
Buser Tarım’dan
Burdur’a Dev Yatırım

Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen illerinden biri 
olan Burdur’a, BUSER Tarım’dan dev bir yatırım gerçekleşiyor. Burdur ilinin 

merkez ilçesine bağlı Beşkavak Köyü çevresinde bulunan ormanlık araziye 
badem ağacı dikerek üretim gerçekleştirecek olan BUSER Tarım, Almanya 
Frankurt’ta faaliyetini sürdüren öncü telekomünikasyon şirketi EinsAmobile’a 
bağlı faaliyetlerini sürdürüyor.  

BUSER Tarım’ın Türkiye’deki en üst yetkilisi Genel Müdür Halit GÜVEN; 
kendisi, firmaları ve yatırımları hakkında Burdurweb Dergisi’ne 
söyleşide bulundu.
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Okurlarımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Halit Güven, 1984 İstanbul doğum-
luyum. İstanbul Teknik Üniversitesi 

Makine Mühendisliği bölümden mezun 
oldum. Uzun yıllardan itibaren ticaretle 
uğraşmaktayım. Uzun yıllardır inşaat se-
ktöründe faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

Firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Şirket merkezimiz Almanya’nın Frankurt 
şehrinde kurulmuş olup 2005 yılından 
beri  telekomünikasyon sektörüne fa- 
aliyetini sürdürmekte ve Almanya’nın 
%5’lik vergi diliminde olan tek Türk 
firması özelliğini taşımaktadır. BUSER 
Tarım firmamız ana şirketimize bağlı 
olarak 2017 yılı itibariyle Burdur’daki 
tarım faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Burdur’a neden yatırım yapma kararı 
aldınız?

Burdur ili tarımsal kalkınmada önce-
likli iller arasında yer alması, teşviklerin 
daha iyi olması,  toprak yapısı olarak el-
verişli ve verimli topraklara sahip olması 
öncelikle yatırımı yapma kararımızda 
etkili oldu. Ayrıca tarım yatırımına uy-
gun bir il olması, Burdur’daki tarım sek-                                                                                
töründe tecrübeli insanların bulun-
ması, insan kaynağı bakımından sıkıntı 
çekilmeyeceğini düşündüğümüzden 
ve tarım arazilerinin geniş olmasından 
dolayı burayı tercih etmekte karar 
kıldık. 

Farklı işadamları farklı illere yatırım yapıyor. Biz de farklı bir ilimize yatırım yapabilirdik. Bu bağlamda Bur-
dur’u kendimize daha yakın gördük ve tercih ettik. Burdur’un  da bize her yönden sahip çıkmasını Burdur’a 
yatırım yapan bir işadamı olarak temenni ediyorum.Biz de elimizden geldiğince Burdur’a katma değer ve 
istihdam sağlayarak katkıda bulunmak istiyoruz.
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Peki neden badem ağacı yatı- 
rımında bulunuyorsunuz?

Ülkemizin badem konusunda dışa 
bağımlılığı söz konusu.  Türkiye, 
badem ihtiyacının %70’ni ithal et-
mekte ve piyasa taleplerini ülke 
üretiminden karşılayamamak-
tadır. Dışa bağımlılığı azaltmak, 
gelen talepleri karşılamak adına 
büyük çapta bir yatırım yapılması 
gerekliliğini gördük. Bu yüzden 
badem ağacı yatırımında bulun-
duk.

Türkiye’de ve dünya genelinde 
tarıma dayalı başka yatırımlarınız 
var mı?

Tarım alanında hem ülke-             
mizde hem de dünya çapında 
yaptığımız ilk yatırımdır. Buna 
karar vermemizdeki en önem-
li sebep yurt dışında yaşamış, 
yurt dışında başarılı işler ortaya 
çıkarmış , Türk iş adamları ola-
rak ülkemize vicdani boyutta ne 
yapabiliriz diye düşündük.  Bu ka-
dar güzel toprakları olan ülkemize 
en güzel yatırımın tarım olduğuna 
karar verdik. Bu konuda ülkemizin 
yüksek oranda dışa bağımlı ol-
duğu badem meyvesine yatırım 
yapmayı kararlaştırdık. 

Kısa süredir Burdur’dasınız. Burdur 
hakkındaki edindiğiniz görüşleri-
niz nelerdir?

2016 yılının Kasım ayından bu 
günümüze Burdur’dayız. Ekip ola-
rak Burdur’da hiç zorlanmadık. 
Gerek kamu kurum kuruşluşlarının 
gerekse Burdur halkı ihtiyaçlarımız 
doğrultusunda yardımcı oldular 
ve olmaktadırlar. Herkes bize elin-
den geldiğince destek olmak için 
gayret gösteriyor.  Bu vesileyle 
bize desteğini esirgemeyen her-
kese şirketimiz adına teşekkür e- 
derim.

Burdur’u sosyo-ekonomik anlam-
da nasıl bulduğunuz?

Burdur, il nüfusu itibariyle küçük 
ama nezih bir şehir. Üniversite-                 
siyle, organize sanayisiyle gelişmek-                                                                                          
te olan rüştiyetini ispat etmeye 
çalışan bir il. Tarım ve hayvancılık 
alanında diğer illerle kıyaslandığın-
da epeyce yol kat etmiş, modern 
tarım ve hayvancılığı uygulayan 
bir kent olmuştur. Sosyal anlamda 
il merkezi ise çok eksiklikleri olma-                                                                           
makla birlikte nüfusuna göre yeterli 
durumda olduğunu düşünüyoruz. 
Ayrıca komşu il Isparta’ya yakın 
olması ve Süleyman Demirel Üni-

versitesi Ziraat Fakültesi‘nden ala-       
nında uzman öğretim üyelerinin 
bulunması teknik danışmanlık al-
mamızı kolaylaştırıyor. 

Türkiye’de, sektörünüze yakın ol-
mayan bir yatırımda bulunuyor-
sunuz. Neler söylersiniz?

İnşaat menşeli bir firmayız. Hep 
eleştirilir inşaat firmaları için; top-                                                                         
rakları alıp üzerilerine binalar diki-
yorlar şeklinde. Evet o işi yapıyoruz 
ama tarıma elverişli  toprakları da 
işlemesini biliyoruz.  Bu da bize 
vizyon katıyor. Şirket olarak hiçbir 
zaman alanımız dışında yatırım 
yapmaktan kaçınmadık. Bu ko- 
nuda hep cesaretli ve vizyonel 
bir şirket olduğumuzu özellikle be-
lirtmek isterim. 

Burdur’a yaptığınız bu yatırım ne 
büyüklüktedir? 

Tarımsal üretim yaptığımız bu 
alan toplam 666 Dönüm orman 
ağaçlandırma arazisi olup dev-
letten 49+49 yıllığına kiralandı.  
Ağustos ayı itibariyle bu alana 
45 Bin Badem ağacı fidanı dike-
ceğiz.Yaklaşık 5 yıl sonra verim                                                                    
almayı planlıyoruz.Toplam yatı-
rımımızın boyutu 20 Milyon TL’dir.
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Tarımsal alanda başka yatımlarınız olacak mı?

Badem ağacı projesinin yanı sıra 500 kovanlık arı evi 
projemiz bulunmaktadır.  Bu önümüzdeki yıl içerisinde 
badem kırma tesisi kurarak sanayileşme anlamında da 
Burdur’a istihdam sağlayacağız. Bu bağlamda halen 
BUSER Tarım’da istihdam edilen 15 kişinin yanına bir 25 kişi 
daha eklenerek 40 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.
 
Bu yatırımdan beklentileriniz nelerdir?

Yıllık 1200 ton badem işlemeyi hedefliyoruz. Bu da günde 
4-4,5 ton badem işleme kapasitesidir. Bu tesiste, bademin 
kabuğundan ayrılarak için badem elde edilmesi ve pa-
ketlemesi olacak.  Burdur badem yetiştiriciliği konusunda 
Türkiye 23.sü olan bir il. BUSER Tarım olarak hem üretim 
yaparak hem de ürünü işleyerek, Türkiye sıralamasında 
Burdur’u üst sıralara çıkaracağımıza inanıyorum. Ayrıca 
Burdur menşeli badem ürünü markası oluştururak Burdur’u 
dünyaya tanıtmak istiyoruz. Göller Bölgesi’nde badem kır-
ma tesisi henüz yok. BUSER Tarım olarak bu yatırımı da Bur-
dur’a kazandırarak bir ilki de başarmış olacağız.  

Üretilen ve satışa hazır bademlerdeki hedef piyasanız 
neresidir?

Bizim badem üretiminde öncelikli hedefimiz ihracat üze- 
rinedir.  Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmayı hedefli-
yoruz ama iç piyasadan da talepleri karşılayabiliriz.  Za-                                                                                                                         
ten badem kırma tesisimizde hem kendi üretimlerimizi 
hem de üretimimizin dışından gelen bademleri işleye-
ceğimiz için hem iç piyasaya hem de dış piyasanın ihti-
yaçlarını karşılayacak kadar ürünümüz olacaktır. 

29



30



Burdur’a ticari katkının dışında sos-
yal anlamda projeleriniz olacak mı?

Şirket ilkelerimiz doğrultusunda 
sosyal projelere destek olmayı 
düşünüyoruz. Genel Koordinatörle- 
rimiz Rıza Can ve Rıza Çınar Beyler 
de burada bu yatırımlarımızın koor-
dinasyonunun yanı sıra bu tür proje 
lerde de katkıda bulunacaklar. 

Burdur’dan beklentileriniz nelerdir?

Biz şirket olarak Burdur’a yatırım 
yapmayı tercih ederekten ilimize 
hem katma değer hem de istihdam 
sağlaycak projeler geliştidiğimizi 
düşünüyoruz. Bu bağlamda başta 
kamu kurum ve kuruluşları olmak 
üzere, sivil toplum kuruluşları, sek-
törel kuruluşlar ve Burdur halkından 
manevi destek bekliyoruz.  Biz bura-
da doğaya zarar vermeyen bilakis 
ağaçlandırma yaparak çevreye ve 
doğaya katkıda bulunan çevreci bir 
yatırım yapıyoruz . 

Son olarak neler söylemek istersi- 
niz?

Biz gerçekten ülkemizi çok seviyoruz. 
Bayrağımızı, milletimizi, dinimizi ve 
bu ülkede yaşamayı seviyoruz. Ne 
olursa olsun bu ülkede yaşamaya 
devam edeceğiz çünkü burası bizim 
kendi vatanımız. Gurbette yaşayıp 
bazı şeyleri orada başlatsak da bazı 
şeylerinin devamını da burada ge- 
tireceğiz ve bu ülke için çok çalış-
maya devam edeceğiz. 

Bu bağlamda bize destekle-                   
rini esirgemeyen başta Burdur Va- 
limiz Sayın Şerif Yılmaz’a, Garnizon 
Komutanımız P. Albay Sayın Hakan 
Tutucu’ya, Belediye Başkanımız 
Sayın Ali Orkun Ercengiz’e,   Beşka-
vak Köyü sakinlerine, Köy Muhtarı 
Arif Demir’e, Şirket Avukatlarımız Av. 
Aytuğ Büyükatak’a ve Av. Mahmut 
Eyüpoğlu’na, şirket muhasebecile-                                                                        
rimiz Atakan Yıldız ve Eren Erdağ’a, 
Genel Koordinatörlerimiz Rıza Can ve 
Rıza Çınar’a, Yönetim Danışmanımız 
Mert Güven’e, Burdur’da firmamızın 
danışmanlığını yapan Ziraat Mühen-
disi Oya Tekin’e, SDÜ Öğretim Üye-
leri Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın’a, 
Prof. Dr. Levent Başyiğit’e, Doç Dr. 
Ozan Demirözer’e, saha sorumlu-
muz Orhan Çiçek ve işçilerimize ve 
Burdur halkına çok teşekkür edi-
yorum. 
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