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Başkan Keyik Dördüncü Defa Güven Tazeledi
Burdur Ticaret Sanayi Odası’nın (BUTSO) yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Yusuf Keyik, tek liste ile girilen seçimde yeniden başkanlığa
seçilerek, güven tazeledi.

Gerçekleştirilen seçimin ardından bir açıklama yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Yusuf Keyik, daha önceki dönemlerinde olduğu gibi dördüncü döneminde de Burdur’un ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını söyledi. Başkan Keyik, “Bizler inşallah yeni ekibimiz ile Burdur’un kalkınması, gelişmesi ve sanayileşmesi için yoğun çaba harcayacağız. Yeni
dönemimizde Meclis üyelerimin tamamından katkı bekliyorum, hizmetlerimize kaldığımız yerden
hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

SAYFA

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) mevcut yönetim kurulu başkanı Yusuf Keyik tek liste halinde katıldığı seçimde bu göreve dördüncü kez seçildi. BUTSO Konferans Salonunda 13
Meslek Grubu ile gerçekleştirilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçiminde Başkan Keyik, oy
kullanmak için gelen iş adamları ve sanayiciler ile yakından ilgilendi
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Malumunuz 2005’ten beri Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nda
görev yapmaktayız. Bu dördüncü seçimimiz. Sağ olun dört dönemdir bizlere destek veriyorsunuz
ve bizleri bu çatı altında görev yapmaya layık görüyorsunuz. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunarım. Bugün yaptığımız Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimimizde bin
beş yüze yakın oy kullanacak seçmenimiz vardı, sandıklarımız açıldığında beşyüze yakın bir oy
kullanılmış. Tabi tek listeli bir seçimde rakip olmamasından kaynaklı talep oluşmadığını görüyoruz.
Ama biz ekibimizle birlikte seçim öncesi çalışmalarımızda bin beş yüze yakın kişiye ulaşmak için
gayret gösterdik, tahmin ediyorum ki en az bin üç yüz kişiye ulaştık. Fakat dediğim gibi tek
listeli bir seçim olmasından dolayı ilçelerden katılım düşük kaldı. Çoğu seçmenimiz bize telefonla
ulaşarak seçime katılma konusunda fikrimizi aldı, biz de tek adayın olduğu bir seçim ortamında
kimseye zahmet yaşatmak istemedik. Herkesin gönlünün bizimle olduğunu biliyoruz, ekip olarak
bu konuda çok rahatız. Allah bizleri utandırmasın, önümüzdeki dört yıllık görev süremizde bizlere
hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Bugün burada yaptığımız Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri
Seçim sonucumuzun ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başta
üyelerimiz olmak üzere bizlere destek ve katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik,
“Burdurlu 5 Babayiğit, yüzde 75 hissesini alıcı, geriye kalan yüzde 25 bölüm
var, Sivil Toplum Örgütleri olarak bu yüzde 25 hisseyi tamamlayabilir. 1
pay, 2 pay alacak iş adamlarımız var. O yüzde 25’i de tamamlayıp Burdur
Şeker Fabrikası’nın alınması için Burdur hazır” dedi.

SAYFA

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Şeker Fabrikasının
ilimize kazandırılması yönünde önemli açıklamalarda bulundu. Ülke ve Burdur gündemindeki
Şeker Fabrikasının özelleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan BUTSO Başkan Keyik,
Burdurlu iş adamları ve STK’lar olarak satın alınması için hazır olduklarını belirtti.
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Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Keyik, “Malumunuz 1 ay önce Burdur Şeker Fabrikası’nın
özelleşmesi gündeme geldi. Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza başladık. Tabii
burada ilk hedefimiz ve arzumuz fabrikanın özelleşmesinin durdurulması. Bugün dahi beklentimiz
bu şekilde. Am geçtiğimiz 3 Nisan 2018 itibari ile 4 tane fabrikanın teklifleri verildi. Sanırım bizim
erteleme beklentimiz suya düştü. Özelleşmede kararlı olduklarını buradan anlayabiliyoruz. 18

Nisan 2018 Burdur Şeker Fabrikasının tekliflerinin verilme tarihi, Biz ikinci alternatif adına bu
konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 5 tane Babayiğit, yüzde 75 hissini alıcı. Geriye
kalan yüzde 25 bölüm var. Sivil toplum örgütleri olarak bu yüzde 25 hisseyi tamamlayabilir. 1
pay, 2 pay alacak iş adamlarımız var. O yüzde 25’ide tamamlayıp Burdur Şeker Fabrikası’nın
alınması için Burdur hazır. Çok büyük bir aksilik çıkmazsa, ihale şartlarında farklılıklar olmazsa
biz şartnameyi alıp inceledik. Bir değişiklik yapılmazsa biliyorsunuz bazı fabrikaların sahalarının
daraltılması söz konusu, sahalarının satılmaması söz konusu bu konuda bir değişiklik olmazsa bir
mutlaka konsorsiyumla Şeker Fabrikamızın alıcısıyız. Bu manada destek veren değerli iş adamımız
hasan Aksöz, Ercan Akın’a ayrı ayrı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütleri olarak
ekonomik gücünü hepiniz biliyorsunuz. Böyle bir fabrikayı almak için güç yetmiyor. Mutlaka ciddi
potansiyel iş adamlarımız olması gerekiyordu. Bu heyecanı bu şevki yola çıktığımız günden bu
yana arkamızda olduklarını, her türlü şartta var olduklarını belirttiler. Eğer sivil toplum örgütleri
yüzde 95’ini alabiliyor ise biz 5 hisse satın alalım. Yüzde 50’sini alabiliyorlar ise biz yüzde 50’sini
alalım. Yüzde 90’ını alabiliyorlar ise biz yüzde 10’unu alalım. Ama biz Burdur şeker Fabrikamızı
Burdur’a mal edelim diye ilk günden bu ayna bizlere yani sivil toplum örgütleri başkanlarına destek
veren çok değerli iş adamlarımız Hasan Aksöz ve Ercan Akın’a huzurlarınız ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. İnşallah ayın 18 Nisan 2018’de bir aksilik olmazsa teklif mektubumuzu vereceğiz. Tabii
ki gönlümüzden geçen teklif var. O an (ihale) ne olur bilmiyoruz. Buna 5 baba yiğidimiz karar
verecek. Allah nasip eder, hayırlısı ise Burdur’a mal etmek için çalışacağız. İnşallah o günü de
kutlamayı Allah bize nasip eder” açıklamasında bulundu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılan komite seçimlerinin ardından belirlenen 35 kişilik Meclisi tekrar sandık başına giderek BUTSO Meclis Başkanı, Yönetim
Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegelerini belirledi.
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, bundan sonraki 4 yıllık dönemde görev ya-

SAYFA

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ YÖNETİMİ
BELİRLENDİ
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SAYFA

pacak olan meslek komite üyelerine, meclis üyelerine ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek, “Üyelerimizin oylarıyla şekillenen Burdur Ticaret ve Sanayi Odası organları olarak,
üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinciyle hareket edecek ve Burdur iş dünyasını en iyi şekilde
temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir üyemizi ayırt etmeksizin hepsini kucaklayacak bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, gerek devam eden projelerimizi tamamlamak, gerekse yeni projeleri hayata geçirmek için seferber
olacağız. Burdur’un lokomotif sivil toplum kuruluşu olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum
kuruluşlarıyla diyaloglarımızı sürdüreceğiz. Gerekli görülen konularda da istişarelerimizi yaparak
her zaman olduğu gibi yine ortak aklı benimseyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, seçimlerimizin üyelerimize, iş dünyasına ve ortak paydamız Burdur’a hayırlı olmasını diliyor, bundan sonraki
süreçte de başta üyelerimiz olmak üzere tüm kesimlerimizin desteğini beklediğimizi belirtiyor,
saygılarımı sunuyorum” dedi.
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Yapılan seçim sonrası BUTSO’da yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Meclis Kurulu:
Ömer Çeliker - Meclis Başkanı
Hurşit Çetin - Meclis Başkan Yardımcısı
Hüseyin Çağrı Oktay - Meclis Başkan Yardımcısı
Öner Kunt – Meclis Katip Üyesi
Yönetim Kurulu:
Yusuf Keyik - Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Yardım - Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Solak - Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Ali Daldal - Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Gür - Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Çiçek - Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan Kısaoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Yoran - Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Kurt - Yönetim Kurulu Üyesi

MESLEKİ EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

BURDUR’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Burdur Ticaret ve Sanayi
Odası, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve İl Sağlık
Müdürlüğü arasında mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonundaki imza törenine Vali Şerif Yılmaz, MAKÜ Rektörü
Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bucak Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ve
İŞKUR İl Müdürü Ramazan Erdim katıldı.
Protokolle MAKÜ’ye bağlı bazı fakülte ve yüksekokullarda 7+1, meslek yüksekokullarında
ise 3+1 modeli olarak adlandırılan mesleki eğitimin sektörle işbirliği içerisinde yürütülmesi ve
öğrencilerin mezun olmadan en az bir dönemlerini iş yeri uygulaması içerisinde geçirerek iş ve
uygulama deneyimi kazanmalarını sağlamak ve MAKÜ tarafından bir yandan işsizlik, diğer taraftan
işletmelerin aradıkları nitelikli eleman bulamama çelişkisine kendi sorumluluk alanı içerisinde
çözüm üretilmesi amaçlanıyor.
Vali Şerif Yılmaz, “Özellikle herkesin dile getirdiği ve hepimizin en çok mustarip olduğu meslek
yüksekokullarından mezun olan gençlerin özellikle istihdam sıkıntıları nedeniyle bu okulların
devam etmesi ve etmemesi gibi konuların gündeme geldiği malumunuz. Böyle bir süreçte böyle
bir protokolün imzalanması en azından MAKÜ ve Burdur olarak bizim bunun çözümü noktasında
bir irade kullanmamız anlamına geliyor. O nedenle böyle bir protokolün oluşturulmasında ve
hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de protokolün hayırlı olmasını diledi.

SAYFA

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Bugün gerçekleştireceğimiz protokol Türkiye’de mesleki
eğitim meselesinin yansımasıdır. Üniversiteden mezun olan öğrenciler, mezun olduktan sonra iş
hayatına uyum ve işle ilgili ciddi tecrübe eksikliği yaşıyor. Bunun temel nedeni üniversitelerdeki
eğitimin daha teorik kalması ve bunun iş hayatına yansımamasıdır. Öğrenci derste tüm bilgileri
eksiksiz öğreniyor ancak uygulamada sıkıntılar yaşanıyor. Geçen yıl aldığımız bir kararla merkezde
bulunan 4 meslek yüksekokulumuzda uygulamalı eğitime geçiyoruz. Daha önceki uygulamamızda
15- 20 günlük stajlarla öğrencinin iş hayatına uyum sağlamasını ve tecrübe edinmesini sağlamayı
amaçlıyorduk. 3+1 modelinde ise öğrenci 4’üncü yarıyılında herhangi bir eğitime tabi tutulmayacak
ve alanına uygun sektörlerde çalışarak tecrübe kazanacak. Bunun yanı sıra bazı uygulamalı eğitim
veren fakültelerimizde de 7+1 eğitim modelini uygulayacağız” diye konuştu.
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Burdur Şeker Fabrikası için tek yürek oldular
Burdur Şeker Fabrikası’nın öncelikle özelleştirilmesinin iptal edilmesi, olmadığı takdirde
oluşturulacak konsorsiyum ile Burdurlulara kalması için başlatılan ortak oluşum bugün Burdur
Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantı ile basın açıklamasında bulundu.
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in ev sahipliğinde yapılan basın açıklamasında Burdur Belediye
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur Isparta Pancar
Ekicileri Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ve Burdur
Güçbirliği A.Ş. sahibi Hasan Hüseyin Aksöz katıldı.
Burdur Şeker Fabrikası’nın Burdurlulara kalması için oluşturulan konsorsiyumda toplam 11 ayrı
firma, şahıs ve kuruluş yer alıyor. Bunlar, Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Burdur
Ticaret ve Sanayi Odası, BİMTAŞ, Burdur Güçbirliği, Aytaç Akın Mermer, KOFS Makine ve Orman
Ürünleri, Varollar, Metro Mühendislik, Marge Maden, Hüseyin Mudul ve Abdurrahman Şener.
Toplantıda konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Şeker Fabrikası’nın
Burdur’un olduğunu vurgulayarak Burdur’da kalması gerektiğini ifade etti.
BAŞKAN KEYİK’TEN ULUSAL FİRMALARA ÇAĞRI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, basın toplantısında tüm Türkiye’ye
seslenerek Burdur Şeker Fabrikası’nın Burdur’da kalması gerektiğini vurguladı.
BAŞKAN ÖZCAN, ÖZELLEŞTİRME VURGUSU
TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, geçmiş dönemlerde yapılan özelleştirmelerin sonuçlarının
iyi olmadığını, birçok özelleşen fabrikanın kapandığını ifade etti.
BAŞKAN EROĞUZ, YOĞUN TOPLANTILAR YAPTIK
Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, hizmet verdikleri Elmalı’dan
Senirkente, Yeşilova’dan Tefenni’ye birçok bölgede özelleştirme süreci konusunda halkı
bilinçlendirmek için toplantılar yaptıklarını Burdur Şeker Fabrikası’nın Burdur’da kalması
gerektiğini ifade etti.

SAYFA

BAŞKAN DEMİR, TEK YÜREK OLARAK ALMAK İSTİYORUZ
Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir toplantıda oluşan konsorsiyum ile hep birlikte tek
yumruk olarak Burdur Şeker Fabrikasını almak istediklerini belirtti.
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İŞADAMI HASAN HÜSEYİN AKSÖZ, “TİCARİ VE EKONOMİK OLARAK BAKMIYORUZ”
Konsorsiyumda yer alan Güçbirliği firma sahibi işadamı Hasan Hüseyin Aksöz, işadamları olarak
üzerlerine ne düşüyorsa ne yaparız diye kendi kendilerine sürekli ifade ettiklerini, hiçbir rant
hesabı yapmadan sosyal sorumluluk adına bu süreçte yer aldıklarını, ticari ve ekonomik olarak
bakmadıklarını belirtti.

