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K apak konumuzda özellikle, Burdur 
ticaretinin odağındaki ‘Burdur esnaflığını’ 
ele aldık. Esnaflığımızın   ve ticaretin 
gelişiminin zor bir konu olduğunu biliyoruz. 

Ancak, Burdurlu olmaya ve Burdur’da yaşamaya 
devam edecek olanlar için; zoru başarmaktan da 
başka şansı yoktur. Bir sorunun çözümü ne kadar 
zor olursa olsun, doğru teşhise ve doğru öngörülere 
dayanan planlı ve hesaplı şekildeki başlangıçlarla, o 
çözümün yarısı sağlanmış demektir.   

Bu anlamda, titizlikle gerçekleştirdiğimiz ve grafiklerle 
daha anlaşılabilir hale getirdiğimiz anket çalışmamızın 
raporunu yayımlıyoruz. Bu çalışmalardan, başta 
Burdur Belediyemiz olmak üzere, ilgililerin ve 
halkımızın yararlanacağını düşünüyoruz.

Bu sayıda haberini detaylarıyla verdiğimiz bir önemli 
konu da, “Burdur ekonomisine yön verenler ödülü 2. 
Programıdır.  Medyayı özellikle yerel basını; ekonomik, 
kültürel, sosyal ve moral kalkınmamızın, değerli ve 
etkin bir öğesi olarak görüyoruz. Zira basın ve medya, 
bizim kültür ve ahlak aynamız, misyon ve vizyonlarımız 
için moral kaynağımızdır, diyoruz. İşte bu anlamdan 
hareketle,  Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
özellikle Burdur Basınımızın ve Basın Çalışanlarımızın 
gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz, 2. 
Basın Ödül Programımızı gerçekleştirdik. 24 Temmuz 
Basın Bayramında, Burdur Gazeteciler Cemiyeti ile 
yaptığımız programda, Burdurlu gazetecilerimize 5 
dalda 11 ödül verdik. Basınımızın moral kazanmasına 
ve gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
Bilindiği gibi, marifet iltifata tabidir.

Dergimizin yeni sayılarında buluşmak dileğimle.

 Dergimiz bu sayıda, 

yine dolu dolu olarak, Burdur 

gündemleriyle sizlerin önüne 

geldi. Artık, 6 aylık sürelerde 

yayımlamaya başladığımız 

ve adını BUTSO olarak 

değiştirdiğimiz dergimizin 

bu 21. sayısında, Burdur’un 

sorunlarını ve çözüm önerilerini 

göreceksiniz. Geniş kapsamlı 

olarak ele aldığımız kapak 

konumuz ve diğer haberlerimizi, 

Burdur ekonomisinin ve 

gelişiminin yol haritasını ortaya 

koyma yönünde önemli bir 

adım olarak değerlendiriyoruz. 

Bu çalışmaları, dikkatli 

araştırmalar,  analizler ve anket 

teknikleriyle ortaya koyduk.

“

YUSUF KEYİK
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı
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İlimizin “Halen göç veren, yatırım 
alamayan ve ticareti geliştiremeyen 
Burdur” imaj ve gerçeği ortadadır. Bu 

noktadan hareket eden BUTSO Yönetimi, 
bıkmadan ve usanmadan, Burdur’un 
“Gelişememişlik makus talihini” kırmak 
ve adeta “Ergenekon’dan çıkış” misali 
gelişimini sağlamak için, bu yöndeki 
üstün çabalarını sürdürmektedir. BUTSO 
bu maksatla, geçtiğimiz dönemlerde, 
BUTSO Dergimizin 20. sayısında da 
vurguladığımız gibi,  özellikle zihinsel 
ve kavramsal birliktelikler sağlayarak, 
stratejik anlayış ve topyekun kalkınma 
seferberliği düşüncesi yönünde çaba sarf 
etmektedir.  

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, bu seferberlik çalışmaları 
kapsamında yapılanlara ilişkin olarak; 
“Öncelikle, Burdur ortak paydasında bir 
araya gelinmeli ve bu hareketi, bir adım 
daha ileri aşamalara götürmeliyiz. Yine 
bunun için, fikir-anlayış-hareket birliği 
içinde, yeterli seviyede istek ve heyecan 
sağlamak gerektiğini de unutmamalıyız” 
dedi . 

ÇÖZÜM ZEMİNİ
Burdur’un eksiklerini tamamlama yolunda 
ve öncelikli başlangıçlar kapsamında, 
resmi-sivil-siyasi çerçevede, samimi 
diyalog, saygı ve istişare anlayışlarının 
gerçekleşmekte olduğunun altını çizen 
Başkan Keyik, sağlanan bu çözüm 
zemininde ele alınması gereken ve fakat 
müzminleşmekte olan sorunları şöyle 
ifade etti:

ÇIKIŞ YOLU 
ARAYIŞI 

BURDUR’UN GELİŞİMİ İÇİN;

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO), Meclis Başkanı Feyzi 
Oktay, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik ve tüm yönetim ve 

meclis üyeleri olarak, tam bir ekip 
ruhuyla çalışmakta; Burdur’un 

gelişimi ve kalkınması için, çıkış 
yolları arayışı içindedir.  

Yusuf KEYİK
Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim SOLAK
Yön. Kur. Bşk. Yardımcısı

Ömer ÇELİKER
Yön. Kur. Bşk. Yardımcısı

Ö. Faruk GÜNDÜZALP
Yön. Kur. Sayman Üyesi

H. Ali DALDAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Tahsin EREN
Yönetim Kurulu Üyesi

Aykut ACUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin YARDIM
Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut TEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

4 www.butso.org.tr
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MÜZMİNLEŞMİŞ SORUNLAR
“Burdur’un, çok geçmiş ve yakın dönemlerden 
beri, cadde, kaldırım, otopark ve ticari alan gibi 
konularda ileriye dönük ve gelişen ihtiyaçları dikkate 
almadan oluşmuş bir yapı bulunmaktadır. Burdur 
ticaret, alışveriş, eğlenme ve dinlenme alanı olarak 
Gazi, Adliye ve İstasyon 
Caddelerine sıkışmış 
durumdadır. Alternatif 
cadde ve ticari alan 
oluşturulabilmesi için ise; 
yaptığımız anket sonucu 
da ortaya koymakta 
ki; esnafımızın %69’u 
halinden, kazancından 
memnun ve büyümeyi 
düşünmemektedir. Zaten, 
küçük-küçük bölünmüş 
ve yüksek rakamlarla 
kiralanmış dükkanlarda, %70 oranda kiracı olan 
esnaf, sermaye ve eleman sıkıntısı da eklenince, 
büyüme ve gelişim düşüncesinden korkmaktadır. 

GELENEĞİNİ KAYBETMİŞ ESNAFLIK
Yine Burdur esnafı, 1971 Depremine kadar az-çok 
yaşatmış olduğu, Ahilik karakterinde ve bölgesel 
üstünlük içinde yürüttüğü ticari yapısı, iç-dış göçler 
(Şehirdeki esnafın başka şehirlere göçü ve yerinin 
köylerden göç ile doldurulması) süreçlerinde 
değişmiş. Yeni fakat, geleneğini kaybetmiş bir 
esnaflık yapısı doğmuştur. 

Günümüz esnafı, müşteri kitlesini memnun etmeyi 
dert edinmemekte ve dolayısıyla müşteride güven 
de gelişmemektedir. Ticarette, köklü bir geleneğe 
sahip olan ‘Müşteri daima haklıdır’ sözü, yerini 
neredeyse ‘Müşteri yolunacak kazdır’ anlayışına 
bırakmaktadır. 

Geleneğimizde, en temel düşünce insan-toplum, 
helal-haram odaklı idi. Batı Medeniyetinin para 
odaklı vahşi kapitalizminin, insafsızlık karakterli 
rüzgarları ile yeni esnaflık anlayışı oluşmuştur. 
Kendisine gelen ikinci müşteriyi, siftah yapmayan 
komşusuna gönderen, bizim Ahi ruhlu geleneksel 
karakterli esnaflığımız ise, kendine yaşayacak bir 
alan ve hayat hakkı bulamamıştır. Bu karakter, 
sadece esnafsız kutlanan Ahi törenlerinde 
görüntülenmektedir. Artık, sabah namazlarından 
sonra ve besmeleyle dükkan açılışları da, sadece 
anılarda ve okunmayan kitapların sayfalarında yer 
almaktadır. Bu yapı, ne yerli halkın memnuniyetini 
kazanabilmiş, ne de komşu illere kaçan, ilçelerdeki 
müşteri potansiyelini çekmeyi başaramamış ve 
bu yapı, yüksek yoğunluktaki turizm yolu transit 
yolcu ticareti potansiyelini değerlendirmeyi de 
sağlayamamıştır. 

FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ
Tüm ülke esnaflığının da sorunu olan bu durum, 
“Aldatan bizden değildir” düsturunun yer aldığı 
ve kendi kadim kültürümüzü-kimliğimizi esas alan 
bir yerli sistem sorunudur. Daha da genişletirsek; 
icat çıkaran ve kendi ileri orijinal teknolojisini, 

yazılımlarını, markalarını 
üretemeyen ve kendi 
hedeflerini belirleyemeyen 
bir mecburi istikametli 
yolculuğun da sorunudur. 
Global sistemi yürütenlerin 
bilinmeyen istikametinde 
sürüklenmekten kurtuluş 
ise, öncelikle ‘Zihinsel 
kendine geliş’ ve kendi 
kimliğini sevmekle 
olacaktır. Diğer bir deyişle, 
‘Fabrika ayarlarına 

dönüş’ fikrinin gelişimi ile sağlanabilecektir. Bu 
ise, bireyden toplumsallığa, toplumsallıktan birey 
karakteristiğine; Ahiliğin de özünü oluşturan ahlaki 
değerleri kazandıracak örgün ve yaygın eğitimin 
konusudur. 

ŞEHİRCİLİK  
Şehircilik anlayışımız ve uygulamalarımız da, ne 
kendi geleneklerimize, ne doğuya ve ne de batıya 
benzememektedir. Bu kimliksiz mimari, üst üste 
konmuş kibrit kutuları şeklindeki beton yığınları 
haline gelmiştir. Belli bir kültür ve kimlik kaygısı 
taşımayan bu ‘Şehircilik-mimari akım’ içinde insan, 
insanı huzura götüren yol, kaldırım, park ve oto 
park yok; sadece rant bulunmaktadır. Tabii ki bu 
tespit, bilinmeyen bir şey değildir. Bilinmeyen ve 
yapılamayan ise; insan ve toplumsal odaklı, nefes 
alınabilen ve yaşanılabilen şehirdir. Bu bir devlet 
politikası olduğu için bizim boyumuzu aşabilir. 

Ancak, bu hedeflere bir adım yaklaştıracak 
geniş caddeler ve kaldırımlar, ihtiyaca cevap 
verecek otoparklar ve ailelerin nefes alabileceği, 
dinlenebileceği, çocuklarımızı internet tuzağından 
kurtarıp, güvenle oynayabileceği parklar yapabiliriz. 
Yayaların yolda, arabaların kaldırımlarda olduğu, 
güvensiz garabetten, bir ölçüde de olsa kurtulmak 
mümkündür.

HUZUR VE EMNİYET
Bütün bunlara paralel olarak; huzuru olumsuz 
etkileyen ve giderek artan Burdur’un ‘Gürültü, Pis 
Koku, İçki-Uyuşturucu, Ahlak Kirliliği’ problemlerine 
de değinmeliyiz. Egzozları ile oynanmış mobilet, 
motosiklet, otomobil gibi araçlarla yapılan (Ve 
ne acı ki, trafik görevlilerinin ısrarla görmezlikten 
geldikleri..) gürültü kirliliği, inşaat alanlarındaki 
gürültü ve çöp kirliliği, Türk Hava Kurumu uçaklarının 
şehir üzerindeki gürültülü uçuşları, başıboş 
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Detay’a yaptığı değerlendirmede; “Ticaret Odası 
anketinde, %60’ın üzerinde halinden memnun olan 
bir esnaf, gelişim olarak da üzülerek izlediğim bir 
sonuç. Vatandaşın artık, ya olanla yetinmesi,  ya da 
umudunu yitirmesi veya yeniliklere açık olmadığını 
göstermektedir” demiştir. 

Ercengiz, “İşinizi geliştirmeyi düşünüyor 
musunuz?” Sorusuna esnafların % 31’i Evet, 
%69’u Hayır demekle; esnaflığın “Boşvermişlik” 
içinde olduğu ve bu durumun üzücü olduğu 
şeklinde değerlendirmiştir. “Biz Burdur’a hareket 
getirmek istiyoruz” diyen Başkan Ercengiz, 
İstasyon Caddesi’ndeki değişiklikleri de bu amaçla 
yaptıklarını vurguladı.  
 
GÖRÜŞLER
Oda’mızın Anket çalışmasında ve bu çalışmaya 
ilişkin ilgililerle yaptığı değerlendirme toplantısında 
ortaya çıkan görüşleri şöyle özetlemek mümkün:
Ana Caddelerde Trafik Akışı Yanlış: Toplantıda ortaya 
çıkan bir görüş, “Ana caddelerdeki trafiğin yanlış 
işleyiş içinde olması, yeterli levhaların olmaması 
nedeniyle, dışardan gelen ziyaretçilerden istifade 
edemiyoruz” 

Dükkan Kiraları Yüksek: “Burdur’da işyeri kiraları 
çok yüksek. İşyeri açanlar, genellikle altı ay sonra, 
umduğunu bulamayıp, işyerini kapatmaktadır.”  
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik bu görüşü şöyle 
değerlendirdi: “Biz Oda olarak, yeni işyeri açmak 
ve kayıt yaptırmak üzere gelen müteşebbisimizin 
fizibilite çalışmasına katkıda bulunabiliriz.” 

Alternatif Caddeler Geliştirilmeli: “Sadece Gazi 
Caddesi’ne mahkumiyeti kaldırıp, alternatif 
caddeler geliştirmeliyiz. Yeni caddelerin yolu ve 
kaldırımları geniş olmalı ve o caddenin yükünü 
kaldıracak otopark mutlaka düşünülmeli. 

Dükkanların Önündeki Kalıcı Parklar Önlenmeli: 
Otomobil sayısı en çok il durumundayız. Dükkanların 

KAPAK DOSYASI
hayvanların kontrolsüzlüğü, yer yer kanalizasyon 
kanalları kırılarak yapılan sulama, arıtma ve Şeker 
Fabrikası çökelti havuzları ile şehir çöplüğü gibi 
kaynaklardan yayılan pis koku kirliliği; planlı 
uygulama süreçlerinde mutlaka önlenebilmelidir. 

Mahalle aralarında, parklarda, okul çevrelerinde 
artış gösteren, korku ve güvensizliği artıran bali 
çekici, içki, uyuşturucu içici vb. kötü örnekler de 
eğitim sorumlusu çevrelerce, kısa-orta-uzun vadeli 
geniş bir plan dahilinde önlenebilir/önlenmelidir. 
Yine çok hızlı bir şekilde artış gösteren, çevre 
yollarında, bazı parklarda ve mesireliklerde 
gözlenebilen ‘Ahlaki çöküntü’ örnekleri de şehrin 
huzur ve emniyetini tehdit etmektedir…   
 
ANKET ÇALIŞMASI
Buraya kadar sorunlar, sorunların karakteristik 
yapısı ve çözümlerin hareket noktası düşüncesini 
ele aldık. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, yönetim kurulu ve 
meclis, problemlere yaklaşımında hep ortaya 
koymuştur ki; istişare ve geniş katılımlı demokratik 
kararlar, en doğru sonuç veren metot ve 
uygulamalardır. Bu anlayıştan hareketle, BUTSO, 
Burdur Belediyemiz ve tüm yetkililere de ışık 
tutacağına inandığımız bir anket çalışması yapmış 
ve raporu, Burdur Belediyesi Başkan vekili, STK’lar 
ve basın mensupları ile birlikte yapılan toplantıda 
kamuoyuna sunmuştur.

Başkan Keyik’in sunumunu yaptığı, 150 kişinin 
davet edilip, yaklaşık 50 kişinin katıldığı (Bu 
katılım, benzeri şekilde bin kişi çağrılıp, 8 kişinin 
katıldığı eğitim toplantılarına göre tabii ki çok 
önemli katılım…) değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Bu toplantıya gösterilen ilgi durumunu da anlatan 
ve onaylayan (Adam sendecilik veya dar dünya 
anlayışla örtüşen) çarpıcı bir sonuç olarak; esnaf  
%63 halinden memnun ve %69 işini geliştirmeyi 
düşünmüyor!.. 

ESNAF İŞİNDEN MEMNUN
Ankette esnafımız, “İşinizden 
ve kazancınızdan memnun 
musunuz?” sorusuna %63 kişi 
memnuniyet belirtmektedir. Bu 
durumu, bir çeşit çaresizlik veya 
gelişim düşüncesinden uzak 
olmak ya da korkmak şeklinde 
değerlendirmek ve “% 37 hayır”ı 
ise; araştırılması gereken büyük 
bir memnuniyetsizlik olarak ele 
almak mümkündür. 

Nitekim, Belediye Başkanımız 
Ali Orkun Ercengiz, Gazete 
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önündeki bir-iki sıra parklardan kurtarılması 
gerekiyor. Cadde üzerinde, sadece kısa süreli işi 
olanların araçları park edilebilmeli. 

Gazi Caddesi’nin Çift Yön Olması, Otopark Çözümü 
İle Mümkün Olur: Gazi Caddesi’ndeki trafik ve park 
çözülmeden gidiş-gelişli çift yön olması doğru 
olmaz.” 

Gazi Caddesi, Tek Yön ve Köprübaşından-Şeker 
Fabrikası Yönünde Olmalı: BUTSO Başkanı Keyik; 
“Biz Oda olarak; başından beri, trafik akış yönünün 
Köprübaşından, Şeker Fabrikası istikametine 
olmasını istedik. Zira bu şekilde sanayicimiz 
bankalarla işlerini rahat görebilecek ve dışarıdan 
gelenler şehrimizi görebilecek.”

“Gazi Caddesindeki mevcut trafik akışı ters yöne 
çevrilmeli.” Gazi Caddesi, 1930 yılında trafiğe 
açıldığında, 30 metre olarak belirlenmiş. O tarihlerde 
araç sayısı 3-5 iken, aradan 60 yıl geçmiş, artık 
yükünü taşıyamamaktadır. Uygulanması gereken 
tek yönlü trafik, ama yönü değiştirilen bir uygulama 
olmalıdır.”
Adliye Caddesi, Kaldırım-Yol Genişliği Olarak, 
Standart Olmalı: “Adliye Caddesi’nin düzeni, 
yol genişliği, kaldırımların yükseklik ve genişliği 
kullanılabilir hale getirilmelidir. Bunun için kimi 
dükkanlar, bir cadde planı ve uygulama süreci ile 
istimlak edilip, yıkılmalı.”

Gazi-Adliye Arası Tamamen Yıkılıp, Yeniden ve Orta 
Vadeli Bir Plan Dahilinde Yapılabilir: Bu görüş, belki 
uçuk ve radikal kararlar gerektirecektir; ama akılcı 
ve kalıcı bir çözüm görüşü olarak değerlendirilebilir: 
Gazi-Adliye arası yapıların, Valilikten Müzeye 
kadar (sahiplerinin hak kaybına sebep olmayacak 
şekilde) tamamen yıkılıp cadde, kaldırım, otopark 
ve sosyal mekanlar sorunlarını çözen modern bir 
planla yeniden yapılandırma fikri üzerinde de bir 
düşünülmeli… 

AVM’ler Ücretsiz Otopark Yeri Temin Etmeli: 
“Alışveriş merkezleri, kendi otopark problemini 
çözmelidir. Bu çözüm; kendi müşterisine, ücretsiz 
otopark şeklinde sağlanabilir.”

İşinden Memnuniyetsizlik ve Aç-Kapalar Yüksek: 
“Ankette yaklaşık %40 oranında bir işinden 
memnuniyetsizlik görülüyor ki; bu büyük bir 
oran. %23 oranında esnafın 1-3 yıl içinde işini 
sonlandırdığı görülüyor. Kışla Caddesi’nde de çok 
sayıda dükkanın açılıp, kısa sürede kapandığını 
görüyoruz. Zaten bu üç yılda esnaf sermayesini 
yiyip bitirecektir ki bu olumsuz bir durumdur.”  

ÇELİŞKİLERİMİZİ DÜZELTMELİYİZ
Yenilikçi ve Gelişmeci Anlayışı Geliştirmeliyiz: İşinizi 
geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Sorusuna; %69 
Hayır, %48 Evet demiş. Bunun üzerinde yapılan 
görüşmeler şöyle:

BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik; 
“Bu oranları iyi değer-
lendirmeliyiz. İşinden 
memnun ve geliştirme-
yi düşünmüyorsan; o 
zaman müşterisizlikten, 
halkın Isparta’ya gitme-
sinden yakınmamalısın. 
Bu anlayış ve tutumu 
izah etmeli ve çelişkiyi 
düzeltmeliyiz. 

Anketin diğer sorularına verilen cevaplarla 
değerlendirdiğimizde ortaya çıkan, arızalı bir 
yapı olarak, ‘İşinden memnun ve işini geliştirmeyi 
düşünmeme’ durumunu görmek mümkün. Ve tabii 
ki, bu yapıyı hareketlendirmeli; yenilikçi ve gelişmeci 
bir anlayışı geliştirmeliyiz” dedi. 

ÇIKIŞ ÖZETİ: 
Ticaret: Burdur Halkı ve Üniversite ile ticari ilişkiler 
geliştirilmeli, verimlilik planları yapılmalı.

Esnaflık: Esnaflığın geliştirilmesi için, örgün-
yaygın-STK merkezli eğitim programları, kısa-orta-
uzun vadeli olarak planlanmalıdır. 

Üniversite: Bir tür marka karakteri olarak; kişilik-
kimlik kazandıran eğitim. İcat çıkaran ve özellikle 
Hayvancılık adına aşı-tohum-yem formülleri üreten 
ve Mermercilik adına artıkları değerlendirecek 
kimya formülleri üreten bir Üniversite olmalı. 

Yatırım: Öncelikle yerli yatırım birikimleri ve 
fikirlere değer verilmeli ve yatırımcıya saygınlık 
geliştirilmelidir. Yerli ve il dışından gelecek 
yatırımcılar için, özel sektör yatırım cazibesi 
artırılmalıdır. Yatırımcıya rehberlik ve proje destekleri 
sağlayacak şekilde, ilgili kurum-kuruluşlarda yeterli 
ve yetkin birimler oluşturulmalıdır. 

Üretim: Burdur’un üretimde lokomatif, ana 
sektörleri olan; 1)Tarım-Hayvancılık-Tarım 
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OSB’ler: Kümeleşme, kurumsallaşma, markalaşma, 
rekabet üstünlüğü geliştirecek olan ve teşvikten en 
üst düzeyde destek alacak olan ihtisas ve bölgesel 
OSB’lere acilen ve büyük ihtiyaç vardır. 

BUTSO’NUN YERİ:
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve bütün bu analizleri yapan 
ve değerlendiren olarak Yusuf Keyik, yaptığı 
açıklamada; “Bütün bu analizlerle ortaya çıkan 
tablonun gösterdiği çalışmaların her noktasında 
ve hiçbir görevden kaçmadan, Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası yönetim ve meclisleri olarak 
her aşamada yer almaya hazırdır” dedi. Keyik 
değerlendirmesini şöyle tamamladı: “İlk yapılması 
gereken, ortak bakış, birlik davranışı, ortak dil 
ve anlayışın sağlanacağı, Oda-Borsa-Birlik gibi 
kuruluşlarımızın her türlü öneri ve görüşlerinin de 
değerlendirileceği ve bütün bunları düzenleyecek 
bir hareket planının belirleneceği bir toplantıya da 
ev sahipliği yapmaya hazırdır.” 

BUTSO’NUN YÖNETİM VE MECLİS KADROLARI:
Bütün bu sorunların çözüm programlarını 
yüklenebilecek Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim, Meclis kadroları şunlardır: 

KAPAK DOSYASI
Makineleri-Gıda ve 2)Mermer, Maden ve Mermer 
Makineleri sektörleri yenilik, rekabet, markalaşma, 
kümeleşme, kurumsallaşma, ar-ge ve üniversite 
eksenli olarak geliştirilmelidir. 

Eğitim: 23-24 binlere varan öğrenci ve yüzlerce 
aileden oluşan öğretim üyesi kitlesi, önemli bir 
tüketici kitle olarak, Burdur ticaret ve hizmet 
sektörünün temel konularından biri olarak 
değerlendirilmelidir. 

Turizm: Burdur turizmi, potansiyelleri yüksek bir 
sektör olmakla birlikte, neredeyse sıfır derecede 
değerlendirilen bir alandır. Bu sektörün de İl’in 
yapılması gereken ana stratejik planına uyumlu bir 
sektörel stratejik plana ihtiyacı vardır. Bu kapsamda 
turizm alanlarının yolları, tuvaletleri, dinlenme-
eğlenme mekanları, restoranları, konaklama kalite-
kapasitesi, hediyelik üretim-ticaret birimleri, Burdur 
turizminin özel rehberlik ve tur firmaları gibi altyapı 
sorunları çözüm beklemektedir.  

Enerji: Burdur en temiz ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarından olan güneş, rüzgar ve biyo enerji 
kaynakları potansiyelleri vardır. Kapsamlı ve planlı 
proje ve yatırım çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Feyzi OKTAY
Meclis Başkanı

Yakup YILDIZ
Meclis Başkan Yardımcısı

Hasan AKÇAY
Meclis Başkan Yardımcısı

Ozan KISAOĞLU
Meclis Katip Üyesi

Hüseyin YARDIM
Meclis Üyesi

Ahmet ÇOKSEZEN
Meclis Üyesi

İbrahim SOLAK
Meclis Üyesi

Suat CAN
Meclis Üyesi

Hasan Ali DALDAL
Meclis Üyesi

Cafer ÖZALP
Meclis Üyesi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 2013-2016 Yılı Meclis Kurulu
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KAPAK DOSYASI

Mustafa ARSLAN
Meclis Üyesi

Ömer ÇELİKER
Meclis Üyesi

Gülay KORUR
Meclis Üyesi

Yoldaş ÇETİN
Meclis Üyesi

Kenan ŞAHAN
Meclis Üyesi

Mahmut TEKİN
Meclis Üyesi

Mehmet HİLAL
Meclis Üyesi

Müjdat KÖKSAL
Meclis Üyesi

Ali GÜR
Meclis Üyesi

İlker DEMİR
Meclis Üyesi

Harun ŞENSES
Meclis Üyesi

Hakan YORAN
Meclis Üyesi

Yusuf KEYİK
Meclis Üyesi

Özgür ÇELİKER
Meclis Üyesi

Osman KURT
Meclis Üyesi

Alaettin SEÇİLMİŞ
Meclis Üyesi

Tahsin EREN
Meclis Üyesi

Aykut ACUN
Meclis Üyesi

Gültekin ÖZ
Meclis Üyesi

Ö. Faruk GÜNDÜZALP
Meclis Üyesi
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C uma namazının ardından (15 Mayıs 2015) 
gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları, 
Burdur Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 

ile Burdur Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği 
ile düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, geçmişte 
yaşayan esnaflık geleneği, Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği ekibi tarafından, “Şed 
Kuşatma” töreni olarak, terzi çırağından kalfalığa 
ve sonra ustalığa yükseliş, dramatize edilerek, 
canlandırıldı.  

YILIN AHİSİ ALİ ÜNVER
Programda, yılın ahisine ve ahilik geleneğini yaşatan 
esnaflara plaket verildi. Bu yıl Burdur’da yılın ahisi 
1962 den bu yana lokantacılık yapan ve yanında 
bir çırak yetiştiren Ali Ünver oldu. Ünver’e Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekteri Hüseyin 
Başıbüyük tarafından cübbesi giydirildi, plaketi ise 

Esnaf Hafızamız 
AHİLİK, Esnafsız 
Hatırlandı.

Esnaflık hafızamız olan Ahilik, Ulucami avlusunda düzenlenen şed kuşatma töreni ile hatırlandı. 
Bu yıl yönetmelik değişikliği nedeniyle 11-17 Mayıs tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası’nda, 
geçmişten günümüze taşınmaya çalışılan esnaflık düsturu, esnaflığın ahlaki temelleri, halka 
anlatılmaya çalışıldı. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik’in de 
katıldığı törende, bürokratlar yoğunlukta idi. Ahilik töreninde, esnafın ilgisi görülmedi. 

KAPAK DOSYASI
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Burdur Valisi Hasan Kürklü tarafından takdim edildi. 
2014 yılında ise; Çavdır İlçesinde silah imalatı yapan 
Habip Yurtseven Burdur'un Ahisi seçilmişti. Ahilik 
geleneğini yaşatan Osman Görüşük, bir kebap 
salonunun fırınında çalışan Türkan Uçak, Mehmet 
Samancı ve Ahilik kutlamalarına verdiği destekten 
ötürü Şeker Bank Müdürü Ziya Savaş’a da plaket 
verildi. Ödül törenin sonunda geleneksel hale gelen 
ahi pilavı ve ayran ikram edildi.

AHİ OLMANIN ŞARTLARI
Programda konuşan Burdur Valisi Hasan Kürklü; “Ahilik 
Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş’ı Veli’nin değerleri 
ile kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Asıl Horasan 
kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
Anadolu’da yaşayan Müslüman Türk Halkının sanat, 
ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında 
yetişmelerini sağlayan ve onları hem ekonomik hem 
ahlaki yönden yetiştiren çalışma yaşamını insan 
meziyetlerine göre düzenleyen bir düzendir. 

Kendi özel kuralları vardır. Günümüzde esnaf 
odalarına benzeyen bir işlevi olan ahilik, iyi ahlakın, 
doğruluğun, kardeşliğin yardımseverliğin, kısaca 
bütün güzel meziyetlerin birleştiği sosyoekonomik 
bir düzendir. Ahi olmak ve peştamal kuşanmak için 
kişinin bir ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Üye 
olmak isteyenlerin, ‘Fena hareketi bağlaması’ yani 
terk etmesi gerekir.

Bunlar: 1. “Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını 
açmak. 2. Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim 
ve mülâyemet kapısını açmak. 3. Hırs kapısını 
bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak. 4. Tokluk 
ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak. 
5. yana kapısını bağlamak, Hak’tan yana kapısını 
açmak. 6. Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, 
Marifet Kapısını açmak. 7. Yalan kapısını bağlamak, 
doğruluk kapısını açmaktır. 

Ahilik dürüstlük, güvenirlik, iş ve meslek ahlakına 
saygı, hukuka riayet etme, şefkatli, cömert olma 
ilkeleri esas alınmış, bu insani değerler toplum 
tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmiştir” 
dedi.

AHİLİK ESNAF TEŞKİLAT MODELİNİN ADIDIR
Törende açılış konuşması yapan Burdur Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan; 
“Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. İlim akıl 
ve ahlak ile çalışıp bize geçen bizdendir. Prensibi ile 
günümüzde ‘Ahilik’ esnafa özgü bir kavram olarak 
algılanmakta. Ancak bu kavramın günümüze ve 
geleceğe ışık tutan daha derin ve geniş anlamları 
vardır. Ahilik esnaf teşkilat modelinin adıdır. Bu 
modelin temelinde birbirini sevme, sayma, yardım 
etme, fakiri ve yoksulu gözetme ve iş hayatında 
ahlaki kuralları esas alma, vardır” vurgusu yaptı.

KAPAK DOSYASI
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HABERLER

S agalassos Antik Kenti'nde bulunan iki katlı 
ticaret binasının, aynı zamanda "soğuk 
hava deposu" olarak kullanıldığı tahmin 
ediliyor - Kazı Başkanı Prof. Dr. Poblome: 

- "Birinci katta vergi toplama işlemlerinin yapıldığını 
tahmin ediyoruz. Dükkanlar, çiftçiler tarafından 
kiralanmış olmalı. Atölyeler de olabilir. Ancak bu 
bölümünün içine henüz girmedik"

GÖKMEN YÜCE - Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 
Sagalassos Antik Kenti'nde, soğuk hava deposu 
olarak da kullanıldığı tahmin edilen yaklaşık 2 bin 
200 yıllık iki katlı ticaret binası bulundu.

Sagalassos Kazı Başkanı Belçikalı Prof. Dr. Jeroen 
Poblome, AA muhabirine, bu yıl kazılara agoranın 
doğusunda başladıklarını, bölgede normal bir 
portiko (sütunlu galeri) beklerken milattan önce 2. 
yüzyıla ait iki katlı ticaret binası bulduklarını söyledi. 

Bu yapının Sagalassos için önemli olduğunu belirten 
Poblome, "Çünkü o dönemden kalan bir yapı 
üzerinde kazı çalışması yapmamıştık. Bu yapının 
bütün parçaları yerinde. İnşallah ağustos sonuna 
kadar kazıyla ilgili sonuçları elde edebiliriz" dedi. 

Birinci kat soğuk hava deposu olarak da kullanılmış 
Poblome, ticaret binasının ilk katında dükkanlar 
bulunduğunu ve burada tüccarların tarım ürünlerini 
koruduğunu kaydetti.

Bu bölümün bir çeşit soğuk hava deposu şeklinde 
de kullanıldığını anlatan Poblome, şöyle devam etti:

"Birinci katta vergi toplama işlemlerinin de 
yapıldığını tahmin ediyoruz. Dükkanlar çiftçiler 
tarafından kiralanmış olmalı. Atölyeler de olabilir. 
Ancak bu bölümünün içine henüz girmedik. İkinci 
katta ise antik kentin önemli toplantılarının, ticaret 
toplantılarının yapıldığını düşünüyoruz. Buradan 
manzara da izliyor olabilirler. Çünkü yüksek bir 
yerde bulunuyor."

30 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde 
Poblome, binanın yaklaşık 30 metre uzunluğunda 
ve 15 metre genişliğinde olduğunu bildirdi.

Büyüklüğü nedeniyle binanın önce içinde değil 
çevresinde kazı yapacaklarını ve yapının dış 
bölümünü tamamen ortaya çıkaracaklarını dile 
getiren Poblome, "Daha sonra iç kısmını kazacağız 
ve kronolojiyi daha iyi anlayacağız. Milattan önce 2. 
yüzyıla ait olduğundan eminiz ama erken, orta ya 
da geç dönem mi bilemiyoruz" diye konuştu.

Poblome, dönemin önemli yapıları arasında yer 
alan binanın, toprak altında iyi durumda kaldığını 
ve tüm parçalarının bulunduğunu kaydetti.

Burdur'da 2 BİN 200 YILLIK 
TİCARET BİNASI bulundu

12 www.butso.org.tr
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ANKET

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
olarak; Ana caddeler, Salı Pazarı ve 
çevresine ilişkin trafik, park ve otopark 
sorunu konusunda esnafın görüşünü anketle 
tespit çalışması yaptı.

Anketle ortaya çıkan çarpıcı ve yol gösterici 
sonuçlar şöyle:

ÇÖZÜM İÇİN, 
SORUNLARIN DOĞRU 
TESPİTİ ÖNEMLİDİR

ANA CADDELERDE
TİCARET ANKETİ

Anketin Amacı:
Burdur'un gelişebilmesi ticarete, ticaretin 
gelişebilmenin de nüfus artışına ihtiyacı vardır. 
Burdur Merkez ticaretimiz; Gazi Caddesi ve 
Adliye caddelerinde yoğunlaşmaktadır.

Gazi ve Adliye Caddelerindeki ticaretin 
artırılması, Cumhuriyet, Kışla ve Oluklaraltı 
caddelerinde de ticaretin gelişmesi 
gerekmektedir.

Bu sorularımızın cevabını bu caddelerde 
faaliyet gösteren esnaflarımız ile yapacağımız 
anketle bulmaya çalıştık.

Anket Mahali:
Gazi Caddesi
Adliye Caddesi
Kışla Caddesi
Atatürk Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Salı Pazarı Caddeleri

Burdur
Ticaret ve Sanayi
Odası
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ANKET

Ankete Katılım

olmak üzere toplam 153 esnafımız ankete katılırken; 52 esnafımız ankete katılmaktan çekinmiştir.

•	 Ticaretin Konusu •	 Kaç Yıldır Bu İş Yerindesiniz ?

•	 İşletmelerin İstihdama Katkısı •	 İşyeri Kimin?

•	 İşyerinizden ve Kazancınızdan 
Memnun musunuz?

•	 İşinizi Geliştirmeyi Düşünüyor 
musunuz?

36 Kişi
23%

41 Kişi
27%

34 Kişi
22%

18 Kişi
12%

24 Kişi
16% 1-3 Yıl

3-7 Yıl
7-10 Yıl
10-20 Yıl
20+ Yıl

42 Kişi
27%

37 Kişi
24%

32 Kişi
21%

29 Kişi
19%

13
Kişi
9%

Gıda
Telefon ve İletişim
Kuyumcu
Giyim
Diğer

67 Esnaf
44%

38 Esnaf 
25%

16 Esnaf
10%

32 Esnaf 
21% 1 Kişi

2 Kişi
3 Kişi
4+ Kişi

107 Kişi
70%

46 Kişi
30%

Kiracı

Mülk Sahibi

97 Kişi
63%

56 Kişi
37%

Memnun
Olan Cadde
Esnafları

Memnun
Olmayan
Cadde
Esnafları

48 Kişi
31%

105 Kişi
69%

Yenilikçiliğe
ve Gelişime
Açık

Yenilikçiliğe
ve Gelişime
Kapalı
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ANKET

•	 İşinizi Devretmeyi Düşünüyor 
musunuz?

•	 Başka Bir Caddeye Geçmek İster 
misiniz?

31 Kişi
20%

122 Kişi
80%

Evet

Hayır

36 Kişi
24%

117 Kişi
76%

Evet

Hayır

•	 İşinizi Devretmeyi Düşünüyor 
musunuz?

•	 Çift Yön Olursa Yaya Kazaları Ne 
Olur?

92 Kişi
60%

61 Kişi
40% Evet

Hayır
112 Kişi 

73%

41 Kişi
27% Artar

Artmaz

69 Kişi
45%84 Kişi

55%

Evet
Hayır

•	 Bağlantı Yolları Çözümü

•	 Gazi Caddesi Trafiğe Kapatılsın mı? 
(19:00  24:00 Saatleri Arası)

66 Kişi
43%

87 Kişi
57%

Evet
Hayır

Gazi Caddesi'nin, Sanayiden-Şeker 
Fabrikası istikametine tek yön olduğu 
ve diğer caddenin, Şeker Fabrikası-Ofis 
altı-Sanayiye doğru tek yön olduğu 
ve bu iki caddeye ulaşan bağlantı 
yolların iyileştirildiği bir çözümü uygun 
bulur musunuz?

•	 Trafik Düzeni Mevcut Şekilde 
Kalmalı mı?

70 Kişi
46%83 Kişi

54%

Evet
Hayır
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ANKET

SAL-PA Anket Raporu
Salı Pazarı Caddeleri 

Burdur’un gelişebilmesi ticarete, ticaretin de nüfus 
artışına ihtiyacı vardır. Burdur Merkezde ticaret iki 
caddede yoğunlaşmaktadır. Şehrin ana caddeleri 
yanında, Salı Pazarı Caddelerinde de ticaretin 
gelişmesi gereklidir. Bu gelişimin cadde trafik 
karmaşası ve otopark sorunu ile ilgisi vardır.  
Bunun için, sorunu ve çözüm için neler yapılması 
gerektiğini, esnafla yüz yüze görüşerek anketle 
tespit ettik.

ALAN:
• Müze-Uzay Çatı Yolu-Zabıtaya kadar 
• Zabıta-Balık Pazarı arası. 
• Uzay Çatı ve Bedesten Batı güzergahından 

Otobüs Durağına kadar.

ANKETE KATILAN  : 91 Esnaf
KATILMAK İSTEMEYEN : 18 Esnaf

•	 Ticaret Konunuz Nedir?
Ticaret Konusu Sayı Ticaret Konusu Sayı Ticaret Konusu Sayı

Gıda 11 Zirai ilaç 2 Reklamcı 1
Hırdavat 2 Temizlik Malzemesi 1

Tuhafiye 9 Manav 2 Veteriner 1
Şarküteri 2 Balıkçı 1

Lokanta 5 Elektrik 2 Dekorasyon 1
Elektronik 2 Muhasebe 1

Market 4 Doğalgaz 2 Av Malzemeleri 1
Züccaciye 4 Tesisat 2 Ziraat Malzemesi 1
Kuruyemiş 4 Tütüncü 2 Milyoncu 1

Kahvehane 1
Yemci, Uncu 3 Telefoncu 1
Büfe 3 Eczane 1
Ayakkabıcı 3 Gıda ve İnşaat 1
Kuaför 3 Emlakçı 1
Kasap 3 Boya, İnşaat 1

Beyaz Eşya 1
Tarım ürünleri 1
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İşletme

•	 Kaç Kişi Çalışıyor?
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ANKET

6%

16%

20%

24%

26%

8%
40-55 yıl arası
20 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
5 yıl ve üzeri
1-5 yıl arası
1 yıldan az

•	 Kaç Yıldır Bu İş Yerindesiniz ?

68 Kişi
78%

19 Kişi
22% Kiracı

Mülk Sahibi

•	 İşyeri Kimin?

54 Kişi
61%

34 Kişi
39% Evet

Hayır

•	 İşyerinizden ve Kazancınızdan 
Memnun musunuz?

•	 İşinizi Geliştirmeyi Düşünüyor 
musunuz?

45 Kişi
54%

39 Kişi
46%

Evet
Hayır

10 Kişi
11%

Hayır
89%

Evet
Hayır

•	 İşinizi Devretmeyi Düşünüyor 
musunuz?

•	 SAL-PA Çevresi Trafik ve Otopark 
Durumu Ticaretinizi Nasıl Etkiliyor?

•	 Başka Bir Caddeye Geçmek İster 
misiniz?

•	 SAL-PA Caddeleri Salı Günleri 
Trafiğe Kapanmalı mı?

70 Kişi
81%

16 Kişi
19% Evet

Hayır

59 Kişi
79%

29 Kişi
21% Evet

Hayır

14 Kişi
16%

Hayır
84%

Evet
Hayır

12 Kişi
16%

72 Kişi
84%

Olumlu
Olumsuz

•	 SAL-PA Caddeleri Tek Yön Olmalı mı?
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ANKET

BURDUR EKONOMİK YAPISI
Konuşmasına, Burdur’un ekonomik ve ticari 
yapısını özetleyerek Başkan Yusuf Keyik, şunları 
söyledi:
“Biz Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
çalışmalarımızı genelde, tarım ve hayvancılık, 
doğaltaş mermercilik madencilik, üçüncüsü 
eğitim ve dördüncü olarak da gelişmekte olan 
turizm sektörü şeklinde ele almaktayız. Tarım 
ve hayvancılıkta ciddi anlamda yol aldık ve 
kooperatifleşme yönü başta olmak üzere, Türkiye 
çapında bir yer edindik. 

İkinci sektörümüz olan mermercilikte ve ağırlıklı 
olarak blok satışında 2010 yılından itibaren, başta 
ihracata katkı anlamında olmak üzere büyük mesafe 
aldık. Ancak sadece Çin’in blok talebine dayandığı 
için çok sağlıklı bir yapıya sahip değil. Mermer ve 
Madencilik sektörümüzün yatırım maliyetleri çok 
yüksek. Ülkemize büyük katkıları var. Ancak, çevre 
faktörünü henüz tam bir dengeye oturtabilmiş 
değiliz. Bunun çözümünün artıkların geniş çaplı 
ve süratle değerlendirilmesi şeklinde olabileceğini 
düşünerek, çalışmalar yürütüyoruz.

BURDUR ANA ARTERLER 
ANKET RAPORUNU 
AÇIKLADI

BUTSO Başkanı 

Yusuf KEYİK,

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Oda olarak, yapmış oldukları 
“Burdur’un ana caddelerinde 
ticaretin geliştirilmesi ve tek cadde 
üzerindeki yoğunluğun diğer 
caddelere da yayılması için 
esnafın görüşlerini belirlemek ve bu 
görüşlerden hareketle bir yol haritası 
çizmek” anlamındaki bir anketin, 
yine esnaf ve sivil toplum kuruluşları 
ile değerlendirilmesini gerçekleştirdi.  
Oda restoranında verilen akşam 
yemeğinden sonra Oda Konferans 
salonunda gerçekleştirilen toplantıya 
Oda, Belediye, Birlik ve esnafımız 
katıldı.

“
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Eğitim sektörü olarak bu yıl Üniversitemizin 23 bin 
öğrenci sayılarına geleceğini düşünüyoruz. Bu artan 
öğrenci-öğretim üyesi sayılarını da ticari kazanca 
çevirme çabaları içindeyiz. Eğlenme, dinlenme, 
alışveriş mekanları hazırlamamız gerekiyor. 
Esnafımızdan şikayetler, esnafımızın da halktan 
şikayetlerini duyuyoruz. Bu ilişkinin daha düzgün 
bir memnuniyet çizgisine getirilmesi gerekiyor. İşte 
bu anket çalışmamız da ağırlıklı olarak bu hedefe 
yönelik yapılmıştır. Bu akşam da sizlerle bu anket 
raporunu değerlendirmek istedik.

Burdur’da henüz gelişmemiş, ancak büyük 
potansiyelleri olan Turizm Sektörümüz var. Bu 
sektör, turizm şirketlerinin paket programlarına 
mahkum görülmekte. Antalyalıların da şikayet 
ettiği bu yapıyı, bizler Burdur’un alternatif turizm 
potansiyellerine çekme adına kırmak zorundayız. 

DEMOKRATİK KATILIMCI YAPIMIZI 
GELİŞTİRMELİYİZ
Burdur’un ana arterleri üzerinde yaptığımız 
anketimize toplam 153 kişi katılırken, 53 kişi de 
katılmadı; tıpkı bu salona davet ettiğimiz halde 
gelmedikleri gibi… Tabii ki, bu durumu üzülerek 
ifade ediyorum. Bu ifademiz şikayet anlamında 
değil, durumu tespit içindir. Bakınız; 145 üyemizi 
davet ettiğimiz halde, Burdur esnafı ve ticaretimizin 
geliştirilmesi anlamında önemli bir çabanın 
sergilendiği şu toplantımıza, gördüğünüz gibi 
yaklaşık 50 kışı katılmış durumda. Katılanlara ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Belki en kritik nokta burası 
ki; katılımcı demokratik yapımızı geliştirmeliyiz ve 
eksiklerimizi konuşarak giderebilelim. 

HAKSIZ ELEŞTİRİDEN KAÇINMALIYIZ
Hem hiçbir çağrıya cevap vermeyecek, toplantılara 
katılmayacaksın, seminer ve konferanslara 
gelmeyeceksin; sonra da, “Başkan aidat almaktan 
başka ne yapıyorsun?” diyerek, 
anlamsız ve haksız bir eleştiri 
yapacaksın. Kusura bakılmasın 
amma, bu haklı bir eleştiri değildir. 
Çalışmalarımıza katılanların tabii 
ki her türlü eleştiriye hakları 
vardır. 

ESNAF İŞİNDEN MEMNUN
Ankette esnafımız, “İşinizden 
ve kazancınızdan memnun 
musunuz?” sorusuna %63 
kişi memnuniyet belirtirken, 
% 37’si hayır demiştir. Katılım 
daha yüksek olsaydı, işte bu 
memnuniyet ve memnuniyetsizlik 
sebeplerini ortaya çıkarıp, 
yapacağımız yol haritasını 
belirleyebilirdik…

GÖRÜŞLER
Toplantıya katılanlardan bazı görüşler şöyle: 
“Ana caddelerdeki trafiğin yanlış işleyiş içinde 
olması, yeterli levhaların olmaması nedeniyle, 
dışardan gelen ziyaretçilerden istifade edemiyoruz” 
“Burdur’da işyeri kiraları çok yüksek. İşyeri açanlar, 
genellikle altı ay sonra, umduğunu bulamayıp, 
işyerini kapatmaktadır.”  BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik bu görüşü şöyle değerlendirdi: “Biz Oda 
olarak, yeni işyeri açmak ve kayıt yaptırmak üzere 
gelen müteşebbisimizin fizibilite çalışmasına 
katkıda bulunabiliriz. 

“Sadece Gazi Caddesi’ne mahkumiyeti kaldırıp, 
alternatif caddeler geliştirmeliyiz. Otomobil sayısı 
en çok il durumundayız. Dükkanların önündeki 
bir-iki sıra parklardan kurtarılması gerekiyor. Gazi 
Caddesi’ndeki trafik ve park çözülmeden gidiş-
gelişli çift yön olması doğru olmaz.” BUTSO 
Başkanı Keyik; “Biz Oda olarak; başından beri, 
trafik akış yönünün Köprübaşından, Şeker Fabrikası 
istikametine olmasını istedik. Zira bu şekilde 
sanayicimiz bankalarla işlerini rahat görebilecek ve 
dışarıdan gelenler şehrimizi görebilecek.”

ANKET
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“Ankette yaklaşık %40 oranında bir işinden 
memnuniyetsizlik görülüyor ki; bu büyük bir 
oran. %23 oranında esnafın 1-3 yıl içinde işini 
sonlandırdığı görülüyor. Kışla Caddesi’nde de çok 
sayıda dükkanın açılıp, kısa sürede kapandığını 
görüyoruz. Zaten bu üç yılda esnaf sermayesini 
yiyip bitirecektir ki bu olumsuz bir durumdur.  

ÇELİŞKİLER
İşinizi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Sorusuna; 
%69 Hayır, %48 Evet demiş. Bunun üzerinde 
yapılan görüşmeler şöyle:
Keyik; “Bu oranları iyi değerlendirmeliyiz. İşinden 
memnun ve geliştirmeyi düşünmüyorsan ve 
müşterisizlikten, halkın Isparta’ya gitmesinden 
yakınmamalısın. Bunu izah etmeli ve çelişkiyi 
düzeltmeliyiz. Anketin diğer sorularına verilen 
cevaplarla değerlendirdiğimizde, ‘İşinden memnun 
ve işini geliştirmeyi düşünmeme’ durumunu görmek 
mümkün. Ve tabii ki, bu yapıyı hareketlendirmeli; 
yenilikçi ve gelişmeci bir anlayışı geliştirmeliyiz. 

Bu madde ile söz alan esnafımızın da ortaya koyduğu 
görüşlerden bazıları şöyle: “Gazi Caddesindeki 
mevcut trafik akışı ters yöne çevrilmeli.” Gazi 
Caddesi, 1930 yılında trafiğe açıldığında, 30 
metre olarak belirlenmiş. O tarihlerde araç sayısı 
3-5 iken, aradan 60 yıl geçmiş, artık yükünü 
taşıyamamaktadır. Uygulanması gereken tek yönlü, 
ama yönü değiştirilen bir uygulama olmalıdır.”

“Adliye Caddesi’nin düzeni, kaldırımları kullanılabilir 
hale getirilmelidir.”

“Alışveriş merkezleri, kendi otopark problemini 
çözmelidir. Bu çözüm; ücretsiz otopark şeklinde 
sağlanabilir.” 
  
Toplantı, karşılıklı görüş belirtmeler şeklinde 
ve sürdürüldü. Burdur Belediye Başkan Vekili 
Atam Gülcü, bütün konuşmaları not alarak bir 
değerlendirme yaptı. Katılımcılar ve Gülcü, Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapmış olduğu bu 
çalışmanın çok değerli olduğunu ve teşekkür 
ettiklerini belirttiler.
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ÖNERİ

Burdur’un mesireliklere ihtiyacı vardır. Zira, 
Burdur halkından önemli sayıda ailenin, 
dinlenme ve eğlenme amaçlı olarak, 

hafta sonları Isparta ve Antalya’ya gittikleri 
bilinmektedir. Burdur ve yakın çevresinde, 
hafta için ve hafta sonları dinlenme-eğlenme 
ihtiyaçlarına cevap verecek açık mekanlar 
yoktur ve yeterli tesis olmayan bazı yerler de 
yeterli değildir. Burdur Plajı’ndaki iyileştirme ve 
yeni düzenlemeler güzeldir, beğenilmektedir. 
Bu çalışmalar, takdire şayandır. Tabii ki daha 
çok yapılacak işler de mevcuttur. 

Dolayısıyla, Burdur halkının ihtiyaç ve taleplerine 
cevap verecek dinlenme ve eğlenme mekanlarına, 
mesireliklere ihtiyacı devam etmektedir. Bu 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kısa, orta ve 
uzun vadeli taslak ve planlar hazırlanmalıdır. Böyle 
bir yatırım, ha deyince olacak ve hem de maliyeti 
kolay sağlanacak bir yatırım değildir. Ancak, 
bugünden yarına; fikir, öngörü ve planlama bazında 
ele alınmalıdır. 

Bu anlamda, dergimizin yaptığı bir tespiti açıklamak 
istiyoruz. Şeker Fabrikasının Batısında geçen ve 
Göle kadar uzanan Cıvlaz Deresi vardır. Bu derenin, 
Çevre Yolu’na kadar (İşçi Evlerine kadar) olan kısmı 
yapılaşma ile kapanmış durumdadır. Ancak, İşçi 
Evleri’nin Batısında kalan yaklaşık bir kilometrelik 
uzunluğu, 300-400 metrelik genişliği ve yaklaşık 
70 metrelik derinliği olan doğal ve ağaçlık bir 
alan bulunmaktadır. Fakat, işçi evleri tarafındaki 
yamaçta, yapılaşma hareketi görülmektedir. Bu 
nedenle, böyle bir düşünce değerlendirilerek 
uygunluğu görülürse; acilen yapılaşma talepleri ve 
izinleri durdurularak önlem alınmalıdır.

CIVLAZ DERESİ’NDE 
MESİRELİK

İstimlaki (maliyetinin, kaynak teminin kaç yılda 
sağlanabileceği) ve gerçekleştirilebileceği 
hesaplandıktan sonra, söz konusu alanda 
düşünülebilecek taslak olarak şunlar söylenebilir: 
Dere tabanı su geçirmezlik sağlanarak, uzun 
bir havuz yapılabilir. Bu havuzda su bisikletleri 
ve gondol gezileri yapılabilir. Yer, yer şelaleler 
yapılabilir. Geceleri fıskiyeli ışık görselleri ve müzik 
yayınları yapılabilir. Sanatsal köprüler yapılabilir. 
Gölet çevresini oluşturan bir yürüyüş yolu, bunun 
üstünde köprülerle geçilen bir bisiklet yolu ve en 
üste de bir kademe yol yapılabilir. Aralarda ve uygun 
bölümlerde piknik imkanları sağlanabilir. 

NOT: KAÇIRILMIŞ BİR ÖRNEK
Şeker Fabrikası altından geçen çevre yolu 
düzenlenirken, planda görülen genişliğin, 
yapılaşmanın artışı ve yolun kullanılmaya başlanması 
halinde, kısa süre sonra ihtiyaca cevap vermeyeceği 
düşünülmüştü. Bu düşünce, Sebahattin Akkaya’nın 
birinci Başkanlık döneminde, bu yol üzerinde 
planlanan yapılaşmayı durduracak ve cadde genişliğini 
en az iki kata çıkaracak şekilde bir plan değişikliği 
öngörüsü ifade edilmişti… Ancak, bu gerçekleşmedi. 
Fakat, Burdur’u rahatlatacak, modern bir alternatif 
cadde şansı da kaybedilmiş oldu. Şimdi söz konusu 
caddede, bir aracı sollamak mümkün değil ve 
önüne gelen traktörle gitmek zorunda kalınmaktadır; 
kaldırımları ise, şimdiden yetersizdir…       

Çendik Plajı Tesisleri

Cıvlaz Deresi
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Burdur’un önde 

gelen iş adamlarından Ercan Akın’a, ‘Takdir, Övünç, 
Vefa Plaketi’ verdi. 

Öteden beri, başta iş adamları olmak üzere her 
kesimden Burdur ekonomisinin gelişmesi ve Burdur 
sorunlarının çözümü için çalışanlara her türlü takdir, 
teşvik, teşekkür ve vefa anlamında ödül ve plaketler 
vermekte olan BUTSO Yönetimi, bu kez de Aytaç 
Akın Mermer Firması sahibi Ercan Akın’a ‘Takdir, 
Övünç, Vefa Plaketi’ verdi. 

“Doğup büyüdüğünüz topraklarda yaptırdığınız 
eserler ile gönüllerimizde taht kurdunuz. Eğitime 
yaptığınız katkılardan dolayı, Burdurlular olarak 
sizlerle övünç duyuyoruz” ifadesi yer alan plaketi, 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay’la birlikte veren BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, “Öğretmenlikten gelerek, 
adeta tırnaklarıyla çabalayıp, Burdur’umuzun, 
önde gelen iş adamlarımızdan Ercan Akın’ın Burdur 
ekonomisine ve Ülke ekonomisine yaptığı katkılar 
her türlü takdirin üzerindedir. Ayrıca bir niteliği daha 
var ki; Ercan Bey, Burdur’da kazanıp başka illere 
giderek, doğduğu yeri terk edenlerden olmamıştır. 
Bu yönden de bizim övünç şahsiyetimiz ve vefa 
örneğimizdir. Kendisini takdir ediyoruz” dedi. 

Plaket için teşekkür eden Ercan Akın, “Burdur’da 
doğup, Burdur’da kazandığını ve başta eğitim alanı 
olmak üzere, Burdur için elinden geleni yapmaya 
devam edeceğini” ifade etti.  

BUTSO’dan 
Ercan Akın’a 
Plaket

Antalya, Burdur, Isparta’dan oluşan Batı Akdeniz 
(TR-61)’de bulunan Burdur, 6 bölgeden oluşan 
Teşvik Sisteminde, 3. Teşvik bölgesinde 

yer almaktadır. Bu Teşvik Sistemi Burdur’u, bölge 
içindeki yatırımlar bakımından önemli bir avantajlı 
yere getirirken; Burdur Organize Sanayi Bölgesinde 
yapılacak yatırımları için ise, ayrıca bir avantaj 
teşviki de sağlayarak 4. Bölge teşviklerinden 
yararlandırmaktadır. Bunu bilen yatırımcı, Burdur’da 
yatırım yapmak ve özellikle de Burdur 2.OSB’de 
yatırım yapmak istemektedir. 

Bunun farkında olan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) ve 2.OSB Yönetimi, olabilecek en hızlı 
bir çabayla çalışmaları hızlandırma gayreti içinde 
bulunmaktadır. Konuya ilişkin bilgi veren BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, “Burdur’un 
yatırımcıya ve dolayısıyla istihdama büyük ihtiyacı 
olduğunu biliyoruz. Yatırımcının da, 4. Bölge 
teşviklerinden yararlanmak için 2. OSB’yi beklediğini 
de biliyoruz. 96 Hektardan oluşan 2. OSB’mizin, 22 
büyük parseli bulunmaktadır. Bir yandan, maddi 
imkansızlıklar, diğer yandan bürokratik prosedürlerin 
yavaş işleyişine rağmen; bizler de 2. Organize Sanayi 
Bölgemizin hem alt yapısını tamamlamaya çalışıyor 
ve diğer yandan ön tahsislerle yatırımcı kazanmaya 
çalışıyoruz. İşte burada, sahada görüldüğü gibi, 
müteahhidin alt yapı çalışmalarını denetliyor ve 
hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.  

Burdur 2. OSB 
Çalışmaları 

Hızlandı
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HABERLER

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 1968 yılından beri 
“100 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması” olarak 
başlattığı ve ilk 500’ü sıraladığı raporu, geçtiğimiz 

haftalarda açıkladı. Rapora göre Burdur ilinden sadece 
As Çimento A.Ş., Türkiye’nin ilk 500 kuruluşu arasına 
girdi.

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu″ araştırmasına 
göre Türkiye’nin en büyük şirketi 39.7 milyar lira cirosu 
ile Tüpraş oldu. Tüpraş’ı Ford Otosan, Elektrik Üretim 
A.Ş, Oyak Renault ve Arçelik izledi.

İLK ONDA KOÇ ŞİRKETLERİ
Listede dikkat çeken bir noktada Koç Holding’e ait 
şirketlerin başarısı oldu. Koç Holding’a ait 5 şirket 
(TÜPRAŞ, Ford, Arçelik, TOFAŞ, Aygaz) “500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesine girmeyi başardı.

İHRACATLARI GERİLEDİ
2013’te İSO 500’ün toplam geliri yüzde 7,4 artışla 455 
milyar liraya yükseldi. Şirketlerin toplam faaliyet kârı 
yüzde 43,9 artarak 36.4 milyar lira oldu. İSO 500’de 
ihracat yüzde 0,7 gerileyerek 63.3 milyar liraya geriledi. 
İSO 500’de 2013’te 371 şirket kar etti, 2012’de 437 
şirket kar etmişti.

BURDUR’DAN SADECE AS ÇİMENTO A.Ş.
2014 Yılı gelir vergisi rekortmenleri ilk 500 içindeki 
tırmanışını sürdüren AS Çimento 12.183.523,85 TL 
matrahı ile 13. Sırada yer almıştır. Kurumlar Vergisi İSO 
ilk 500 sıralamasında ise; As-Ado Hazır Beton San. 
Nak. ve Tic. A.Ş. olarak, 174.778.743 TL Matrah ile 14. 
Sırada yer almıştır. 2012 yılında 208. sırada yer alan 
As Çimento San. ve Tic. A.Ş. 2013 yılı listesinde 6 sıra 
yükselerek 426.398.497 TL üretimden net kar ile 202. 
sırada yer almıştı.

AS ÇİMENTO DEVLER LİGİNDE! 
Akdeniz’in en büyük çimento fabrikası olmayı 
hedefleyen AS Çimento 2006 yılında çimento 

kapasitesini yüzde 170 artırarak bir rekora imza 
atmıştı. Akdeniz havzasının önde gelen çimento 
üreticisi AS Çimento, gözünü sektörün zirvesine dikti. 
Yeni yatırımlarla, üretim kapasitesiyle, Türkiye'nin ve 
Avrupa'nın en büyük 2'nci üreticisi olmayı hedefliyor.

İhracat atağını da sürdüren AS Çimento'nun, sektörde 
yükselen bir değer olduğunu belirten Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Sak, sürekli yatırımlar ve istikrarlı 
büyümeyle, sektörün önemli aktörü konumuna 
geldiğini kaydetti.

AS ÇİMENTO HAKKINDA
AS Çimento, 1997 yılında Antalya'da kuruldu. 2003 
yılında başlayan entegre yatırım Burdur'un Bucak 
ilçesinde gerçekleştirildi. AS Çimento, Antalya 
limanına en yakın tesis konumunda. Antalya Orta 
Doğu limanının özelleştirilmesi ile şirketin yatırımları 
bölgeye büyük canlılık getirmekte. Çimentonun ana 
ham maddesi olan klinkeri, yaklaşık 200 yıllık rezervi 
ile, çimento üretimi için en uygun olan marn adı verilen 
bir maden kullanarak üreten şirket, bu yolla verimlilik 
ve kalite avantajı sağlıyor.

Şirket, 7 Ağustos 1997 tarihinde kuruldu. AS Çimento 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Burdur'un Bucak ilçesinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, Ado Çimento 
olan eski adını 6 Aralık 2005 tarihinde yaptığı Genel 
Kurul'unda AS Çimento olarak değiştirmiştir.

BURDUR’UN GURURU AS ÇİMENTO, 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500’Ü ARASINDA!

Adem SAK
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Burdur Mermerciler ve 
Madenciler Derneği (BURMER) 

Başkanı Hakkı Arslan, “Mermer 
artıkları sorun değil, aksine 

önemli bir değerdir” dedi. Son 
yıllarda, hızlı gelişim gösteren 

Burdur mermerciliğinde özellikle 
blok kesimlerde ortaya çıkan 

artık mermerler konusuna 
değinerek şunları söyledi: 

 “Mermer artıkları sorun değil, değerdir”
BURMER Başkanı Aslan,

“Burdur Beji markasıyla dünyaca tanınmış ve talep 
edilen mermerimizin özellikle blok satışı ile ortaya 
çıkan mermer artıkları, bazı çevreler tarafından 
çevre sorunu olarak görülmektedir. Oysa bu artıklar, 
özellikle ve öncelikle Karayolları yol yapımının 
değişik bölümlerinin temel malzemesi olarak 
değerlendirilebilir ve bu şekilde sorun olmaktan 
çıkarılarak, önemli bir değer haline dönüştürülebilir. 
Bir yandan mermer ocaklarının çevresinde oluşan 
yığınların görüntüsü kaldırılır, diğer yandan 
Karayollarının çok düşük maliyetli malzemesi haline 
getirilebilir. Mermer artıklarının Karayollarında 
değerlendirilmesi, daha 10’larca alandan bir 
tanesidir. Dolayısıyla artıklar sorun değil, değerdir. 
Yeter ki; biz değerimizin kıymetini bilelim.”

BURDUR 
HAYVAN BORSASI

Burdur’da hayvancılık, sektörel ve uluslararası nitelik kazanarak gelişmektedir. Burdur 
Şeker Fabrikası’yla, 1955’lerde hareketlenen büyük baş hayvancılık, geleneksel kapalı 

sistem metot ve yerli ırklarla yapılmakta idi. Bu süreç, 1970’li yılların sonuna kadar sürdü. 
Bu yıllarda, Batı’nın geliştirdiği süt verimi yüksek kültür ırkları ile tanışıldı ve 80’li yıllardan 

bu yana da sayı ve et-süt verimi olarak hızlı bir gelişim kaydedildi. 
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Aynı zamanda, küçükbaş hayvancılığı, “Orman 
düşmanı(!)” da ilan edilerek, ağırlık büyükbaş 
hayvancılığına geçti. Burdur ve Batı Akdeniz 
coğrafyası ve hatta Yörük geleneğinden 
gelen Türkiye gerçekleri açısından büyük bir 
yanlışlık yapıldı. (Bu durum ancak bugünlerde 
anlaşılmaktadır.) Batılı çevrelerin tavsiyeleri ile kültür 
ırkı büyükbaş hayvancılığa geçiş; hem geleneksel 
ve doğru beslenme yapımızın en temel taşlarından 
olan küçükbaş hayvancılık geriletildi ve hem de 
Batıya bağımlı büyükbaş hayvancılık ikame edildi. 

Kapalı sistemden, açık sisteme geçilen hayvancılıkta, 
2000’li yıllardan itibaren de daha geniş kapsamlı ve 
modern çiftlik sistemlerine geçiş gözlenmektedir. 
İşte bu noktada ve tamamı kültür ırkından oluşan 
yaklaşık 200 bin büyükbaşa ulaşan bu gelişim, 
damızlık ve canlı hayvan piyasasının işleyişinde 
de bir modern sistem arayışını başlatmıştır. Bu 
arayışlar içinde, “Hayvan Borsası” ve “İnternetten 
alışveriş” sistemleri gündeme gelmeye başlamıştır. 

EDİRNE HAYVAN BORSASI
Geçmiş dönemlerde 2006 yılında, Burdur Ticaret 
Borsası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Köy-
Koop, Burdur Belediyesi, Burdur Tarım İl Müdürlüğü 
ve sektörde çalışanlardan oluşan 70 kişi ile 
Turgutlu’dan başlayıp, Edirne Hayvan Borsası’nda 
devam eden bir gezi tertip edilmişti. Başkanlar; 
Yusuf Keyik, Baki Varol, Yakup Yıldız ve İl Müdürü 
Kadir Güven’in önderliğinde yapılan bu gezi, 
Burdur hayvancılığında, hala etkileri görülen büyük 
bir heyecan oluşturmuş ve ufuk açıcı kazanımlar 
sağlamıştı. 

YAPILMASI GEREKEN
Ancak; Burdur Ticaret Borsası, Burdur Belediyesi 
ve diğer STK’ların da işin içinde olacağı bu sistem 
bir türlü gerçekleştirilememişti. Diğer yandan, 
belli bir alt yapı üzerine kurulması gereken 
bu sistemin, Burdur’a ve bölgeye ne getirip-
götüreceği konusunda, Üniversitemizin de işin 
içinde olacağı ciddi, kapsamlı bir araştırma da 
bugüne kadar yapılamadı. Ancak, zaman zaman, 
yeni bir fikir ve yeni bir konu gibi gündeme gelmeye 
de devam etmektedir. Oysa yapılması gereken; ilk 
önce, Üniversitenin ilgili akademisyenleri, Tarım 
İl Müdürlüğü ve Borsa yetkilileriyle kapsamlı 
bir araştırma ortaya konmalıdır. Ardından, bu 
araştırma raporlarını esas alan bir çalışma grubu 
oluşturularak, planlı-programlı çalışacak bir süreç 
başlatılmalıdır.          
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Üreticilikten Genel Başkanlığa

YAKUP 
YILDIZ’LA 
RÖPORTAJ

-Kısaca Yakup Yıldız kimdir?
-1953 yılında Burdur İli Karamanlı İlçesi 
Mürseller köyünde doğdum. İlk orta ve liseyi 
Burdur’da, Üniversiteyi Isparta Süleyman Demirel 
üniversitesinde tamamladım. 1973-1978 yılları 
arası Ağlasun Orman Bölge Şefliğinde işçi olarak 
çalıştım. Orman işçileri sendika temsilciliği 
görevinde bulundum. 1978-1995 yılları arası Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu Kastamonu, Sinop, 
Kırşehir, Burdur, Ankara Lalahan ve tekrar 
Burdur işletmelerinde Muhasebe 
Müdürü ve İşletme Müdür Yrd. 
görevinde bulundum. Sek Süt 
Kurumu özelleştirme sonucu SDÜ 
idari ve Mali işler Müdürü, Döner 
Sermaye İşit Müd, Bucak Zihinsel 
Özürlü Çocuklar Bakım ve 
Rehabilitasyon Müdürü ve en son 
Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden 
emekli oldum.

-Kaç yıldır Burdur Köy-Koop 
Başkanı’sınız?
KÖY-KOOP ÇALIŞMALARI
-1992 yılından bu yana Köy Koop Burdur Birliğinde, 
1.dönem Denetleme Kurulu Üyeliği ve sonrasında 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 23 yıldır görev 
yapmakta ve halen bu görevime devam etmekteyim.

-Halen Genel Başkanlığını yürütmekte 
olduğunuz Köy-Koop’ta, ilk ve son Genel 
Başkanlığa seçilişlerinizden söz öder misiniz?
-Köy Koop Gnl. Başkanlığı görevini ise, 5 Ekim 
2010 tarihinde yapılan seçimle devraldım. 
2000-2002: Yönetim Kurulu Üyeliği. 2002-2010: 
Genel Başkan Yardımcılığı. 2010: Genel Başkan 

seçildim. 25 Temmuz 2015 tarihinde yapılan 
Olağan Genel Kurul ile 4 yıllığına yeniden 

görev verildi. Her dönem 2 yıllığına 
yapılan seçimli genel kurul, bu yıl 

Genel Kurul’da 4 yıl kararı alındı. 
Bu başarıyı Burdur, Manisa, 
Kastamonu, Denizli, Bursa, 
Afyon, İzmir, Kırklareli, Malatya, 
Muğla, Zonguldak, Balıkesir, Kars, 
Ardahan, Iğdır, Konya, Karaman, 

Ankara, Aksaray, Antalya, 
Erzurum, Ağrı, Bayburtlu katılımcı 

53 delegenin 47 geçerli oyunu alarak 
elde ettik ve yeniden Köy-Koop Genel 

Başkanlık koltuğuna oturduk. 

SEÇİM SONUÇLARI
Yönetim Kurulu Gnl. Bşk.: Yakup YILDIZ / Burdur
Gnl. Bşk. Yrd.: M.Barış AYDIN / Isparta
Yönetim Kurulu Üyeliklerine: 
Mehmet SEVER. / İzmir
Recai PAÇİN / Isparta 
Bayram CURA / Zonguldak
Denetim Kurulu’na: 
Mahmut TÜMAY / Ankara
Hüseyin SİMAV / Antalya 
Ahmet KÖSEOĞLU / Balıkesir 
Ayrıca;Milli Koop Birliği Kurultay Delegeliği’ne: 
Yakup YILDIZ / Burdur

KÖY-KOOP

Köy-Koop Burdur 
Bölge Başkanı ve 
Türkiye Köy-Koop 

Genel Başkanı 
olarak üreticiye 

çiftçiye, kooperatif 
ve ortaklarına 

yararlı olmak temel 
hedefimdir.

KÖY-KOOP
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Erol AKAR / Kastamonu
Erdoğan YILDIZ / Bursa 
Neptün SOYER / İzmir

Halen Türkiye Milli Koop Birliği Yönetim Kurulu 
üyeliğini Yakup YILDIZ ve Erdoğan YILDIZ devam 
ettirmektedir.

ÜRETİCİYE GÜÇ KAZANDIRMAK
-Köy-Koop’un başkanı olarak, amacınız ve Köy-
Koop hedefleriniz Nelerdir?
-Köy Koop Başkanı olarak amacımız ülkemiz 
Tarım ve Hayvancılığını geliştirmek, katma değer 
yaratmak, tüm üreticilerin girdi maliyetlerini 
düşürmek, üretimi arttırmak, kooperatif ve 
ortaklarımızın her türlü sorunlarını ve örgütlenme, 
işletme, pazarlama, finans, eğitim, muhasebe, 
AB ve ülke genelindeki yatırım, hibe ve üretilecek 
projelere yön vermek, ortaklarımızın refah düzeyini 
artırmak en büyük amacımızdır. 

-Akyaka Köyü Süt tesislerinizi ve üretim-satış 
durumunu anlatır mısınız?
-Akyaka köyü Süt İşletme tesisimiz Mayıs 2014 
tarihinde açılmış ve fiili üretime 30 Kasım 2014 
tarihinde başlamıştır. 

Üretim; pazarlama ve satış taleplerine göre 
yapılmaktadır. Burdur ve Antalya ilinde Köy-Koop 
markası adı altında ürünlerimiz pazarlanmaktır. 
Günlük 12 ton/gün kapasiteye 2016 yılı başında 
ulaşmayı hedefliyoruz. Temel Amaç pazarlamasında 
zaman, zaman sıkıntı çekilen soğutulmuş çiğ sütün 
arz talep dengesini sağlamaktır.

KÖY-KOOP SÜT İŞLETMESİ
Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 
Burdur Birliği’miz (Köy-Koop Burdur Birliği) 1974 
yılında kurulmuş ve bugüne kadar üreticilerin 
ürünlerini değerlendirme çalışmaları yapmıştır. 
Biz bir ileri adım olarak, Burdur Merkez Akyaka 
Köyü’ndeki bu Süt İşleme Tesisimizi, 2014 yılında 
üretime geçirdik. Tesisimiz tüm zorunlu ve İSO 
22000 gibi kalite, AB standartlara uygunluk 
belgelerine sahiptir. Bu belgeler, ihalelerde güç 
kazandırmaktadır. Böyle bir süt tesisi 15 yıldır 
düşüncemizde var idi. 2012 yılında çalışmalara 
başladık. IPART’ın Burdur’a gelmesi ile 9. Paket 
IPART kapsamına alındık. Süt üreten ve işleyen 
işletmelere olan hibe programlarından yararlanarak, 
önce süt toplama merkezi olarak düşüncemizi, 
çevirerek süt fabrikası şeklinde gerçekleştirdik. 
2014 Kasımında başladığımız üretimimizi kademeli 
olarak artırmaktayız. Tesisimizde önce pastörize 
ediliyor ve ardından tereyağı, peynir, yoğurt, ayran 
gibi çeşitleri üretiyoruz.
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İSTİKRARLI POLİTİKA UYGULANNMALI
-Hem üretici ve hem sanayici duruma geçtiniz. 
Bu iki konuma göre ham süt ve tüketici fiyatlarını 
değerlendirir misiniz? 
-Köy-Koop Burdur Birliği olarak öncelikli hedefimiz 
üreticiyi korumaktır. USK’nin belirlemiş olduğu fiyatlar 
Bölge Birliğimizce baz alınmaktadır.
İşin sanayi kısmı ise, tamamen farklı olup gıda kodeksi 
ve mevzuata göre üretim yapmaktayız; bu ise son 
derece önemli. Hileli üretimler, kimyasal katkılar ve 
uygun ortamda üretilmeyen süt ve mamulleri ile 
rekabet şansımız zorlanmaktadır. Cezaların caydırıcı 
olması ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 
denetimleri arttırmaları gerekmektedir.

Elektrik, akaryakıt ve diğer girdi fiyatlarının sürekli ve 
kademeli olarak artması ürün fiyatlarına yansımaktadır. 
Tüketiciye sağlıklı ürün sunmanın diğer bir yolu da ürün 
fiyatlarından geçmektedir. Üretici kazanırsa, sanayicide 
kazanır. Bunun için en büyük temennimiz, ‘İstikrarlı bir 
tarım ve hayvancılık politikası’nın uygulanmasıdır.

-Köy-Koop gibi önemli bir üretici kuruluşa uzun 
yıllar başkanlık yaparak, Burdur Süt üretimi ve 
hayvancılığına önemli hizmetlerde bulundunuz/
bulunmaktasınız; bundan sonraki hedefleriniz 
nelerdir? Örneğin bu hizmetlerinizi TBMM’nde 
Burdur Milletvekili olarak taçlandırmayı düşünür 
müsünüz? 
-Köy-Koop Burdur Bölge Başkanı ve Türkiye Köy-
Koop Genel Başkanı olarak üreticiye çiftçiye, koop 
ve ortaklarına yararlı olmak temel hedefimdir.

Olumlu her türlü siyasi yaklaşımlara açığım. 2007 
ve 2011 döneminde CHP den 3.ve 2.sıra milletvekili 
adayı oldum. 2015 seçimlerinde ise siyaset ve Köy-
Koop arasında tercih yapmak zorunda kaldım. 
TBMM’nde tabi ki tarım ve hayvancılığı, tarımsal 
ekonomiyi temelde yaşayan bir kişi olarak en iyi 
şekilde anlatacağımı düşünüyorum.

TBMM’nde bugün kaç vekil tarım kökenlidir (şu 
andaki sayı 12’dir) bunların bilgi beceri ve tarımla 
uğraşları nedir? Bunu da sorgulamak gerekir. 
Bana göre köylünün, üreticinin yanında olan 
onun alın terini ve nasırlı ellerinin emeğini bilen 
kişilerin tarımı temsil etmesi gerekmektedir. 
TBMM’nde Burdur’umuzu temsil etmek en 
büyük onurdur.

HABERLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2015 ‘Süt ve 
Süt Ürünleri Üretimi’ istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre; toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme 
sütü üretimi 126 bin 522 ton olarak gerçekleşti 
ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artış 
gösterdi. İnek peyniri üretimi 50 bin 914 ton ile bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Koyun, 
keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir 
çeşitleri ise, 922 ton ile bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 19,7 azaldı.

TÜİK, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 
ÜRETİMİ İSTATİSTİKLERİNİ 

AÇIKLADI (IHA)
Ticari süt işletmelerince Şubat ayında 698 

bin 361 ton inek sütü toplandı.

Yıl   Toplam                 Ocak               Şubat              Mart             Nisan           Mayıs            Haziran    
2014   8 625 743           708 555           681 866           788 988         793 740        828 420           766 885
                Temmuz           Ağustos              Eylül              Ekim             Kasım          Aralık 
                743 245    697 925   648 631          648 660         634 067        684 760 

Yoğurt üretimi 81 bin 792 ton ile bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1 artış gösterdi. Ayran üretimi ise 
42 bin 810 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,4 azaldı.

Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından topla-
nan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein 
oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan 
inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış topla-
nan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. 

Toplanan inek sütü 2014:

2015     Ocak-Şubat’ta toplanan ise: 714 510 - 698 361 olmuştur.   
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AMAÇ:
Yıllık yaklaşık 400 bin ton süt üretimi ile Türkiye 
genelinde ilk beş il içerisinde yer alan ilimizde 
kurulacak Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin 
amaçları şöyle:
Burdur’a özgü marka ürünlerin üretilmesi. 
Bölgede faaliyet gösteren özel sektör firmaların 
girdi maliyetlerinin azaltılması. Ürün çeşitliliğinin 
artırılması. Öğrenci ve personel eğitimi. Bölgeye özgü 
geleneksel ürünlerin üretiminde, sürdürülebilirliğin 
en önemli teminatlarından biri olan Coğrafi İşaret 
Belgesi alınması ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirici 
projeler üretmek ve patentli ürünler geliştirmek 
suretiyle bölge ekonomisine katkı sağlamak. 
Ürün analizlerinin yapılması. Üretim maliyetlerini 
azaltmak. Firmaların ürünlerinin test maliyetlerinin 
düşürülmesi, gerçekleştirilmesinde zorlanılan ‘ileri 
test hizmetlerini’ verecek donanımların sağlanması 
ve hizmetlerin verilmesi, tasarım ortamının 
yaratılması ile bu çalışmaları yürütecek personelin 
eğitilmesini sağlamaktır.

HEDEF:
Projenin genel hedefi ülkemizde süt endüstrisine 
hizmet verecek nitelikte ve donanıma sahip, süt 
sektöründe “Çiftlikten sofraya gıda güvenliği” 
yaklaşımı ile gıda zincirinde üretimin ilk aşamasından 
sofraya kadar, tüm aşamalarda (hammadde 
temini, üretim süreci, ambalajlama, pazarlama) 
izlenebilirliğin sağlanması konusunda karşılaşılan 
sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen ve yeni ürün 
geliştirmeye yönelik bir merkez oluşturmak, buradan 
elde edilecek verileri, Burdur ili başta olmak üzere 
ülkemizde mevcut süt üreticileri, süt toplayıcıları, 
süt kooperatifleri, süt işletmeleri ve proje ortağı 

Ticaret ve Sanayi Odaları ile paylaşıma açmak 
ve onların önerileri doğrultusunda ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bilimsel AR-GE çalışmalarını 
gerçekleştirmektir.

GPD:
Diğer yandan; kalkınma ajanslarının önemli 
desteklerinden biri olan Güdümlü Proje Desteği 
(GPD): Bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin 
rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi, önceden 
belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve 
yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgedeki 
iş ortamının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

YER VE KAPSAM:
Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesi içerisinde 
kurulacaktır. Merkezin, sadece Burdur değil 
çevre illerde süt ve süt ürünleri üretimi yapan 
tüm işletmeler için önemli bir yere sahip olması 
hedeflenmektedir. Kurulacak merkez, firmaların 
ürün güvenilirliğini sağlayacak ve itibarlarını 
artıracak bir değerlendirme laboratuvarı olarak da 
hizmet verebilecektir.

Proje kapsamında yapılacak olan pilot süt işletmesi 
ile küçük ölçekte üretim yaparak, laboratuvar 
koşullarından endüstriyel boyuta üretimi taşımak, 
sorunların algılanmasını kolaylaştırmak ve çözüm 
üretici projeleri işletme bazında değerlendirebilmek 
de mümkün olacaktır. Bu pilot işletme ile yeni 
ürün gelişimini endüstriyel üretime çevirebilmek 
ve üretimin her aşamasında (tarladan sofraya gıda 
güvenliği çerçevesinde) karşılaşılabilecek sorunlar 
yerinde incelenerek çözüm üretilecektir.

Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi 
Güdümlü Projesi hayata geçiriliyor.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından alınan karar ile 
Süt ve Süt Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 
ve üreticilerine hizmet verecek olan Süt Teknolojileri Araştırma 
Merkezinin kurulması için ilk adım atıldı.
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B urdur Ekonomisi, bilindiği gibi, tarım ve hay-
vancılığa dayanmaktadır. Özellikle, Burdur 
Şeker Fabrikası’nın 1955’te faaliyete geç-

mesinden sonra, şeker pancarı tarımı gelişirken, 
hayvancılık-yem konusundaki önemi bilinen pancar 
küspesi ile de süt ve et hayvancılık sektörü oluşma-
ya başladı. Bu süreçle birlikte, tarımsal ürünlerde de 
yem ve silajlık bitkiler yönünde değişim oluştu. Bu-
nunla birlikte; tarım, hayvancılık gıda makineleri ve 
ekipmanları sanayisi de gelişti. 

Bu değişim, 2006’da kurulan Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi’nin Burdur 
ve hatta Batı Akdeniz Bölgesi için de önemini artır-
dığı gibi, Burdur’da hızlı bir gelişim seyri olan et ve 
süt hayvancılığının sağlıksız şartlardan çiftlik sistem-
lerine ve oradan da İhtisas OSB’lere doğru yönelişi 

zorunlu hale getirmiştir. 
İşte bu zorunluluktan doğan, Burdur İhtisas 
Hayvancılık Organize Bölgesi arayışları da son 
10 yıldır konuşulmaktadır. Ne yazık ki, sadece 
konuşulmaktadır. Gökten zembille inmeyeceğine 
göre; ilk etapta bu konudaki öneri ve öngörüler 
değerlendirilmelidir. Bu düşünceden hareketle; 
Yassıgüme ve Hacılar Köyleri arasındaki yaklaşık bin 
dönümlük Pürenlik Mevkisi incelenmeli ve fırsat da 
bir şekilde kaçmadan değerlendirilmelidir. Bu alan, 
1962’de yanlışlıkla, “Mera” olarak kayda geçmiştir. 
Ancak böyle bir vasıf bulunmamaktadır. Hayvancılık 
OSB’nin gerçekleşmesi için ise; bir vasıf değişikliği ve 
köylünün hayal etmekte zorlanacağı kadar menfaat 
gelişiminin anlatılması gerekmektedir.   

BURDUR HAYVANCILIK OSB 

PLANLANMALIDIR
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HABERLERBUTSO BASIN ÖDÜLLERİ 
2. PROGRAMINDA, 
23 ÖDÜL VERİLDİ

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 
24 Temmuz 2015 Basın Bayramında, 
“Burdur Ekonomisine Yön Verenler Ödül 

Programının 2.sini gerçekleştirdi. Serenler 
Tepesi Varollar Restorant’ta verilen yemekli 
ödül töreninde, 11 altın ve toplam 23 plaket 
verildi. BUTSO’nun geleneksel hale getirdiği 
bu 2. Programda, Burdurlu gazetecilere Haber, 
Röportaj, Köşe yazısı, TV ve İnternet Haber ile 
Haber Fotoğrafı dallarında olmak üzere, 5 dalda 
11 altın ve plaket sahiplerini buldu. Programda 
ayrıca, Jüri Ödülü olarak 5, Vefa Ödülü olarak 
2, Programcılık ve Cemiyet Ödülü olarak 1’er 
olmak üzere 12 plaketle birlikte toplam 23 ödül 
dağıtıldı. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), “Basın Ödülleri Programının 2.sini, 
24 Temmuz 2015 Basın Bayramında, Serenler Tepesinde verdiği yemekli 
ödül töreniyle gerçekleştirdi. Törende 23 ödül verildi. Toplantıya Burdur Valisi 
Hasan Kürklü, protokol ve tüm Burdurlu gazeteciler katıldı. Yemekle başlayan 
programın açış konuşmasını yapan BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; 
“Basın ve medya, bizim kültür ve ahlak aynamız, misyon ve vizyonlarımız için 
moral kaynağımızdır. Sosyal, siyasal, ekonomik yanlışlara düştüğümüzde ise, 
dost uyarıcımız ve yolumuzu aydınlatan denetçimizdir” dedi.

YOLUMUZU AYDINLATAN DENETÇİMİZ
Protokol ve tüm Burdurlu gazetecilerin katıldığı 
toplantının açış konuşmasını yapan BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Basın ve 
medya, bizim kültür ve ahlak aynamız, misyon ve 
vizyonlarımız için moral kaynağımızdır. Sosyal, 
siyasal, ekonomik yanlışlara düştüğümüzde 
ise, dost uyarıcımız ve yolumuzu aydınlatan 
denetçimizdir” dedi. Toplantıda, Burdur Valisi 
Hasan Kürklü, Belediye Başkanı Ali Orkun 
Ercengiz, Milletvekilleri Reşat Petek ve Mehmet 
Göker, birer selamla konuşması yaparken, 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Tortop da 
günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını 
yaptı. 
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KEYİK’İN AÇIŞ KONUŞMASI
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik yap-
tığı konuşmada şunları söyledi: Demokratik ülkelerde, 
genellikle basının 4. Kuvvet olduğu söylenir. Basının ka-
çıncı kuvvet olduğuna ilişkin değişik ifadeler ne olursa 
olsun, şurası kesindir ki; yaygın ve yerel Türk Basını, Mil-
let-Devlet birliği ve geleceğimiz üzerinde, sosyal, kül-
türel ve ekonomik dengelerde, çok hayati role sahiptir.
İşte bu nedenle ki, varlık ve gelecek temelinde yer 

alan, iki unsura dikkat çekmek istiyorum. Bu hayati 
konunun birisi “İnsan ve Eğitim”, diğeri yine eğitim 
fonksiyonu da olan “Basın ve Toplumsal Eğitim”dir. 

EĞİTİM VE BASIN
Ekonomik geleceğimizin de, siyasi geleceğimizin 
de, toplumsal huzurun tesis edilmesinin de, tari-
himizin yüklediği “Evrensel Barış Misyonumuzun” 
yerine getirilmesinin de, en temel esası bu iki ko-
nudur; “Eğitim ve Basın”. Yazılı, görsel ve internet 
basından oluşan “Medya”, düşüncemizin temeli 
olan kavramları, toplumsal yapımızın karakter ve 
niteliğini belirleyen kültür, ahlak ve davranışlarımızı 
yönetme kabiliyetine sahiptir. Bu haliyle Medya, iyi-
ye de, kötüye de hizmet edilebilir. 

BASINA DEĞER VERMELİYİZ
Dolayısıyla medya; ekonomik, kültürel, sosyal ve 
moral kalkınmamızın, değerli ve etkin bir öğesidir. 
Bu fonksiyonu ile yerel ölçekte yer alan yerel basın 
ve diğer bir ifadeyle Anadolu Basınımız, çok daha 
önemli bir rol üstlenmektedir.

Bu kadar önemli bir etkinliğe sahip olan yerel bası-
nımıza, özellikle büyük değer vermeliyiz. Bir basın 
kuruluşunun işletmesi ise, kolay götürülecek bir yük 
ve kolay kaldırılacak bir sorumluluk değildir. Toplum-
sal sorumluluk bilincindeki bir basın kurumu, maddi 
sıkıntıların, siyasi direktiflerin, çıkar kaygılarının baskı-
larına maruz kalabilir. Onu, milli kimlik ve ideallerimi-
zin dengesinde güçlü ve dirençli kılmak, biraz da bize 
bağlıdır. Bu nedenle de Basınımıza destek olmalıyız. 

MORAL KAYNAĞIMIZ, DOST UYARICIMIZ
Zira basın ve medya, bizim kültür ve ahlak aynamız, 
misyon ve vizyonlarımız için moral kaynağımızdır. 
Sosyal, siyasal, ekonomik yanlışlara düştüğümüzde 
ise, dost uyarıcımız ve yolumuzu aydınlatan 
denetçimizdir. 

İşte bu anlamda, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak, sizlerin de desteği ile özellikle Burdur 
Basınımızın ve Basın Çalışanlarımızın gelişimi 
Projesi kapsamında, bu programla destek olmak 
ve moral kazandırmak istedik. 

Ülke kalkınmasında olduğu gibi, İlimizin kalkınma-
sında da “Topyekün tavır ve Mücadele” gereklidir. 
Tabii ki bu da; demokrasi ve hukuku, evrensel öl-
çeklerde özümsemiş, toplumsal bireyler olmamızı, 
birlik ve dayanışma içinde olmamızı gerektirmekte-
dir. Bu hasletlerimiz ise, değerli basınımızla birlikte 
sağlanacaktır. İnsanımızı ve özellikle gençlerimizi, 
kendi kimlik ve medeniyet motiflerimizle bezeyerek  
Neslimizi Muhafaza etmeliyiz. Bu hedeflere ise, hiç-
bir toplumsal rengi dışlamadan, her türlü zorlukları 
da göğüsleyerek, sevgi ve hoşgörü içinde, Basını-
mızla birlikte yürümeliyiz.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
Geleceğimizin sorumluluk yükünü, beraber 
yükleneceğiz. Biz Oda olarak ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarımızla birlikte, bu bilincin mutluluğu ve 
coşkusu içindeyiz. Bizler, halisane niyetlerle ve 
Burdur’umuzun bugünü ve yarınları için, doğru 
hedeflere, en doğru şekilde yürümeye çalışıyoruz.
Eksik ve yanlışlarımız, elbette olacaktır. Bu kusurlarımız 
ise; sizlerin yüce gönülleri ve hoşgörünüzde eriyecek 
ve uyarılarınızla yolumuz aydınlanacaktır.”

BASIN SUSTURULAMAZ
Basın Bayramı gecesinde konuşan Burdur 
Valisi Hasan Kürklü; “Basınımız, bizim olmazsa 
olmazlarımızdan ve demokrasimizin vazgeçilmez 
unsurlarından birisidir. Demokratik hür basın, 
basının sansür edilmesi, basının susturulması, 
tabiiki hiçbir demokraside istenmeyen, kabul 
edilmeyen konulardır” dedi. 
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BASIN OKUL VE REHBERDİR
Selamlama konuşmasında, özgür basının, özgür 
toplum anlamına geldiğini vurgulayan Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk’ün bir 
sözünü hatırlatarak; “Basın Milletin genel sesidir. 
Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete 
gereksindiği fikri gıdayı vermekte, özet olarak 
bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda 
yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, 
bir okul, bir rehberdir” dedi.  

BİRLEŞTİRİCİ, SANSÜRSÜZ BASIN
Gecede, Burdur Milletvekili Mehmet Göker de bir 
selamlama konuşması yaptı.  Konuşmasında, Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu programının, yerel 
basını teşvik açısından önemli gördüğünü belirten 
Göker; “Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan 
kurtulması için, basın mensuplarına büyük iş 
düşmektedir. Yapacağınız haberlerde birleştirici, 
bütünleştirici ve ülkeyi düştüğü bu sıkıntıdan 
kurtarmayı ele alıcı bir çaba içinde bulunmamız 
lazım. Doğru, dürüst, ilkeli bir habercilik anlayışıyla 
sansürsüz nice basın bayramı diliyorum” dedi. 

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Burdur Milletvekili Reşat Petek de bir selamlama 
konuşması yaparak; Özgür basının her ortamda, 
hukuk kuralları içinde, evrensel değerler ve basın 
ahlak ilkeleri çerçevesinde, özgürce yayınlarını 
devam ettirebildiği nice yıllara temennisinde 
bulundu. Petek şunları söyledi: “İfade hürriyeti 
olmadan, bir basın hürriyetinden söz edemeyiz. 
Temel hak ve özgürlüklerin, hukuk kuralları 
içinde teminat altına alınmadığı bir sitemde 
de basın özgürlüğünden söz edemeyiz. Basın 
özgürlüğü, yöneticilerin keyfi takdirleri, keyfi 
muameleleri, keyfi kararlarına bırakılmışsa, 
yine ifade özgürlüğünden söz edemeyiz. Yine 
basın özgürlüğü; sermayenin finans gücüyle, 
birşeyleri zorla yazdırma anlayışı içinde 
yapılıyorsa, orada da bir basın özgürlüğünden 
söz etmek zordur.”

BASIN MENSUPLARINA SAHİP ÇIKILMALI
Burdur Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
ise, günün anlam ve 
önemine ilişkin yaptığı 
konuşmada; basın 
mensuplarına sahip 
çıkılması gerektiğini 
vurgulayarak, Burdur 
Valisi Hasan Kürklü’den; 
kurumlardan haber 
alma konusunda basın 
mensuplarına yardımcı 
olunmasını istedi. 



34 www.butso.org.tr

ÖDÜL VE PLAKET DAĞITIMI
Sunumunu, BUTSO Sicil Memuru Naile 
Büyükkepeci Ergün’ün yaptığı BUTSO 2. Basın 
Ödülleri Programında toplam 23 ödül dağıtıldı:   
1.lik Ödülleri:

-HABER Dalında 1. lik Kazanan; Yeni gün 
Gazetesi’nde yayımlanan, “Burdur’da Ercan Akın 
AVM’yi Yapıyor” haberi ile HACER ZEREN

-RÖPORTAJ Dalında 1. lik Kazanan; Burdur 
Gazetesi’nde yayımlanan; “TKDK 14. Çağrıda Süt 
Hayvancılığına Destek Sağlayacak.” röportajı ile 
HASAN TÜRKEL

-KÖŞE YAZISI Dalında 1.lik Kazanan; Yeni 
gün Gazetesi’nde yayımlanan, “Burdurlular 
Alışverişlerinde, Niçin Isparta’yı Tercih 
Ediyorlar?” Köşe Yazısı ile TACEDDİN AKBAŞ

-VİDEO FİLM HABER VEYA HABER-YORUM 
PROGRAMI Dalında 1.lik kazanan; Kanal/32 
Tv’de yayımlanan “Burdur Ekonomisine Yön 
Veren Firmalar Programında, “Varollar Grup-
Kurumsallaşma” programı ile BİLAL KARASAKAL  

HABERLER
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-HABER FOTOĞRAF Dalında 1.lik kazanan; 
Burdur Gazetesinde yayımlanan “Mermercilik ve 
Hayvancılık Çelişkisi.” Fotoğrafı ile BAHTİYAR 
TURAN aldı.

2.lik Ödülleri:
-HABER Dalında 2.lik Kazanan; Burdur 
Gazetesi’nde yayımlanan, “Burdur Yine Kendi 
Yağıyla Kavrulacak” haberiyle BAHTİYAR TURAN

-RÖPORTAJ Dalında 2.lik Kazanan; Yeni gün 
Gazetesinde yayımlanan, “Önyargıları Kırmak 
Gerek” röportajı ile HACER ZEREN

-KÖŞE YAZISI VE MAKALE Dalında 2. lik 
Kazanan; Burdur Gazetesinde yayımlanan, “Çiftçi 
Sahipsiz, Hayvancılar Sermayeye Çalışıyor.” 
Köşe Yazısı ile HASAN TÜRKEL

-HABER FOTOĞRAF Dalında 2.lik kazanan; 
Çağdaş Burdur Gazetesinde yayımlanan “Yorgana 
Dönüş” Fotoğrafı ile HALİL İBRAHİM KARA’ya 
verildi. 

3.lük Ödülleri:

-HABER Dalında 3.lük Kazanan; Burdur İlk 
Adım İnt. Gazetesinde yayımlanan, “Türkiye’nin 
Hollanda’sı Burdur Değilmiş” haberiyle 
MUSTAFA ARSLAN

-RÖPORTAJ Dalında 3.lük Kazanan; Kıvılcım 
Haber İnt. Gazetesinde yayımlanan, “227 bin KOBİ 
İcraya Düştü; Burdur’da İcralık KOBİ Yok!”  
haberiyle FATİH ÖZCAN’na verildi.

HABERLER
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JÜRİ ÖDÜLLERİ:
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası BASIN 
ÖDÜLLERİ programımızda görev yapan, değerli 
jüri üyelerine de, yaptıkları çalışmalar anısına 
plaketler verildi: 

1-Ahmet CAN, (Gazeteci-Yazar, BUTSO Basın 
Danışmanı.)

2-Ercan TARAŞLI, (Burdur Gazeteciler Cemiyeti 
Onursal Bşk.)

3-Yrd Doç. Ahmet SARITAŞ, (MAKÜ Öğretim 
Üyesi) 

4-M.Savaş YAVUZ, (BAKA Basın Danışmanı)
5-Doç. Dr. Şevkiye Kazan NAS, (AÜ Öğretim 
Üyesi)   

VEFA ÖDÜLLERİ:
Geçtiğimiz yıl ve bu yıl aramızdan ayrılan değerli 
gazetecilerimiz Prof. Dr. İsa Kayacan ve Ramazan 
Acar anısına, kısa bir tanıtım filmi eşliğinde Vefa 
Ödülleri verildi: 

HABERLER
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-Prof. Dr. İsa KAYACAN, Anadolu Basını (Vefatı: 15 
Ekim 2014). Ödülü; yakını HÜSEYİN KAYACAN’a 
verildi.

-Ramazan ACAR, Bomba15 İnternet Gazetesi (Vefat: 
30 Mayıs 2015). Ödülü; oğlu DOĞUKAN ACAR ve iş 
ortağı SELCUK ÖCAL’a verildi.

ONUR ÖDÜLLERİ:
Gecenin onur konukları olarak, Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Mevlüt YENİ, Isparta Gazeteciler 
Cemiyet Başkanı Şevket KARAHAN ve Burdur 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf TORTOP’a Onur 
Ödülleri verildi.

PROGRAMCILIK VE CEMİYET ÖDÜLÜ:
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik tarafından, 
Basın Ödülleri Programının düzenlenmesinde 
gösterdiği başarılar nedeniyle, Basın Danışmanı 
Ahmet CAN’a programcılık ödülü verilirken; Burdur 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Tortop tarafından 
da BUTSO Başkanı Yusuf KEYİK’e, düzenledikleri 
program nedeniyle bir plaket takdim edildi. 

Burdur basınını, protokol, işadamları ve sivil toplum 
kuruluşları ile bir araya getiren BUTSO programı, 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.  

HABERLER
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) bu 
yıl da geleneksel olarak, Anfaş’ta düzenlenen 
Antalya 6. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te yer 
alıyor. Burdurluları ve özellikle Antalya’da oturan 
Burdurluları YÖREX’e davet eden BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, konuya ilişkin olarak 
şunları söyledi: 
“Batı Akdeniz Bölgemiz, yöresel ve kültürel ürünler 
bakımından ülkemizin ve dünyanın en zengin 
örneklerini barındırmaktadır. “Teke Yöresi’nin 
Başkenti” olarak kendisini tanımlayan Burdur ise; 
bölgenin en zengin yöresel kültür ve örneklerine 
sahiptir. Bunun sonucu olarak da Odamız; geçmiş 
yıllarda, Burdur  Ceviz Ezmesi ve Burdur Şiş Köfte 
gibi başka hiçbir yerde örnekleri bulunmayan 
Teke Yöresi tadındaki ürünlerimizi Coğrafi işarete 
kavuşturduk. Böylece, yöresel ürünlerimize sahip 
çıkma ve aynı zamanda bu ürünlerin ticari değeri 
artırma hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk. 
YÖREX gibi fuarlarda ise; bu değerli ürünlerimizin 
yaygınlaşmasını ve dolayısıyla Burdur’un tanıtımını 
da sağlamış oluyoruz.”

BUTSO Başkanı Keyik ayrıca; Her yıl daha da 
zenginleşerek, bütün Türkiye’nin yöresel ürünlerinin 
yer aldığı YÖREX’i, kendilerinin de kurucusu ve 
yönetiminde yer aldıkları Batı Akdeniz Ekonomilerini 
Geliştirme Vakfı (BAGEV)’in kurduğunu belirtti. 
Keyik; YÖREX’in yaşatılması ve geliştirilmesinde 
büyük emeği geçen Antalya Ticaret Borsası (ATB) 
ve BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve 
yönetim kurulu üyelerine, bu başarılı çalışmaları için 
teşekkürlerini ifade etti. 

BUTSO YÖREX’TE
6.YÖREX Fuarı 7-11 tarihleri arasında açılıyor. BUTSO, Antalya 6. Yöresel 
Ürünler Fuarı YÖREX’te yer alıyor. 

“Teke Yöresi’nin Başkenti” olarak kendisini 
tanımlayan Burdur ise; bölgenin en zengin 
yöresel kültür ve örneklerine sahiptir. Bunun 
sonucu olarak da Odamız; geçmiş yıllarda, 
Burdur  Ceviz Ezmesi ve Burdur Şiş Köfte gibi 
başka hiçbir yerde örnekleri bulunmayan 
Teke Yöresi tadındaki ürünlerimizi Coğrafi 
işarete kavuşturduk."
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MAKÜ Sanayi İşbirliği Girişimcilik Merkezi adına 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Öğretim 
Üyesi ve Çavdır Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş tarafından verilmiş olan kurs, 
10-18 Ağustos 2015 tarihlerinde ve BUTSO Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Kursiyerler, samimi bir 
ortamda, 9 günlük ve 70 saatlik başarılı bir eğitimin 
sonunda, Girişimcilik Kursu’nu tamamlayan 25 
kursiyer sertifikalarını aldı. 

Kursiyerler sertifikalarını, BUTSO Meclis Salonunda 
gerçekleştirilen törende, BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, İş Kur Müdürü İsmail Deveci, 
KOSGEB Müdürü Hamza Alper Doğru, Burdur 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Suat Acun ve 
MAKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş’ın 
elinden aldı.

Girişimcilik Kursu 
Tamamlandı

Kadın Girişimciler 
Sertifikalarını Aldı
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun yürüttüğü ve İş-Kur tarafından 
düzenlenen, KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi tamamlandı.

39www.butso.org.tr



40 www.butso.org.tr

HABERLER

40
SAYFA

www.butso.org.tr

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Oda’nın bu benzeri eğitim faaliyetlerine büyük önem 
verdiğini belirterek; “Burdur’un özellikle eğitimli, 
ufku açık girişimcilere ihtiyacı vardır. Başarılı bir 
eğitim veren Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş’a, kursun 
düzenlenmesinde emeği geçen Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Suat Acun’a, KOSGEP ve İş Kur 
Müdürleri Hamza Alper Doğru ve İsmail Deveci’ye 
teşekkür ediyorum. Sertifikaların alan kursiyerlere 

de başarılar diliyor ve her zaman kendilerine destek 
olacağımızı ifade ediyorum” dedi. 
Kurslar hakkında bilgi veren KOSGEB Müdürü 
Hamza Alper Doğru ise; bugüne kadar yaklaşık 
1500 kişiye kurs verildiğini, bunlardan 200 sertifikalı 
kursiyerin, 30 bin lira karşılıksız destek ve 70 bin 
liraya kadar kredi gibi KOSGEB desteklerinden 
faydalanarak işyeri açtıklarını ve halen faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirtti. 

Anadolu’nun kaderinin, değişik zamanlarda, 
değişik iklimlerden gelen göçler ve göçmenlerle 
şekillendiğini biliyoruz. Ancak Asya’dan, Afrika’dan, 
Suriye’den gelen son gündemdeki dalgalar, 
tarihtekilerden çok farklıdır. Bizim hayrımıza 
olmayan planların bir parçası olduğu, toplum 
tarafından fark ediliyor mu bilmiyorum. Ancak,  
Anadolu Halkı, yakın uzak kaderiyle ilgili her türlü 
planı fark etmeli ve ferasetini geliştirmelidir. 

Bir yandan sivil toplum, sivil 
topluma karşı bilenirken; 
diğer yandan mülteciler, 
mayın tarlaları gibi Ülkenin 
her şehrine, her köşe başına 
yayılmaktadır. Bu konu, çok 
önemli ve acil çözüm bekleyen 
gündem konularımızdandır. 
Yol kenarlarında, köprü 
altlarında, metruk binalarda, 

sokaklarda, inşaatlarda, işyerlerinde karşılaştığımız 
bu olay; her geçen gün artan şekildeki güvenlik 
ve her türlü ahlak sorunlarının bir afet elemanı 
durumuna gelmiştir. Bu sosyal, kültürel, ekonomik 
ve de dramatik fenomen, çok acil şekilde, bir 
tür anti-mayın programları ile önlemler sürecine 
konmalıdır. 

Konuya ilişkin olarak da bir sendika uzmanı olan 
Tarkan Zengin, “Suriyeli sığınmacıların uyum 
sorunu; muhtemel risk ve fırsatlar” yazısı ile konuyu 
analiz etmiş ve sorunu, fırsata çevirme politikaları 
geliştirilmesine dikkat çekmiştir.  

EKONOMİ VE 
SİVİL TOPLUM 

MAYINLARI

Ahmet CAN
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 

Basın Danışmanı
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı 
Yusuf Keyik, geçtiğimiz Çarşamba günü, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un düzenlediği 
VIII. Ekonomi Şurasına katıldı. Keyik, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetlisi olarak Başbakan 
Davutoğlu ve ilgili Bakanların da katıldığı Şura’da, 
Burdur ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odaları ile Burdur 
Ticaret Borsası adına Burdur’un sorunlarını Anlattı. 
Şura’ya Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, 
Burdur TB Başkanı Yılmaz Başar katıldılar. 

Bu yıl Ankara TOBB Konferans salonunda, 
geçtiğimiz Çarşamba günü TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde ve 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla 
geleneksel VIII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 
gerçekleştirildi.Tüm gün süren Şura’ya, Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz ile 81 ilden oda ve borsa 
başkanları katıldı. Geçtiğimiz yıllarda, bölgesel 
olarak belirlenen sorunların, bölge temsilcileri 
tarafından anlatıldığı Şura toplantılarının bu 
yıl düzenlenen sekizincisinde, tüm Türkiye oda 
ve borsalarının belirlediği üç sorun ve çözüm 
öneriliri, her ilin bir temsilcisi tarafından üç 
dakikalık süreler içinde, Başbakan Davutoğlu ve 
ilgili Bakanlara anlatıldı.  

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, TOBB’un düzenlediği VIII. Ekonomi Şurasına 
katıldı. Keyik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetlisi olarak Başbakan 
Davutoğlu ve ilgili Bakanların da katıldığı Şura’da, Burdur’un sorunlarını ve 
çözüm önerilerini anlattı. 

Başkan Keyik, 
TOBB Ekonomi Şurasında BURDUR’UN 
SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNİ anlattı.
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Açış konuşmasını 
H isarc ık l ıoğ lu ’nun 
yaptığı Şura’da, 
Başbakan Davutoğlu 
Ülke gündemine ilişkin 
uzun bir konuşma 
yaptı. Ardından 
kürsüye çağrılan 81 
il temsilcileri sorun 
ve çözüm önerilerini 
anlattı. Şura’da Burdur 
adına kürsüye çıkan 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Burdur ve Bucak 
Ticaret ve Sanayi Odaları ile Burdur Ticaret Borsası 
adına, birlikte hazırladıkları Burdur’un sorunlarını, 
üç dakikalık süre içinde açıkladı. Başbakan 
Davutoğlu ve ilgili Bakanlar da not aldı. Başkan 
Keyik, üç madde halinde belirlenen sorunları şöyle 
anlattı:

BURDUR’UN ÜÇ SORUN VE ÇÖZÜMLERİ
“Burdur özelinin en temel sorununun “Göç ve 
yatırımsızlık” olduğunu belirtmek isterim. Yine 
vurgulamak isterim ki; sorunların sorunu, “Eğitim 
ve Kültür Sorunu”dur. Hayatın temeli, maddi 
varlıktan önce, “İnsan”dır. Dolayısıyla, ekonominin 
ve kalkınmanın da temeli “İş ahlakı” olan, “Eğitimli 
İnsan”dır. 

SORUN 1: Burdur'da Sanayinin gelişmesinde ciddi 
yapısal sorunlar bulunmakta, bu durum ilde gelişimi 
engellemekte ve göç sorunu doğurmaktadır. 
ÇÖZÜM: Burdur teşvikte 5. Bölgeye alınmalı, 
işletmelerin yatırım taleplerinin önündeki bürokratik 
ve yasal engeller kaldırılmalı, yatırımcıların 
finansman talepleri için alternatifler üretilmeli, 
yatırımcıların krediye ulaşımı kolaylaştırılmalı, 
mesleki eğitim güçlendirilerek nitelikli ara eleman 
ihtiyacı karşılanmalı, işletmelerin ortaklık kültürü ve 
işbirliği imkanları geliştirilmeli,  Ekonomi'de yerel 
dinamikler desteklenmeli, Üniversite-sanayi işbirliği 
projeleri öncelikle ele alınmalıdır. 

OSB mevzuatının katılıktan kurtarılarak, Burdur ve 
Bucak OSB'lere yakın noktalarda faaliyete başlamış 
işletmelerin OSB kapsamına alınarak alt yapı 

eksikliklerinin giderilmesi sağlanmalı, nakliye ve 
lojistik bakımından bölge güçlendirilmeli, yapılacak 
hızlı tren hattı yük ve yolcu taşımaya uygun bir 
teknoloji ile yapılmalı. Yine, bölgenin önemli ihracat 
merkezi olan Bucak ilçemizde de bir istasyon 
bırakılmalıdır. 

SORUN 2: Madencilik ve özellikle mermer, 
Burdur'un en önemli istihdam ve katma değer 
üreten bir ekonomik değeri haline gelmiştir. Ancak 
bu sektör, çok daha fazla katma değer ve istihdam 
oluşturulabilecek hale getirilmelidir. 
ÇÖZÜM: Maden arama ve işletme ruhsatlarındaki 
prosedürler ve bürokratik engeller azaltılmalı, Orman 
bölgelerindeki "istimlak bedelleri" düşürülmelidir. 
Madenciliğin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak 
maden atıklarının ekonomiye kazandırılmasına 
yönelik proje ve ar-ge çalışmaları desteklenmeli, 
rezervi biten maden ocaklarının tekrar doğal sisteme 
uyumlu hale getirilmesi için kamu kurumlarının 
firmalara rehberlik etmesi sağlanmalı, blok mermer 
satışının sahip olduğu riskler nedeniyle katma değer 
kaybının önlenmesi için mermerin işlenmesini teşvik 
edecek özel önlemler ve destekler planlanmalıdır.

SORUN 3: Burdur ili önemli bir tarım ve hayvancılık 
potansiyeline sahip olmasına rağmen birçok 
yönden yeterli gelişme ivmesini yakalayamamıştır.
ÇÖZÜM: Tarımsal Girdi maliyetleri düşürülmeli, 
karma yemde KDV %1'e çekilmeli, organize 
hayvancılık bölgelerinin kurulması için devlet 
desteği yapılmalı, tarımsal desteklerde destek 
dönemi 1 yıllık dönemde değil, orta-uzun vadeli bir 
zamanda olmalı ki üretici önünü görebilsin. Çiftlik 
hayvancılığı teşvik edilmeli, karma yem kontrolleri 
daha sıkı yapılmalı, besicilikte önemli bir girdi olan 
pancar küspesi üretiminin arttırılması için pancar 
üretim kotası kaldırılmalı ya da genişletilmeli, Burdur 
ilinin avantajlı endüstriyel tarım ürünlerinin  (anason, 
susam, haşhaş,  vb.) geliştirilmesi desteklemeli, 
kaliteli ürün ve ıslah çalışmaları için ar-ge ve eğitim 
destekleri arttırılmalıdır.

Konuşmaların ardından, Burdur’un sorunlarını 
temsilen katılan Keyik, Meçikoğlu ve Başar, ilgili 
bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 
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BUTSO, geçtiğimiz günlerde, Özeren Otel’de, 
Burdur İmalatçı Sanayicileriyle ‘Gelişim, Destek, 
İstihdam’ konulu toplantı düzenledi. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda BAKA, KOSGEB, İş-Kur desteklerine 
ilişkin sunumlar yapıldı. Toplantıya ayrıca; BUTSO 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay, Yönetim Kurulu Bşk. 
Yardımcıları İbrahim Solak, Ömer Çeliker ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Gündüzalp, Hasan Ali 
Daldal, Hüseyin Yardım, Tahsin Eren, Aykut Acun 
katıldılar. BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in yaptığı 
açış konuşmasının ardından BAKA Burdur Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Candan, 
KOSGEB Burdur Müdürü Hamza Alper Doğru ve 
İş-Kur Meslek Danışmanı Coşkun Acar, konularına 
ilişkin birer sunum gerçekleştirdiler.

BAKA DESTEKLERİ
İlk olarak 2006 yılında çıkan bir kanunla Türkiye’de 
26 bölgede 26 kalkınma ajansı kurulduğunu belirten 
ve üç ili kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKA)’nın desteklerine ilişkin bilgi veren Mehmet 
Candan; Ajansın verdiği destekler ve önümüzdeki 
dönem için planlanan hibeler konusunda 
açıklamalar yaptı. Candan “2010-2015 arasında 

mali destek kapsamında, Burdur İlinde Turizm, 
Mermer, Yenilenebilir enerji, Tarıma dayalı sanayi ve 
Sanayi gibi sektörlerde, 25 milyon TL proje bütçeli 
56 projeye, doğrudan faaliyet destek kapsamında 
600 bin TL proje bütçeli 14 projeye, Teknik Destek 
kapsamında 9 adet projeye destek verilmiştir” dedi.  
Bölgesel teşvik uygulamasında 3. Bölge Burdur 
desteklerinin KDV istisnası, Gümrük vergi muafiyeti, 
Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, 
Yatırım yeri tahsisi gibi destekleri kapsadığını ifade 
eden Mehmet Candan ayrıca; “2016 yılında Mikro 
işletmeler mali destek programı, Küçük ölçekli 
işletmeler mali destek programı, Sürdürülebilir 
çevre küçük ölçekli altyapı mali destek programı, 
Çevre bilincinin artırılması mali destek programı, 
Sosyal kalkınma mali destek programı gibi 5 alanda 
desteklerin verileceğini” açıkladı.  

KOSGEB DESTEKLERİ
KOSGEB desteklerini açıklayan Hamza Alper 
Doğru; geri ödemeli ve geri ödemesiz yapılan 
KOSGEB desteklerinin İşletme Geliştirme 
destekleri, Finansman (kredi faiz) destekleri, 
Laboratuvar proje ve bilgilendirme destekleri olarak 
üç grupta yapıldığını açıkladı.   

BUTSO’nun Düzenlediği Toplantıda;

İmalatçı Sanayicilerle ‘Gelişim, Destek, 
İstihdam Sorunları’ Görüşüldü.
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İŞ-KUR DESTEKLERİ
İş-Kur Meslek Danışmanı Coşkun Acar ise; “Her işsiz 
ve işverene bir iş ve meslek danışmanı” sloganı ile “İş 
ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler 
ve daha iyi iş arayanlara yönelik olarak iş danışmanlığı, 
öğrencilere yönelik olarak meslek danışmanlığı hizmeti 
verilmektedir. İşverenlerimiz ziyaret edilerek, kurum 
hizmetlerimiz anlatılmakta, açık işleri alınmakta ve aranılan 
nitelikte işgücünün temini için aracılık yapılmaktadır. 
Böylece; işsizlik süresinin kısalması, istihdam ve 
verimliliğin artırılması ile istihdamda devamlılığın 
sağlanması amaçlanmakta” olduğunu, Mesleki Eğitim ve 
Girişimcilik Eğitim Kursları yapıldığını ve Genç ve Kadın 
İstihdamının Teşviki Desteklerini açıkladı. 

Yapılan açıklamaların sonunda, tüm katılımcılara 
teşekkür eden BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Keyik; 
bu desteklerden yararlanmanın Burdur ekonomisi 
ve istihdamı için önemli olduğunu, talep edenlere, 
Oda olarak, her türlü rehberlik yardımcı çalışmaların 
yapılmakta olduğunu belirtti. 

BUTSO olarak düzenlenen “Sorunların tespiti ve 
destek-teşvikler bilgilendirme” toplantısına; Mehmet 
Kılınç (BUREMİS Gıda San.), Nuri Aktan (Aktan 
Mühendislik), Celil Baydar (Baydarlar Makine San.), 
Hasan Batmaz (Batmaz Tarım Mak.), İzzet Geçer 
(Geçer Orman Ürünleri), Yusuf Kesen, Resul Aytaç 
(Aytaç Mak.), Hasan Turgut (Turgut Elkt), Mehmet 
Aksoy (Akme Organik Tarım), Salih Sevim (Composite 
İsk. Kalıp), Hasan Dilekçi (Dilekçiler Mer.Mak.), Kayhan 
Taşbaş (Güven Hidrolik), Turgay Kendir (Burkervan), 
Gültekin Çalışkan (Çalışkanlar Tar.Mak), İsmail 
Kocapınar (Kocapınar Mak.), Muzaffer İnci (İnci Tar.), 
Süleyman Şengün, Ali Türgen, Ali Sayın (Tornacı), 
Ramazan Semerci (BURHELSAN), Mustafa Yeşilyayla 
(Yeşilyayla Kereste), İsmail Güleşir (Toros Kereste), 
Tahsin Eren (Eren Mobilya Ürünleri) katıldılar.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Çavdır Belediye 
Başkanı Mustafa Korkmaz ve Beyköy eski 
Belediye Başkanı İsmail Aşçı’nın ziyaretleri vesilesi 
ile “İlçelerin merkeze uzaklığı nasıl yakın edilebilir?” 
sorusuna cevap arandığını açıkladı. “Çare; kültürel, 
sıcak, samimi, dost yaklaşım tavrıdır” dendi.  
Çavdır-Tefenni bölgesinin, renkli kişilikleri ile 
tanınan Çavdır Belediye Başkanı Mustafa 
Korkmaz ve Beyköy eski Belediye Başkanı İsmail 
Aşçı, BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’i makamında 
ziyaret ettiler. Bu vesile ile yapılan sohbetin 
konusu, “İlçelerin merkeze coğrafi uzaklığı, 
nasıl yakın edilebilir?” sorusu üzerinde oldu. 
Korkmaz’ın pratik ve samimi yaklaşım düşüncesi 
ve Aşçı’nın Ninesinin toprak kokulu, esprili 
kültürel yaklaşımlarıyla, ırakları yakın etmenin 
sıcaklığı harlatıldı. BUTSO Başkanı Keyik; “Bu 
sıcak sohbet şeklindeki görüş alışverişi ile 
çarenin; ‘Kültürel, sıcak, samimi, dost yaklaşım 
tavrı olduğu’ ortaya kondu” dedi.

Başkan Keyik, Mustafa Korkmaz ve İsmail 
Aşçı’ya, bu güzel, samimi ve dost ziyaretleri 
için kendilerine teşekkür ederek, birer güzel söz 
tabloları hediye etti. 

Korkmaz ve Aşçı İle 
Irakları Yakın Etme 

Düşüncesi
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, geçtiğimiz gün, Burdur 
Merkez Menderes Mahallesi’nde 
bulunan, Burdur’da ve hatta 
Türkiye’de ilk olan Organik Solucan 
Gübresi üreticisi Akme Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık firmasını ziyaret etti. 
BUTSO Bşk. Yrd. Ömer Çeliker’le 
birlikte, yaptığı ziyarette, ekonomiye 
ve sağlığa dair çok çarpıcı bilgiler 
edindi. Firma yetkilisi ve Genel 
Müdür Mehmet Aksoy’u tebrik 
ederek başarılar dileyen Başkan 
Keyik; “Burdur ekonomisinin temeli 
hayvancılık, hayvancılığın can simidi 
solucan gübresi olabilir. Toprakları kimyasaldan 
kurtaran solucan gübresi, toprağın yapısını bozan 
ve taşlaştıran kimyasal gübrelerden kurtuluş olan 
doğal Solucan Gübresi, dolayısıyla; kimyasallardan 
kaynaklandığı bilinen kanseri önlemenin de can 
simidi olabilir.” dedi.

BURDUR DOĞAL GÜBRE MERKEZİ
“Burdur, Türkiye’nin Solucan Gübresi Merkezi 
olabilir” diyen Akme Solidem Firması yetkilisi 
Mehmet Aksoy, Burdur’da ve hatta ülkede ilk olan 
Solucan Gübresi üretim merkezini gezdirirken 
şunları söyledi: 

EKONOMİYE CAN KATAN, 
KANSERİ KURUTAN
BUTSO Yön. Kur. Bşk. Yusuf Keyik; Solucan Gübresi üreticisi firmaya yaptığı ziyarette, “Burdur 
ekonomisinin temeli hayvancılık, hayvancılığın can simidi solucan; toprağın ve sağlığımızın da 
can simidi olabilir” dedi.

SOLUCAN
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Akme Solidem  insanı 
temel alan, toprağa 
saygılı, çiftçimizin değerini 
ve ülkemiz için önemini, 
çiftçimizin beklentilerini 
bilen bir anlayışla bu 
yolda ilerlemekte. 
AKME SOLİDEM olarak, 
Türkiye’de güçlü bir yer 
edinerek Solucan Gübresi 
piyasasında söz sahibi 
olmayı ve Burdur’un da 
Solucan Gübresi Merkezi 
olmasını hedefliyoruz. Yaptığımız ihracat oranını 
daha da arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlama 
hedefimize her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. 

KANSERİN SUÇLUSU KİMYASAL GÜBRE
Solucan gübresinin doğal hayatın ve insan sağlığının 
korunmasındaki önemi vurgulayan şu olayı anlattı: 
“Amerika 1960’tan beri bu işi yapmakta ama bizim 
kimyasal gübre kullanmamızı hep teşvik etmektedir. 
Amerika’daki ortaya çıkış hikayesi de ilginçtir ve 
ders alınması gerekir: 1945 İkinci Dünya Savaşı’nda 
tarımda çalışacak insanların çoğu ölünce, bilim 
adamlarından, üretimi aksatmayacak bir çözüm 
bulunmasını istediler. Bir süre sonra bulunan çözüm 
Kimyasal Gübre olmuş. Daha az insanla yapılan 
tarımda gerçekten de ürünler birden fazlalaşmış. 

1955 yılına gelindiğinde ise; kanser, erken doğumlar, 
kalp-damar vs. hastalıklar aşırı bir şekilde 
artıyor. Nedenini araştırdıklarında, suçlu olarak 
kimyasal gübre ortaya çıkıyor. Çözüm arayışlarının 
neticesinde ise; Solucan Gübresi ortaya çıkıyor 
ve Amerika hızla solucan gübresine geçiyor. 
Ellerindeki kimyasal üretim tesislerini ise; doğuya 
ve bize yönlendiriyorlar!.. Biz de hemen atlamışız, 
1960’lardan itibaren 55 yıldır hala kullanmakta ısrar 
ediyoruz.”

DERS ALINMALI
Bu hikayeden üniversitelerimizin, bilim 
adamlarımızın, tüm yetkililerin ders alması 
gerektiğini vurgulayan Mehmet Aksoy, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Ülkemizde kanser ve kalp-damar 
hastalıklar başta olmak üzere, hızla artarken, ne 
zaman ders alınacak? Bu durum, bilim insanlarımızın 
da ayıbı, devlet adamlarımızın da… Akme Solidem 

olarak biz, sağlıklı ürünlerin üretilmesini sağlayarak, 
gelecek nesillerin sağlıklı bir dünyada yaşamasına 
katkıda bulunmak istiyoruz. Akme Solidem olarak 
amacımız, yediğimiz ve çocuklarımıza yedirdiğimiz 
kimyasal maddeli ve kimyasal gübreli olan meyve 
sebze ve kuruyemiş gibi tamamı sağlığa zararlı olan 
etkisini hemen olmasa da zamanla göreceğimiz 
bu gidişe bir dur demektir. Bir insanın sağlığıyla 
oynamak bu kadar kolay olmamalı. Tarımsal alan 
olarak sahip olduğumuz bu zengin coğrafyada, 
bunca kıymetli topraklarımızı, bile bile zehirliyoruz. 
Her geçen gün topraklarımız kullanılmaz hale 
geliyor ve çocuklarımızın geleceğiyle oynuyoruz. 
Buna bir son verme zamanı sizce de gelmedi mi? 
İşte bu yüzden, AKME SOLİDEM olarak, 2008’den 
beri üretmeye başladığımız, solucan gübresini 
üretmeye devam ediyoruz.”

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN
Firma yetkilisi Aksoy, “Elindeki 200 milyar 
solucanın, 24 saat ve ücretsiz çalıştığını belirterek, 
açıklamalarını şöyle tamamladı: “Doğanın o eşsiz 
ekolojik mucizesi, Solidem Gübredir. Solucanlar 
doğal, sağlıklı, daha çok ürün, erken hasat için, 
doğaya atılanları gübreye dönüştürmektedir. Daha 
sağlıklı nesiller için ürettiğimiz gübre ile toprağı 
zenginleştirip, doğal gücüne kavuşturuyoruz.”

Mehmet AKSOY
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HTMYO Öğrt. Gör. Kahraman Köktürk tarafından 
dokuzuncusu düzenlenen Kariyer Günleri 
programında konuşan BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik; “Siz hayatınızı, daha 
baştan itibaren bir plan ve program dahilinde 
düşünmüyorsanız, hem kendinizi ve hem de 
ailenizi sıkıntıya sokarsınız” dedi. ITSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmenci ise; “Sadece 
okulları bitirmek yetmiyor. Kendinize ileri hedefler 
koymalısınız” diyerek başladığı sözlerini, “Sizler, 
benim özellikle tahsil hayatımdaki önemsemezliğe 
düşmeyiniz…” nasihatleriyle sürdürdü.

BUTSO Başkanı Keyik, kendisini tanıtarak ve insan 
hayatındaki planlı çalışmanın önemini vurgulayarak 
başladığı konuşmasıyla; hayat dersine şöyle 
devam etti: “Başta bu ülkeyi idare edenden 
başlayarak, tüm vatandaşlarımız, günümüzü ve 
geleceği iyi okuyarak kendisine doğru hedefler 

ODA BAŞKANLARI KEYİK VE 
BAŞDEĞİRMENCİ’DEN MAKÜ’LÜLERE DERS

Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi 
Odaları (BUTSO ve ITSO) Yönetim 
Kurulu Başkanları Yusuf Keyik ve Şükrü 
Başdeğirmenci, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Hikmet 
Tolunay Meslek Yüksek Okulu (HTMYO) 
konferans salonunda düzenlenen 
Kariyer Günleri programında 
öğrencilere hayat dersi verdiler. Keyik 
ve Başdeğirmenci’nin, kendi hayatları 
içinden ilginç örneklerle verdikleri 
dersleri, salonu dolduran kalabalık bir 
öğrenci kitlesi dinledi.  

belirleyip, planlamalıdır. Tabii ki, bizim yaşadığımız 
dönem şartları ile bugün sizin yaşadığınız şartlar 
doğal olarak çok farkladır. Ben 81 ihtilalinde 
askerliğimi yaptım. 1983’ten sonra seçimle gelen 
o günün Hükümeti döneminde hızlı bir değişim ve 
gelişim yaşanmaya başladı. Özellikle, iletişim ve 
haberleşme araçlarında büyük gelişmeler yaşandı. 
O gelişmeleri, o günün şartlarında doğru okumaya 
çalışarak, maddi imkansızlığımızı da göz önünde 
tutarak, nakliyecilikte ve en alt kademelerden 
başlayarak, sabırla yolumuza devam ettik ve başarılı 
neticeler de aldık. Bugün sizler için hayata atılıp, bir 
yere gelmek için birçok kolaylıklar olduğu gibi, çok 
zorluklar ve rekabet de bulunmaktadır. Kolaylıkları 
değerlendirmek ve zorlukları aşabilmek için, sadece 
diploma kariyer sağlamamaktadır. Kendinizi, bilgi 
ve tecrübelerle ve en az bir veya iki dil öğrenerek 
donatmalısınız. Dil biliyor, nitelikli ve donanımlı 
iseniz, önünüzdeki kapılar çok kolay açılacaktır. 

47www.butso.org.tr
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Bu bakımdan, bugünlerin kıymetini bilmelisiniz. 
Aileleriniz sizleri çeşitli zahmetlerle okutmaktadır. 
Bunun kıymetini bilmek durumundasınız; kendinize, 
ailenize ve ülkenize faydalı bireyle olmalısınız.”

Konuşmaların ardından, HTMYO Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Ali UYSAL tarafından günün 
anısına Keyik ve Başdeğirmenciye plaketler verildi. 
Değişik öğrenci grupları, hazırladıkları sosyal proje 
dosyalarını, iki TSO başkanına verdiler. Ayrıca Keyik 
ve Başdeğirmenci, 9.Kariyer Günleri programının 
ardından, Bucaklı bir radyonun canlı yayın konuğu 
oldular. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı hemşerimiz Nail Olpak, geçtiğimiz gün 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik’i makamında ziyaret etti. Olpak’ın 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’le yaptığı ziyarette, 
MÜSİAD Burdur Şubesi yönetimi, BUTSO Meclis Başkanı 
Feyzi Oktay, İşadamı Ercan Akın da yer aldı. 

Antalya ve Bucak üzerinden Yönetimi ile birlikte BUTSO’ya 
gelen Nail Olpak’ı, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları 
Yusuf Keyik ve Feyzi Oktay karşıladılar. Ziyareti sebebiyle 
MÜSİAD Başkanı Olpak’a Burdur ekonomisi ve sorunları 
hakkında genel bilgiler veren Başkan Keyik; ziyaret için 

teşekkür ve memnuniyetlerini ifade etti. Memleketi olan 
Burdur’u unutmadığını ve Burdur için yapılabilecek her 
türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Nail 
OLPAK, yaptığı açıklamada, “Hakkın ve hukukun, adaletin 
ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun 
sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve 
evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bir ve bütün, 
bölgesinde ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada 
saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıktıklarını” söyledi.  

İş adamlarıyla yapılan sohbetlerin ardından, BUTSO 
Başkanları Feyzi Oktay ve Yusuf Keyik tarafından ziyaretin 
anısına hediyeler verildi. 

MÜSİAD Genel 
Başkanı Nail 
Olpak’tan 
BUTSO Ziyareti

48 www.butso.org.tr
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in, 
Burdur gıda esnafının şeker sıkıntısının 

giderilmesine ilişkin yaptığı çalışmalar sonuç verdi; 
şeker sorunu çözüldü.  

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Yusuf 
Keyik şunları söyledi: 
“Yaptığımız çalışmalar sonuç verdi; gıdacı 
esnafımızın şeker sorunu çözüldü. Burdur Şeker 
Fabrikası’nın tüccara verilen istihkakının bitmesi ile 
oluşan sıkıntının giderilmesi için geçtiğimiz günlerde 
devreye girdik. Burdur Şeker Fabrikası yetkilileriyle, 
Genel Müdürlük görüşmelerimizle harekete geçtik. 
Ak Parti ve CHP Milletvekillerini bilgilendirerek; 
Onların da Genel Müdürlük nezdinde girişimleri 
sağlandı. Bütün bu çalışmaların neticesinde, 
sadece Burdur esnafı için, 30 Ağustos’a kadar 
olmak üzere, günde 30 çuvalı geçmemek şartıyla, 
şeker verilmesine müsaade edilmiştir.”

Sorunun çözümünde ilgilerini esirgemeyen 
yetkililere ve destek olan Sivil Toplum Kuruluşlarına 
teşekkür eden Keyik, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Başta, Burdur Şeker Fabrikamızın Müdürü ve 
ekibi olmak üzere, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürlüğü’ne, girişimlerinden dolayı çok değerli 
Milletvekillerimize ve bu çalışmada bize destek 
veren tüm sivil toplum örgüt başkanlarımıza 
teşekkür ediyorum. Burdur şekersiz kalmayacak, 
tadımız bozulmayacak.”

BUTSO Başkanı Keyik:

 “Şeker sorunu çözüldü; tadımız bozulmayacak”
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BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik’in, 
“Esnafın şeker 
sorununa 
çözüm teklifi” 
çalışmalarına 
ilişkin, Burdur Sivil 
Toplum Platform 
Başkanı Kemal 
Arslan, 7.7.2015 
tarihinde bir destek 
bildirisi yayınladı. 
Bildiri özetle şöyle:

“Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Yusuf 
KEYİK’in üyesi tüccar ve esnafları için feryada 
varan açıklaması ile konudan haberdar olan 
Platformumuz olayın vahametini görmüş ve bu 
alanda çaba harcayan Ticaret ve Sanayi Odasına 
destek olma kararı almıştır. 

Burdur Şeker Fabrikası, 26.4.1954 tarihinde 
neden Burdur’da kuruldu? 
Bölgede pancar ekimi yapılarak, halkın pancarı, 

ciddi bir ekonomik girdiye dönüşümü sağlanacaktı 
ve sağlandı. Burdur köylüsü pancar ekimini o 
kadar çok istemiştir ki; ancak kota uygulaması 
ile pancar ekimi engellenebilmiş; yani devlet, 
vatandaşın pancar ekimini karneye bağlayarak 
sınırlandırabilmiştir. 

Burdur şeker fabrikası, hayvan yetiştiriciliğinin en 
önemli girdisi olan kaba yem ihtiyacını küspeden 
karşılayarak, Burdur da hayvancılığın tutunmasını 
sağlamıştır. Geldiğimiz noktada hayvancılıktan söz 
ederken bunda en büyük payın Şeker Fabrikasında 
olduğunun belirtilmesi gerekir. 

Gıda sektörünün omurgasını oluşturan şeker 
üretiminin tümünün, Dünya’da ve ABD’de devletlerin 
kontrolünde olduğu halde, ülkemizde özel sektöre 
devredilmesi; insanımızın sağlığı açısından, çok 
tehlikeli sonuçlar doğurabileceği aşikardır. 

Yusuf Başkanın gündeme getirdiği sorunlar, bunun 
ilk yansımaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölge 
ekonomisine can suyu vermesi için kurulan şeker 
fabrikasının küçültülmesi veya özelleştirilmesi ile 
bölge ekonomisine darbe vurulmaktadır. 

Burdur Şeker Fabrikası, öncelikle bölge insanının 
şeker ihtiyacını karşılamakla mükelleftir. Yusuf 
Başkanın belirttiği gibi, ufak esnaf ve tüccarımızın 
mağduriyetine yol açacak böylesi bir keyfiyete 
Burdur Sivil Toplum Platformu izin vermeyecektir. 

BURDUR SİVİL TOPLUM PLATFORMU
BURDUR ŞEKER’İ NE 
DOKUNDURTMAYACAKTIR! 
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Ş ehidin cenaze törenine katılan Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Siirt-Pervari 

kara yolundaki hain pusu ile biri de Burdurlu olan 
8 askerimizin şehit olması nedeniyle bir açıklama 
yaptı. Keyik açıklamasında şunları söyledi:
“PKK’nın mayınlı hain tuzağını patlatılması ile 
8 askerimizin Şehit olduğunu ve bir ateşin de 
Burdur’a düştüğünü öğrendik. Türk Milleti olarak, bu 
kahreden haberlerle içimiz kan ağlıyor, ama beylik 
sözler ise; ne yazık ki çare olmuyor!.. Dikkat çeken 
o ki; 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından, ‘Tek 
hedef, birkaç hafta içinde bir hükümet kurulması’ 
olması gerekirken,  devlet yetkililerinin ve muhalefet 
kurumlarının birbirleriyle artan ağız dalaşları ve 
halkın anlamakta zorluk çektiği tutarsızlık ve 
hedefsizlikler, ne yazık ki kanlı meyvesini vermeye 
başladı. Olaylar bir yerlerden düğmeye basılarak 
günde 1-2 Şehitle başlayıp, 8 Şehide ulaşmıştır. 
Ülkemiz bir anda yangın yerine ve kan gölüne 
döndürülmektedir. Seçimden çıkan partilerin ise; 
kendi siyasi çıkar kaygılarına dalıp, ipe un sermenin 
ince sanatlarıyla uğraşmakta ve bir erken seçimin 
kayda değer bir değişiklik getirmeyeceğini bile bile, 
ülkeyi kan gölüne sürükleyen politikaları ısrarla 
sürdürmektedir. 

Başkan Keyik: 

İçimiz kan ağlıyor, ama beylik sözler çare olmuyor.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Siirt’teki hain saldırıda 8 askerimizin Şehit olması ve bir ateşin 
de Burdur’a düşmesi nedeniyle yaptığı açıklamada; “İçimiz kan ağlıyor, ama beylik sözler 
çare olmuyor” dedi. Şehit Uzman Çavuş Hakan Aktürk’ün cenazesi, önce baba ocağına 
ve oradan Ulucamiye getirildi. Ardından, binlerce Burdurlunun katıldığı bir törenle Burdur 
Şehitliğinde toprağa verildi.  
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Bu durum, bir yandan ekonomiyi felç ederken, 
diğer yandan Milletimizi çaresizlik duyguları içinde, 
nereye patlayacağı bilinmeyen sosyal-siyasal 
belirsizliklere sürüklemektedir. Bu ise; sadece 
coğrafyamızda yüz yıllık bilenen plan sahiplerinin 
işine yaramaktadır. Buna bilerek veya bilmeyerek 
hizmet edenler veya sağlıklı politika üretmeyenler, 
tarih önünde mesuldür!.. 

Bizleri derin bir üzüntüye boğan Şehitlerimize ve 
Burdurlu Şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı 
sağ olsun.”     

BUTSO Yönetim Kurulu'nun Şehit Uzman Çavuş Hakan Aktürk’ün annesine taziye ziyareti
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
ve Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın 

Meçikoğlu: Ankara’da TOBB’un düzenlediği, teröre 
karşı birlik ve kardeşlik yürüyüşünde, milli bir duruş 
gösterdiklerini belirttiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB)’un, geçtiğimiz 
Perşembe günü Ankara Kızılay’da, düzenlediği, 
yürüyüşünü gerçekleştiren 10 binler arasında Burdur 
temsilcileri de yerini aldı. Büyük bir coşku içinde, 
ellerinde bayraklar, dillerinde “Şehitler Ölmez, Vatan 
Bölünmez” sloganıyla ve PKK terörüne düdüklü 
tepkilerle yapılan yürüyüş ve miting, Birinci TBMM 
önündeki konuşmalarla sona erdi. 1.Meclis ve Ulus 
meydanlarını dolduran coşkulu kalabalığa karşı, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra hitap eden 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; “PKK terörüne 
lanet, kardeşlik, birlik ve beraberlik” mesajları verdi. 

BUTSO ve Bucak TSO Başkanları Keyik ve Meçikoğlu:

Ankara’da, teröre karşı birlik ve 
kardeşlik duruşu gösterdik.
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Olaysız şekilde sona eren bu anlamlı mitingde, 
Burdur’u temsilen yer aldıkları için duyduğu 
memnuniyeti dile getiren BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Böyle hassas 
günlerde, Milletimizin topyekun olarak, bir 
araya gelebildiğini görmekten ve burada 
10 binlerin arasında bulunmaktan büyük 
gurur duyduk. Millet olarak, her türlü teröre 
karşı birlik ve kardeşlik duruşu gösterilmesi 
gerekiyordu. TOBB yönetiminde bunu 
gerçekleştirdik” dedi. 
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
hizmet binasını kaplayan mavi alüminyum 
çerçeveler sökülerek, aynalı cam kaplama 
yapılıyor. BUTSO Hizmet binasının dış 
cephe ve iç bölümlerinde tadilata girildi.

D ış cephede mantolama yapılacak olan 
BUTSO binasının iç bölümlerinde de 
büyük değişiklik yapılıyor. Binanın üçüncü 

katında yer alan restoran iptal edilerek yönetim 
katı yapılırken, halen kullanılan ikinci kat ise; sicil 
ve belge büro katı olacak. Asansörü de yenilenecek 
olan BUTSO iç-dış tadilat işlemlerinin, yılsonuna 
kadar tamamlanması bekleniyor.

Tadilat ve yeni hizmet katı düzenlenmesine ilişkin 
çalışmaları değerlendiren BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik; “Şimdiye kadar bir katta 
hizmet veren Oda’mız, özellikle Akredite olduktan 
sonra, üyelerimize ve Burdur’umuza yönelik 
artan hizmetlerimiz için yeterli gelmemektedir. Bu 
nedenle ve daha geniş hizmet alanı oluşturmak 
için çalışıyoruz. Bu arada, üyelerimize hizmeti de 

BUTSO hizmet 
binasında büyük tadilat

aksatmadan yürütürken ve yenileneceği için devre 
dışı bırakılan asansör nedeniyle verdiğimiz sıkıntılar 
için sevgili üyelerimizden ve halkımızdan özür 
diliyoruz” dedi. 
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Burdur’a yeni atanan 
Defterdar Sedat Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. 
Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Keyik, 
ziyarette yaptığı sohbette, Burdur ekonomisinin 
yapısı ve karakteristik özelliklerini anlattı. Defterdar 
Ayyıldız da Burdur’u sevdiklerini, Türkiye’nin çok 
yerinde görev yaptığını, tecrübelerinin ışığında 
hep beraber Burdur için güzel hizmetlere katkı 
sağlayacaklarını düşündüklerini ifade etti.  

SEDAT AYYILDIZ KİMDİR?
01.01.1964 doğumlu olan Defterdarımız, 1981 
yılında İstanbul Maliye Meslek Lisesinden 1985 
yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Muğla 
İşletmecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1981 
yılından itibaren sırasıyla Develi Vergi Dairesi, 
Muğla Vergi Dairesi, Kayseri Erciyes Vergi Dairesi 
Müdürlüklerinde memur; Develi Vergi Dairesi 
Müdürlüğünde şef olarak görev yapmıştır. 1990 
yılında Siirt Kurtalan Malmüdürü Yardımcısı ve 
Malmüdürü Vekili, 1993 yılında ise aynı yerde 
Malmüdürü ve daha sonra sırasıyla Gelibolu Mal 

BUTSO Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik; 

Yeni Atanan Defterdar Sedat Ayyıldız’a 
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.

müdürlüğü ve Serik Mal müdürlüğü görevlerinde 
bulunmuştur. 2000 yılından itibaren Denizli 
Defterdar Yardımcısı, 2005 yılından itibaren ise 
Gümüşhane Defterdarı, 18/07/2011 tarihinde 
Giresun Defterdarı olarak görev yapmıştır. 16 
Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararname ile Burdur Defterdarlığı’na atanarak, 
geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Sedat 
Ayyıldız, evli ve üç çocuk babasıdır. 

56 www.butso.org.tr
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Müze altında, 
Bedesten yanında yeni açılan Bur-Piliç Mangal 
Evi’ne “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Oda 
personeli ile yaptıkları ziyareti değerlendiren 
Başkan Keyik; “Bütün sıkıntılara rağmen, umudunu 
ve gelişim heyecanını yitirmeyerek, yatırıma devam 
eden, değerli üyemiz Bur –Piliç İşletmecisi Mustafa 
Şahin gibi, tüm Burdurlu müteşebbisleri tebrik 
ediyorum. Burdur’un uzun yıllardır dile getirilen, 
turizmin sektör olabilmesinin eksiklerinden biri de 
restoranlar idi. İşte burada yeni, nezih bir mekan 
ortaya konmuş, turizme ve vatandaşların hizmetine 
sunulmuştur. Turizmin alt yapısı anlamında da bir 
gelişme olan bu ve benzeri gelişme ve yatırımları 
hasretle bekliyoruz. Zira, restoranlar, yıldızlı oteller, 
eğlenme-dinlenme mekanları, hediyelik üretim ve 
ticareti olmadan, çok değerli potansiyellerimiz, 
Burdur turizm sektörü haline gelemez” dedi.

Burdurlulara uzun yıllardır tavuk mamulleri satan 
Bur-Piliç Mangal Evi işletmecisi Mustafa Şahin, 
“Artık yeni binamızda en gelişmiş teknoloji ile 
entegre bir hizmet üretiyoruz. Beyaz et yanında, 
kırmızı et ve et ürünlerinin de satışını yapıyoruz. 
Bunun yanında, Burdur Turizminin alt yapı 
anlamında bir eksikliğini de fark ederek, böyle 
nezih ve modern bir restoranı gerçekleştirdik. 
Burdur’umuza hayırlı olsun” dedi. 

İşletmeci Mustafa Şahin, “Kendi tesislerimizde 
açtığımız mangal evinde kuzu, oğlak, dana, 
piliç ürünlerini isteğe göre, mangalda pişirip 
müşterilerimize sunuyoruz. Müessesemiz sabah 
07.15’te açılıp, gece 23.00’a kadar açık kalacağız. 
Yerimiz 90-100 kişiliktir, özel toplu yemek 
siparişlerine de açığız. Burdur’da kazandık, 
Burdur’a yatırım yaptık. İleriki yıllarda, daha güzel 
projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Zor şartlara rağmen yatırım;

BUR-PİLİÇ MANGAL EVİ 
açıldı! BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, yeni açılan Bur-Piliç 

Mangal Evi’ne yaptığı ziyarette; “Bütün sıkıntılara 
rağmen, umudunu ve gelişim heyecanını 
yitirmeyerek, yatırıma devam eden Burdurlu 
müteşebbisleri tebrik ediyorum” dedi. 
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve 
Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Başdeğirmen ve Meclis Başkanı Osman Şahlan 
ile Ağlasun İlçe Belediye Başkanı Aydın Kaplan, 
Ağlasun Belediye Başkanlığında bir araya gelerek, 
“Bölgesel OSB” fikrinde ilk adımı attılar. Burdur 
Defterdarı Sedat Ayyıldız ile diğer bazı bürokratların 
da katıldığı ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Davut Çetin’in mazereti nedeniyle katılamadığı 
toplantıda; Batı Akdeniz Bölgesi Oda Başkanlarının 
geçmiş yıllardan beri dile getirdikleri “Batı Akdeniz 
Bölgesinde merkezi bir yerde Bölgesel OSB 
kurulmalı” fikri üzerinde ilk çalışma olarak, yer tespiti 
incelemesi yaptılar. “Bölgesel OSB için, Çeltikçi ve 
Ağlasun ilçeleri arasında bir yer arayışı” çalışmasına 
ilişkin bir açıklama yapan BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik şunları söyledi: 

Bölgesel OSB 
Fikrinde İlk Adım 
Atıldı

BUTSO, ITSO ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanları Yusuf Keyik, Şükrü 
Başdeğirmen ve Davut Çetin, son yıllarda söz edilen “Batı Akdeniz 
Bölgesel OSB” fikrinde ilk adımı attılar.

Çeltikçi Bölgesi
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“Yaklaşık 5-6 yıldır, bölgemiz Oda başkanları 
olarak, her bir araya gelişte dile getirdiğimiz, Batı 
Akdeniz Bölgesinde büyük ve ortak bir Bölgesel 
OSB kurulmalı fikri konuşuluyordu. Hızlı bir gelişim 
gösteren Dünya turizm şehri Antalya’da yeni bir 
OSB alanının kalmaması, Burdur ve Isparta’nın ise 
yatırıma ihtiyacı olması sebepleriyle, özellikle ağır 
sanayi yatırımlarının yer alacağı Bölgesel OSB için, 
üç il Oda Başkanları olarak bir çalışma başlattık. Bu 
ilk çalışmamızı, üç ilin merkezi sayılabilecek Çeltikçi 
ve Ağlasun İlçeleri arasında kalan arazileri inceleme 
konusu olarak belirledik. Ağlasun Belediye 
Başkanımızın makamında başladığımız çalışmaları, 
alanların yerinde incelenmesi ve Sagalassos 
Lodge& SPA otelinde değerlendirme şeklinde 
sürdürdük. Ön belirleme alanları üzerinde durum ve 
arazi ıslah çalışmalarının yapılabilme olasılıklarının 
incelenmesine karar verdik. Önümüzdeki 
dönemlerde, bu konuya ilişkin olarak gelecek bilgi 
ve raporlar üzerinde, daha ileri adım çalışmaları 
yapılacak ve bir program ortaya konacaktır.” 

Ağlasun Bölgesi
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yedi ay sürecek Burdur belgeseli yapıyor. 
“İŞ'TE BURDUR” adıyla yayınlanacak olan 
program, BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik yönetiminde yürütülmektedir. 
Geçtiğimiz günlerde çekimlerine 
başlanan söz konusu ‘Belgesel Haber 
Program’, Kanal 32 ve BUTSO Basın 
Danışmalığı ile birlikte yapılmaktadır. Bilal 
Karasakal tarafından sunulan program, 
Burdur’un dört ana sektörde toplanan 
tüm sektörlerini yerinde ele almaktadır. 
Burdur ekonomisinin anatomisi 
niteliğindeki bu program, Ekim-2015’de 
yayın programına girecektir. 

BUTSO, 

“İŞ'TE BURDUR” 
ÇEKİMLERİNE BAŞLADI 
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İşte çekimlerden bazı enstantaneler:
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, Eğitim-Öğretim yılının 
başlaması nedeniyle bir bildiri yayınladı. 
Bildiride, “Burdur’un, eğitim-öğretimde 
markalaşma sürecinin geliştirilmesi”ne 
vurgu yapan Keyik şunları belirtti:
“Burdur’umuz, 2005’lerden bu yana, 
orta öğretim başarılarıyla kendini 
göstererek, ‘Eğitimde marka şehir’ 
olma değerini ortaya koymuştur. 
2006’da açılan Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitemiz (MAKÜ) ile bu marka 
hareketi hızlanmış, Ülkemizin gözde 
eğitim şehirlerinden birisi haline 
gelmiştir. Bu markalaşma, öğrenci-
veli tercihlerinden de anlaşılmaktadır. 
Burdur esnafımız, öğrencilerin barınma 
ve beslenme ihtiyaçlarını daha 
makul fiyatlarda tutmayı sağlamalı 
ve öğrencilerin dinlenme-eğlenme 
ihtiyaçlarına yeterince cevap vermelidir. 
Burdur’umuz, eğitim-öğretimde 
markalaşma sürecini geliştirmelidir.” 

Başkan Keyik; “Bu vesile ile 2015-2016 
Öğretim Yılının, tüm öğrencilerimiz, 
öğretmen ve öğretim üyelerimiz için 
hayırlı olmasını ve esnafımız açısından 
da verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Eğitim-Öğretim Yılı AÇILIŞ BİLDİRİSİ 

“Eğitim-öğretimde markalaşma 
sürecini geliştirmeliyiz.”
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ENVANTERLE BAŞLAYAN SÜREÇ
Çin, bu yeni devrim sürecine, ilk olarak, bizim 
Burdur’da yıllardır dile getirip de bir türlü sonuca 
ulaştıramadığımız “Envanter” konusuyla başlamış. 
Çin kısa sürede, gerçeği yansıtır şekilde, tüm 
potansiyelleriyle kaynak ve sermaye envanterini 
çıkarmış ve bunu da üç aşamalı stratejik süreçlerde 
eyleme koymuştur. Çin, hedefi dünya liderliği veya 
liderler kamarasında yer almak olan son aşama 
planları içindedir. Bizim coğrafyamızdaki son 
dönem rekabet yarışları ile de ortaya çıkmakta 
olan; Çin’in bu hedefini, ‘Yeni Ortadoğu haritalarının 
çizildiği ve yeni nüfuz alanlarının belirlendiği yeni 
Yalta’larda, üç büyüklerin yanında yer almak’ olarak 
okumak, kehanet değildir.

AVANTAJLARI YAKALAMAK
Çin’in ekonomi süreçlerinden alınacak derslerden 
biri de avantajlarını ortaya çıkarıp, dezavantajlarını 
bitiren planlardır. Çin, Komünizm ve kast kültür 
zemininde, ‘Üreten İnsan’ profilini gerçekleştirmiştir. 
Üçüncü aşama hedefine ulaşımda, kendini inkara 
dayanmayan insan ve toplum faktöründeki başarı, 
en belirleyici faktör olmuştur. Bir buçuk milyara 
yakın nüfusu, avantaja çeviren anlayış da budur. 
Bizim, “İki günü müsavi (eşit) olan ziyandadır” 
diyerek ibadet gibi çalışmayı ve üretmeyi, “Kendisi 
için istediğini, mü’min kardeşi için de istemek” ve 
“Aldatan bizden değildir” düsturları ile toplumsal 
barış ve huzuru sağlayan ve tutuluca bir de Cennet 
gibi ebedi mükafatı olan bir kültüre sahibiz… 

Türkiye’ye ve Burdur’a Bakan Yönleriyle Çin

BİZ NEDEN BAŞARAMIYORUZ?

“Devrim isyandır” diyerek, Çin’i değiştiren Mao’nun ülkesinde, son yıllarda 
daha belirginleşen bir devrim daha gerçekleşmektedir. Ama daha sessiz 
ve daha üretken… Birincisinde halkı fakirleştiren süreç, ikincisinde refahı 
tabana da yayarak, Çini dünya ekonomisi ve dolayısıyla dünya siyasi 
arenasında etkinleştirmektedir. Hedefinin, “Üretim ve Ticaretle Dünya 
Hegemonyası” olduğunu görmeliyiz. Bunun için, Dünyada çok benzerliği 
görülmeyen bir sistem geliştirmektedir. Sonuçlarının, halkını da memnun 
ettiğini, Burdur’daki mermerci Çinlilerin hallerinden de anlamak mümkün. 
Bu haliyle Çin, yoksullukla mücadele örneği olarak değerlendirilebilir. 

EDİTÖRDEN
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Ama ne yazık ki; ne kendini inkar 
süreçlerinde olduğumuzu ve ne de 
bu sokağın nereye çıkacağını fark 
ediyor gibi görünmüyoruz…

HER ÜRETİM İÇİN BİR BÖLGE
Çin, her endüstri için bir bölge 
belirlemiş ve böylece; tüm bölgeler 
aynı gelişim içinde olmuş, üretim 
ve istihdam etkinleştirilmiş. Bütün 
sanayi kollarında, yeni teknolojiye 
geçen fabrikalar tesis edilmiş ve 
teknoloji yoğun ile istihdam yoğun 
yapı uyumunu sağlamıştır.

ÜNİVERSİTE SANAYİCİ İŞBİRLİĞİ
Yine bizim, yıllardır sözünü edip de 
başaramadığımız, “Gelişimin motoru olan insan 
kaynağı ve bilimsel araştırma” noktasında; üreten 
ve fabrika ile üniversite arasında etkin işbirliği 
sağlanmıştır. Bunun sonucunda, bizim büyük 
ihtiyaç duymuş olduğumuz, her kademede başarılı 
ve sorumlu yöneticilik kadroları oluşmuştur. Çin 
insanını, anaokulundan itibaren, global koşulların 
gerektirdiği şekilde yetiştiriyor. Biz de ise, sadece 
büyük çerçevelerde övünerek sergilediğimiz 
yüksek diplomalılar enflasyonu bulunmakta ve belki 
de dolayısıyla, bir türlü gerçekleştiremediğimiz 
“Üniversite-Sanayici İşbirliği”ndeki başarısızlık bu 
yüzden olabilir… 

DEVLETİN ROLÜ
Çin’de devlet kontrol, denetim ve düzenleme rolü 
üslenmiştir. Komünist olmasına rağmen, yabancı 
sermayeye açılmış; fakat, spekülasyon yapması 
önlendiği gibi, perakendeye giriş için en az 2.5 milyar 
dolar yatırım şartı getirilmiştir. Çin, taklitten kendi 
markasına geçiş politikasını, devlet-üniversite-
sanayici uyumu içerisinde yürütmektedir. Bir yandan 
kendi markalarını oluşturmaya çalışırken Çin; 
oluşan büyük sermaye birikimi ile son zamanlarda 
büyük markaları da kendine kazandırmaktadır. 

Çin’in tüm enerjisini, adeta tek bir hedefe odaklamış 
olarak, “Üretim, kalkınma ve dünya liderliği”ne kilitlenmiş 
hali ortada iken; biz kendimize şunu sormalıyız: 

“Başkalarının başardığını biz neden 
gerçekleştiremiyoruz?”   
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BURDUR’A BAKAN YÖNÜ
Çin’in dünyada söz sahibi olma ve liderlik planlarının, 
Türkiye’yi ilgilendirmediğini ve Türkiye aleyhine ciddi 
hedefler içermediğini düşünmek veya masumane 
bir ekonomik büyüme gibi görmek, gafletten başka 
bir şey olamaz. Bu tabii ki; devlet reflekslerini 
ilgilendirir. 

Ama Burdur’u doğrudan ilgilendiren ve ciddi 
bir endişe kaynağı olan konu ise; Mermercilik 
ve neredeyse tek pazar durumuna gelen Çin’e 
işlenmemiş blok mermer satışıdır. Dünyadan 
altın toplayıp, stoklarını 20 kata çıkardığı bilinen 
Çin, altın değerindeki Burdur Beji mermerimizi 
de stoklamaktadır. Sadece Burdur Beji değil, 
ülkenin her yerinden mermer alan Çin’in, Ortadoğu 
hesapları adına mermer alımını durdurmayacağını 
ve özellikle Burdur ekonomisine de büyük zararlar 
vermeyeceğini kim garanti edebiler?.. 

Dolayısıyla, Burdur ekonomisinin önde gelenleri başta olmak üzere, Üniversite ile işbirliği de sağlayarak; 
mutlaka bir durum analizi, alternatif pazarlar ve sürdürülebilir kalkınma arayışları başlatılmalıdır. BUTSO ise, 
bu konuda üzerine düşeni yapacaktır.  

EDİTÖRDEN
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01.01.2015 - 30.09.2015 ARASI YENİ KAYIT Adet

ANONİM ŞİRKET (A.Ş.) 36

LİMİTED ŞİRKET (LTD. ŞTİ.) 140

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ 68

KOOPERATİF 27

DİĞER KAMU TİCARİ İŞLETMELERİ 3

MÜNFERIT SIRKET 1

T O P L A M             275

01.01.2015 - 30.09.2015 ARASI ASKIDA Adet

ANONİM ŞİRKET (A.Ş.) 14

LİMİTED ŞİRKET (LTD. ŞTİ.) 107

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ 76

KOOPERATİF 19

DİĞER KAMU TİCARİ İŞLETMELERİ 2

MÜNFERIT SIRKET -

T O P L A M             218

01.01.2015 - 30.09.2015 ARASI TERK Adet

ANONİM ŞİRKET (A.Ş.) 8

LİMİTED ŞİRKET (LTD. ŞTİ.) 44

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ 37

KOOPERATİF 4

DİĞER KAMU TİCARİ İŞLETMELERİ -

MÜNFERIT SIRKET 1

T O P L A M             94

01.01.2015 - 30.09.2015 ARASI TASVİYE Adet

ANONİM ŞİRKET (A.Ş.) -

LİMİTED ŞİRKET (LTD. ŞTİ.) 5

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ -

KOOPERATİF -

DİĞER KAMU TİCARİ İŞLETMELERİ -

MÜNFERIT SIRKET -

T O P L A M             5

01.01.1923 - 30.09.2015 ARASI FAAL ÜYE SAYISI Adet Sermaye Toplamı (TL)

ANONİM ŞİRKET (A.Ş.) 215 1,808,582,044.51

IKTISADI DEVLET TESEKKÜLÜ (IDT) 1 10,000.00

KOLLEKTIF SIRKET 2 20,000.10

KOOPERATİF 264 1,292,827.26

LİMİTED ŞİRKET (LTD. ŞTİ.) 863 302,815,050.00

MÜNFERIT SIRKET 2 10,000.00

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ 615 32,753,254.65

DİĞER 5 291,701.00

KAMU KURULUŞU 1 0.34

DIGER KAMU TICARI ISLETMELERI 1 2,750.00

DIGER IKTISADI ISLETMELER 7 162,600.00

T O P L A M             1976 2,145,940,227.86

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
1 OCAK 2015 - 30 EYLÜL 2015 TARİHLERİ ARASI ÜYE KAYIT RAPORU

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
1 OCAK 1923 - 30 EYLÜL 2015 TARİHLERİ ARASI FAAL ÜYE LİSTESİ



70 www.butso.org.tr70
SAYFA

www.butso.org.tr


