VAROLLAR SÜT VE LOJİSTİK
BAKİ VAROL KİMDİR: Burdur Merkez Taşkapı Köyünde doğan Baki Varol, İlkokulu Taşkapı Köyü’nde bitirdi ve
dışarıdan ortaokul diploması aldı. 13 yaşında Burdur merkezine gelen Varol, çaycılık yapmaya başladı ve ilk
girişimciliğini de çay ocağını işleten kişiye ortak olmakla gerçekleştirdi. Vatan borcunu ödedikten sonra, 1986
yılında ‘Zücaciye ve Toptan Gıda’ faaliyetine başlayan Varol, 1993 yılında Varollar Süt ve Gıda AŞ’yi kurdu.
Taşkapı Köyü’nde Süt fabrikasını da kuran Varol, 3 Dönem Borsa Başkanlığının ardından halen devam eden Süt,
Mermercilik ve Balıkçılık şirketlerinin başına geçti.

ÇAYCILIKTAN İŞADAMLIĞINA
1999 yılında Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Varol, 2000 ve 2002 yıllarında Et Balık
Kurumu Et Kombinası ile BURYEM’in Burdur’a kazandırılmasında rol aldı ve yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.
Varol, kısa sürede, Borsa’yı modern yeni binasına kavuşturdu. Mart 2005’deki seçimlerde ikinci kez Burdur
Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen ve Burdurlular tarafından ‘Çarıklı Profesör” olarak tanınan Varol, çobanlık ve
çaycılıktan fabrikatörlüğe ve Borsa Başkanlığı’na renkli bir hayat hikayesine sahip. 2009 yılında 3. dönem Burdur
Ticaret Borsası Başkanlığı görevini sürdüren ve hedeflerini tutturan Varol, evli ve 2 çocuk babasıdır.

VAROL’LA GELİŞİM HİKAYESİ
1976’da faaliyete başlayan Et Balık Kurumu Et Kombinası’nın 2000’de özelleştirme kapsamına alınmasının
ardından atıl durumdaki işletmeleri ekonomiye yeniden kazandırmayı hedefleyen Burdur Ticaret Borsası’nın
önderliğinde belediye, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler bir araya gelerek Burdur Güçbirliği Gıda Sanayi ve
Ticaret AŞ’yi kuruldu ve Et Kombinasına talip oldu. Güçbirliği, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 875
bin ABD Doları fiyat teklif etti ve 25 Şubat 2000’de sözleşmeyi imzalayarak et entegre tesisini Burdur’a kazandırdı.
Şirketin yönetim kurulu başkanlığını uzun bir süre Baki Varol üstlendi.
BURYEM AYAĞA KALKTI
Burdur Ticaret Borsası’nın, il ekonomisine kazandırdığı ikinci büyük işletme BURYEM oldu. 1974’de İl Özel
İdaresi önderliğinde kamu kurumları ve kuruluşları tarafından kurulan BURYEM, 1999 ve 2000 yıllarında atıl ve

borçlarını ödeyemez duruma gelmesinin ardından ihaleye satışa sunuldu. Bir süre kapalı kalan BURYEM’i, Baki
Varol’un yönetimindeki Burdur Ticaret Borsası aldı ve 2-3 ay gibi kısa bir sürede BURYEM çalışır hale getirilerek
ekonomiye kazandırıldı. BURYEM, 2003’de özel sektöre satıldı. Tam kapasitesiyle ayda ortalama 6 bin ton süt,
besi, buzağı ve toklu besi yemi üreten BURYEM, ilin ekonomisinin önemli değerlerinden biri olmaya devam etti.
VAROL’UN BAŞARI FELSEFESİ
Burdur’da tarımsal ekonomi denince, Burdur Ticaret Borsası’nın akla geldiğini aktaran Varol, başarının “Lafta
değil işte, davranışlarda ve tutarlı olmakta” olduğunu her fırsatta vurguladı. “Dürüst olmak herkesin en temel
meziyeti olmalıdır” diyen Varol, “Bizim işimiz, atıl varlıkları harekete geçirmek ve ekonomiye kazandırmaktır”
derken; tüm başarıların kadro kurabilen, onun kıymetini bilen ve yöneten liderlikte olduğunu da özellikle
belirtmektedir. Baki Varol, başlanan bir işin ısrarla takibinin sürdürülmesi, bilim ve teknolojiden en yüksek
seviyede faydalanılması gerektiğini söylemekte ve meşhur sözü olan, “Burdur küçüktür, ama içindeki beyinler
büyüktür” ifadesini de her zaman hatırlatmaktadır.

3 ŞİRKETLERİNİN BAŞINA GEÇTİ
3 dönem yaptığı Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığının ardından, kendi işinin başına geçen Varol,
araç filosu ve mermercilik sektöründe yaptığı yatırımlarla ilgili olarak da bilgi verdi. Varol, “Burdur’da elimizden
geldiği kadar 14 yıl boyunca faydalı olmaya çalıştık. Bu bir değişimdir, hiç kimseye baki değildir. Herkes bu

görevlerde yerini alacaktır. Biz de 14 yıla yakın bir oda başkanlığından sonra yeniden şirketlerimizin başına
geçtik. Varollar A.Ş., başta sütle tarımla, sonra lojistik ile büyüyen bir firmadır. Üç firmamız var, süt ve süt
mamulleri, lojistik firması ve balıkçılık firmamız var. Üç firmamızı da oda başkanlığından sonra yeniden devam
ediyoruz. Şu anda lojistik olarak ülkemizde sayılı firma arasına girdiğimizi düşünüyoruz. Hem Pınar Süt’ün
ülkemizdeki taşımacılığını yapıyoruz. 40’a yakın bir araçla mermer blok taşımacılığı ve 10-15 araçla hafriyat
taşımacılığı yapıyoruz. Şu anda ülkemizde Burdur’dan çıkan ve yurt içinde kendi gücümüzle ilimizi en iyi şekilde
tanıtıp, başarılı olmaya çalışan bir firmayız” diye konuştu.
BURDUR BEJİNİ DÜNYA TANIYACAK
Mermer ocağı işletmeciliğine de başladığını ifade eden Varol, Burdur Beji’ni dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını
dile getirdi. Varol, şu şekilde konuştu, “Yılbaşından bu yana Burdur ilimizde büyüyen ve son zamanlarda dünya
markası olan Burdur Beji ile tanınan bir il olduk. Önce taşımacılığını yaptık, arkasından da Burdur’da büyük bir
rezerv var ve tanınmış bir marka haline gelmiş. Ben buradan tüm mermer firmalarını kutluyorum. Burdur’dan taşı
çıkarmış olabilir, önemli olan Burdur Beji’nin dünyada tanıtmasıdır. Burdur Beji, Çin’de çok fazla talebi olan ve
aylık 120 bin ton bir blok mermer Çin’e gitmektedir. Biz de firma olarak bunun 30 araçla taşımacılığını yapıyor.
İnşallah Burdur Beji’ni dünyaya tanıtmaya çalışacağız.”

