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BURDUR, MOSKOVA’DAKİ “TÜRKİYE TURİZM FUARI”NDA TANITILDI
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Otelciler Birliği katkıları 
Burdur Valiliği , Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Burdur Belediyesi, Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı organizasyonu ve destekleri ile 9-10-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
Moskova’da açılan “Türkiye Turizm Fuarı”nda Burdur’un tarihi, doğal, kültürel güzelliklerimiz 
tanıtıldı. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Belediyeye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in de katıldığı fuarda, 
Sagalassos’ta bulunan Tarihi Antoninler Çeşmesi maketi, Kibriya Antik kenti Medusa Başı, Alaca 
Dokuması tezgahı yer aldı. Sipsi ustası ve mahalli sanatçımız Mehmet Bedel’inde katıldığı fuarı 
ziyaret edenlere sipsi çalındı. Kulakların pası silindi. Sipsinin tanıtımı ve satışı yapıldı. 

Ayrıca Burdur Gölü ve Salda Gölü tanıtımının da tanıtımının yapıldığı Fuarda, Lavanta ve ürünlerinin 
de satış ve tanıtımı yapıldı. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, sosyal paylaşım 
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sitesinde yaptığı paylaşımda zengin kültürü ile büyük beğeni toplayan Burdur standına ilginin çok 
fazla olduğunu söyledi.

Antalya’ya en çok turistin geldiği Rusya’daki 2. Moskova- Türkiye Turizm Festivali’nde Antalya’nın 
bilinirliğinin artırılmasının yanı sıra Isparta ve Burdur’un farkındalığının oluşması amacıyla tanıtım 
gerçekleştirildi. Başkent Moskova’da yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur’un tarih, doğa ve ekoturizm değerlerinin 
tanıtımını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet ERSOY’un da ziyaret edip başarı dileklerini 
ilettiği, BAKA Yönetim Kurulu üyelerinin de tanıtım çalışmasına katıldığı Batı Akdeniz’in stantları 
ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Rus ziyaretçiler stantlarda güller, lavantalar, Salda Gölü, 
Sagalassos Antoninler Çeşmesi tasarımlarının önünde bol bol özçekim yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) 
koordinasyonunda TOBB, TÜRSAB, THY, BAİB, valilikler, belediye başkanlıkları, kalkınma 
ajansları, turizm STK’larının katkıları ve özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilen 2. Moskova-
Türkiye Turizm Festivali 3 gün sürdü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet ERSOY, Rusya’nın 
başkenti Moskova’nın Krasnaya Presnya Parkı’ndaki etkinliğin açılışına katıldı ve BAKA’nın 
organizasyonuyla açılan Antalya, Isparta ile Burdur stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi 
aldı. Festival alanındaki stantlarda tanıtım çalışması yapanlara başarılar dileklerini ileten Bakan 
ERSOY, basın mensuplarına da örnek olabilecek Türkiye Festivali için “Sonuç veren bir etkinlik. 
Bu festivalin en önemli farklılığı halka dokunmasıdır. Geçen sene ilki yapılan ve büyük ilgi gören 
festivale bu sene daha fazla ilgi bekliyoruz” dedi.

STANTLARDA TANITIM YAPTI
BAKA’nın organizasyonuyla açılan Antalya, Isparta ve Burdur stantları festival boyunca Rus 
misafirlerin yoğun ilgisini gördü.

2. Moskova- Türkiye Turizm Festivali’nde Batı Akdeniz stantlarında BAKA Yönetim Kurulu üyeleri 
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer BAĞCI, 
Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali BOLAT, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK 
ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN de tanıtım yaptı.

Festivale bu yıl ilk defa katılıp stant açan Isparta ve Burdur da Rus ziyaretçilerin en çok ilgi 
gösterdiği stantlar arasında yer alırken farkındalık oluşturdu. Isparta ve Burdur’un Antalya’ya 
sadece 1.5 saat mesafede olduğunu yeni öğrenen Ruslar, Türkiye ziyaretlerinde Isparta ve 
Burdur’a da gelmek istediklerini söyledi. Isparta Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus 
GÜNAYDIN’ın yönlendirmeleri ile Rusça olarak hazırlatılan gül ve lavanta broşürleri ziyaretçilerin 
büyük ilgisini çekti. Ruslar, lavanta, gül ile Salda Gölü fotoğraf çekim alanları önünde sırada 
bekledi ve bol bol özçekim yaptı. Isparta’nın gül ve kozmetik ürünleri ilgi odağı olurken, Isparta 
Valiliği tarafından hazırlatılan gül ve lavanta ürünleri ile broşürler dağıtıldı. Rus turistlerin Isparta’da 
konaklayarak etkin tanıtım yapılması amacıyla Hilton Garden Inn Otel ve Isparta Ramada Otel, 
festivali ziyarete gelen 5 çifte 4 gece konaklamalı çekilişle Isparta konaklamalı tatil hediye etti.

Burdur standında da, BAKA tarafından Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle ilk defa 
Rusça olarak hazırlanan Burdur, Sagalassos ve Kybria broşürleri ilgi gördü. Türkiye’nin Maldivleri 
olarak bilinen Salda Gölü beyaz kum platformu Ruslar’ın ve özellikle çocukların en çok fotoğraf 
çekildiği alanlardan biri oldu. Burdur Belediyesi’nin Burdur Alaca Dokuma Tezgahı ile Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) tarafından organize edilen Burdur Sipsisi tanıtımları da festivalde 
büyük ilgi odağı oldu. Rus ziyaretçiler, Isparta ve Burdur’un Antalya’ya mesafesi hakkında sorular 
sorarak, Isparta ile Burdur’un Rus turistlere daha fazla tanıtılması gerektiğini söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı kur planına Batı Akdeniz iş dünyasından 
tam destek geldi. Antalya, Isparta ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odaları “Ekonomik 
savaşı kazanacağız” mesajı verdi.

İŞ DÜNYASI TEK YÜREK
PİYASALARDAKİ spekülatif hareketlere karşı birliktelik mesajı veren Batı Akdeniz iş dünyası, 
Merkez Bankası, Hazine ve SPK tarafından alınan tedbirleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından açıklanan 1,2 milyar liralık destek paketinin piyasalara yansımasını Hürriyet için 
değerlendirdi.

ÖNLEM ALINMALI
Türkiye ekonomisinin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte olduğunu kaydeden 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, şöyle dedi: “Ulusal bağımsızlığımız 
ve onurumuz için her tür fedakârlığa hazırız. Tabi bazı önlemler de alınmak zorunda.”

SABİT KUR ÖNERİSİ
“Girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar vergi indirimleri ile önlenmelidir. Şirketlerimiz temel girdilere zam 
yapmak için acele etmemelidir. Kira sözleşmeleri TL’ye çevrilmediği takdirde, ekonomi yönetimi 
yasal düzenleme yaparak döviz ile yapılmış sözleşmelerin sabit kur ile TL’ye dönüştürülmesini 
sağlamalıdır.”

ÖZ VARLIĞA DÖNÜLMELİ
Türkiye’nin ekonomik bir savaş içinde olduğunu vurgulayan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik, “Kur dalgalanması bölgeyi elbette etkiledi. Yara da aldık. Ancak bu işin 
tedavisi de bizde. Öncelikle stoklu çalışmayacağız. Uzun vadeli satışlardan uzak duracağız, kredi 
ile değil öz varlıklarımızla ticaret yapacağız” diye konuştu.

DESTEKLER ÇOK ÖNEMLİ
‘Dolar daha da yükselecek’ algısının değiştiğini belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Şükrü Başdeğirmen, “Ekonomimize destek amacıyla her türlü adımı atıyoruz. Sanayi Bakanlığımızın 
destek paketi de son derece yerinde. Merkez Bankası’nın tedbirleri yükseliş ivmesini kırdı. Biz 
bundan sonraki sürecin lehimize döneceğini düşünüyoruz” dedi. 

Kur planına tam destek
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik 

Ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi modelini iş dünyası olarak olumlu bulduklarını 
açıklayarak bir basın bildirisi yayınladı.

Türkiye’nin geçmişten günümüze yaşamış olduğu ekonomik krizlere ilişkin kronolojik bir 
değerlendirmede de bulunan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı basın bildirisinde şunları 
kaydetti:

Cumhuriyet tarihi boyunca yıllık ortalama % 4.8 Büyüme Oranını Tutturan Türkiye, 95 Yılda 15 
Ekonomik Kriz yaşamıştır. Şu an ise 16. ile sarsılıyoruz.

Dünyayı da sarsan 1929 ekonomik krizinden bu yana Türkiye ortalama her 5 yılda bir ekonomik 
krizle karşı karşıya kalmıştır. En son ekonomik krizi 2001 yılında Büyük Çöküş ile yaşadık.

Türkiye ekonomisi 1927 yılında yüzde 12.8, 1932 yılında yüzde 10.6, 1935 yılında yüzde 3, 1940 
yılında yüzde 5, 1941 yılında yüzde 10.3, 1943 yılında yüzde 9.8, 1944 yılında yüzde 5.1, 1945 
yılında yüzde 15.3, 1949 yılında yüzde 10.5, 1954 yılında yüzde 3 oranında küçüldü. Bu tarihten 
1979 yılına kadar 24 yıl kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi, 1979 yılında yeniden krize girdi. 
Aynı yıl yüzde 0.5 küçülen ekonomi, 1980 yılında da yüzde 2.8 geriledi. Bu tarihten itibaren 
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yeniden büyüme trendi yakalayan Türkiye 13 yıl ardı ardına büyüdü.

Türkiye 1990’lı yıllarda birbiri ardına gelen krizlerle sarsıldı. Türkiye 1994 yılında yüzde 6.1, 1999 
yılında yüzde 6.1, en son 2001 yılında da yüzde 9.5 küçüldü.

15 Kriz yaşadık. 16 Biraz daha farklı olsa da birlik ve beraberliğimiz, inancımız ile bu krizi de kısa 
sürede atlatacağımıza inancımız tamdır.

SONUÇ
Krizlerde yaşanan senaryo genelde bir biri ile aynıdır. Ekonomik krizlerin bir kısmı dış etkenlerden 
dolayı yaşanırken bir kısmı da iç etkenlerden dolayı yaşanmaktadır.

Kriz öncesinde, Türk parası aşırı değerlenmekte bu ithalatı fırlamakta, ihracatı azaltmaktadır. Cari 
işlemler bilançosu dengesi bozulmaktadır. Kısa vadeli dış borç birikimi de artınca, krizlere zemin 
hazırlanmaktır. Sonrasında da Enflasyon fırlamakta, işsizlik artmakta sonucunda da şirketler 
birbiri ardına kapanmaktadır.

Bu güne geldiğimizde tamamen dış kaynaklı finansal bir kuşatma ile karşı karşıyayız. Ben 
büyüğüm, benim dediğim olacak mantığını koruyan ABD’nin bir suçluyu ülkemizden istemesi ve 
ülkemizi hedef alan konuşmaların ardından yaşanan dış kaynaklı kriz, dövizi bir anda fırlatarak 
ekonomik dengeleri bozmuştur.

Ülke olarak birçok kriz yaşadık. Bu krizin karakteri biraz farklı olsa da bu krizi de atlatacağımıza 
inancımız tamdır. 

Bu doğrultuda Hükümetimiz bir dizi önlemler paketi almaya devam etmektedir. İç borçlanmayı 
kontrol altında tutabilmek için 15.08.2018 tarihli Resmi Gazetede bir dizi önlem almıştır. Bundan 
böyle senetli veya senetsiz Mal ve Hizmet alımlarında taksit sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Elektronik 
eşya satışlarında vade 3 ay, Bilgisayar alımı, seyahat, havayolu, taşımacılık, konaklama v.b. vade 
6 Ay, Sağlık ödemelerinde 9 Ay olarak belirlenirken diğer ürünlerde taksitin uygulanmayacağı 
çıkarılan Yönetmeliklerle deklere edilmiştir. Aynı Yönetmelik ile Tüketici Kredilerinde 36 Ay vade, 
Taşıt Kredilerinde de vade 48 Ay olarak belirlenmiştir.

Bu tedbirleri başlangıç olarak algılıyoruz. Büyüklerimiz demiş ya; iğneyi kendine batır, çuvaldızı 
başkasına..

Hükümetimiz kendi içerisinde de acil ekonomik tedbirler almak zorundadır. Sıkı para politikasını 
destekleyecek tasarruf tedbirlerinin en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz. 
Ülke kaynakları verimli şekilde kullanılmalı, hammadde ihracı yerine hammadde işlenerek mamul 
ihracına önem verilmelidir. Alınacak tedbirler ile borç alımı en minimum seviyeye indirgenmeli ve 
ciddi tasarruf yapılmalıdır. Ülkeye döviz getirecek kalıcı sektörler geliştirilmelidir. En fazla ithal 
ettiğimiz ürünlerin üretimi desteklenerek, cazip hale getirilmelidir.

Ülke bizim ülkemiz, insanımız bizim insanımızdır. Nasıl ki bundan evvelki 15 krizi nasıl atlatmış isek 
bu sarsılmayı da atlatacağımıza inancımız tamdır. Ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzlukları 
siyasi malzeme yapmaktan uzak birlik ve beraberlik içerisinde ortak tavır sergilediğimiz zaman 
birlik ve bütünlüğümüzü kimse bozamayacaktır.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak; ekonomik tedbirler noktasında Hükümetimizin 
yanında olduğumuzu bildirir, gerekli önlemlerin uygulanması ile birlikte ekonomimizin yeniden 
dengelenerek, sürdürülebilir büyüme sürecine döneceğine inancımızın tam olduğunu deklare 
ederiz.
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BAKA YÖNETİMİ ISPARTA’DA TOPLANDI
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Isparta Valiliği’nde toplandı. BAKA Yönetim 
Kurulu’nun Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN başkanlığındaki Ağustos ayı olağan toplantısına; 
Burdur Valisi Hasan ŞILDAK, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT, Burdur İl Genel Meclis 
Başkanı Muzaffer BAĞCI, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut ÇETİN, Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN 
ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah MADENCİ katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN’ı makamında 
ziyaret ederek bir süre görüştü. Toplantı açılışında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta 
Valisi Şehmus GÜNAYDIN, alınacak kararların Antalya, Isparta ve Burdur illeri ile ülkemiz için hayırlı 
olmasını diledi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Antalya, Burdur ile Isparta vilayetlerinde son 
zamanlarda çok önemli projelere imza attığını belirten Isparta Valisi GÜNAYDIN, “Bu projeler yavaş 
yavaş hayata geçiriliyor. Özellikle 3 vilayetimiz için hayata geçirilen güdümlü projeler bölgemizde 
üretime, istihdama ve ihracata önemli katkılar sağlayacak nitelikte. Kalkınma ajansımız bunun 
yanında yine bölgemizin ve 3 vilayetimizin ekonomik anlamda gelişmesi, bölgemizde istihdam ile 
üretimin artırılması için çalışmalarına devam ediyor. Kurumlarımızın ve özel sektördeki rmalarımızın
ajansımıza başvuruları titizlikle değerlendiriliyor. Uygulanabilir olanlara da destek veriyoruz, destek 
vermeye de devam edeceğiz. Çalışmalarımızda destek veren herkese katkıları için teşekkür 
ediyoruz” dedi. BAKA Yönetim Kurulu toplantı gündemine ilişkin bilgiler de veren Vali Şehmus 
GÜNAYDIN, sözlerini şöyle tamamladı: “Toplantımızda rutin işlerimizin dışında yine bölgemizin 
ekonomik gelişimi ve kalkınması için teklif ve öneriler var. Onları değerlendireceğiz. Toplantımızın 
vilayetlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meslek Komite Toplantısı, Komite Üyelerinin katılımıyla 
Odamız konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda sektörlerin karşılaştığı sorunlar, çözüm 
önerileri ve üye beklentileri üzerine istişare yapıldı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı 
Meslek Komite Toplantısı Yapıldı


