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ISPARTA’NIN TEKNOLOJİ ÜSSÜ:

GÖLLER BÖLGESİ TEKNOKENTİ
ITSO Başkanı Tutar, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nin bir üssünü Isparta’da
kurmak, Yapay Zekâ A.Ş çatısı altında büyük veri havuzu oluşturmak için
başlatılan çalışmalar kapsamında Göller Bölgesi Teknokenti’ni ziyaret etti.
Gebze Bilişim Vadisi önderliğinde yapay
zekâ merkezli bir proje için çalışmalara başlayan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, bu
kapsamda paydaş buluşmalarına başladı.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’nın
teknoloji üssü Göller Bölgesi Teknokenti’ni
ziyaret edip, istişarelerde bulundu.
ISPARTA İÇİN YENİ BİR
HEDEF KOYDUK
Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü
Prof. Dr. Serdal Terzi’yi ziyaret eden ITSO
Başkanı Tutar, Bilişim Vadisi nezdinde yapılan çalışmaları anlattı. Tutar, “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçtiğimiz
günlerde Gebze’deki Bilişim Vadisi’ni ziyaret edip, çeşitli temaslarda bulunmuştuk.
Amacımız Bilişim Vadisi’nin bir üssünü Isparta’da oluşturmak. Yapay zekâ, makine
öğrenmesi şirketi kurarak bu alanda Isparta’ya yeni bir rota çizmek istiyoruz. Bilişim Vadisi desteğiyle odamız bünyesinde
bir şirket kurup, gelecekte önem kazanacak
olan veri etiketleme yapmak, geleceğe
hazır olmak istiyoruz. Bu çalışmalarımız
kapsamında ilimizin gurur veren kuruluşlarından Göller Bölgesi Teknokenti’ni de ziyaret edip, istişare etmek istedik. Sizlerin de
fikirlerini dinlemek, bu çalışmada desteğinizi istemeye geldik. Burada fikir alışverişinde
bulunmak,
Teknokent’teki
firmalarımızın bilgisine başvurmak için buradayız” diye konuştu.
SAĞLIK VE ITRİ-TIBBİ BİTKİLER
SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü
Terzi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek şöyle konuştu:
“Teknokent A.Ş.’nin en büyük ortağı Isparta
Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Biz Bilişim Vadisi başta olmak üzere tüm Teknokentler ile
istişare halindeyiz. İşbirliği yapıyoruz. Teknokentlerin platformu başkanlığını da ben
yürütüyorum. Birbirini destekleyen bir yapı
içinde sinerji üretiyoruz.
Makine öğrenmesi ve yapay zekâ birer
araç, amaç değil. Firma kurmak önemli
değil. Önemli olan yazılımınızdır. Göller Böl-

gesi Teknokenti’nde öne çıkan firmalar sağılık ve ıtri-tıbbi bitkiler sektörü. Önümüzdeki yıl yapacağımız binada 2 kümelenme
ortamı oluşturacağız. Birisi ıtri ve tıbbi bitkiler ile ilgili diğeri yapay zekâ kümelenmesi. Biz bu alanlarda yapılacak her
çalışmaya destek vermeye hazırız.”
PROJESİ OLANLAR
İÇİN OFİS İMKANI
Teknokent Genel Müdürü Terzi, daha sonra
ITSO Başkanı Tutar ve beraberindekilere
Teknokent içerisindeki firmaları gezdirdi.
Teknokent ’in son katında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı katkısıyla açık ofis sistemi ku-

rulduğunu anlatan Terzi, şu bilgilendirmeyi
yaptı:
“Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Göller Bölgesi Teknokenti’nde kuluçka merkezi oluşturuldu. Açık ofis sistemi. 25 kapasiteli bir
yer, fikri ve projesi olan herkese ortam ve
imkân sunuluyor. Her türlü ofis gideri Kalkınma Ajansı tarafından karşılanıyor. Proje
Pazarı ve diğer yarışmalarda dereceye
giren projelerin sahiplerine burada imkân
sunuyoruz. Ödül olarak şirket kurma ve ofis
imkânı sunuyoruz. TÜBİTAK Genç Girişimci
Programı’ndan da 5 öğrencimiz burada çalışıyor. Her türlü imkân sağlandı.”
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BİLİŞİM
VADİSİ’NİN
BİR ÜSSÜ DE
ISPARTA’DA
OLACAK

Yapay Zeka
A.Ş kurulacak
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası,
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği ile Bilişim Vadisi’nin destek, teşvik ve imkanlarından
faydalanacak. Isparta’da makine öğrenmesi dolayısıyla yapay zeka yoluyla büyük veri deposu
oluşturulacak, tüm sektörler için açık
kaynak imkanı sunulacak.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası,
şehrimizi gelecekte dünyada söz sahibi yapacak bir çalışma için ilk adımı
attı. Dünya’nın ve Türkiye’nin dijital
dönüşüm sürecinde etkin olmak isteyen Isparta, büyük veri deposu, açık
kaynak, yapay zeka ve makine öğrenmesi kavramlarının tam merkezinde
olacak bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ITSO, ISUBÜ ile
işbirliğinde Gebze’de Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye’nin
en büyük teknoloji geliştirme merkezi
Bilişim Vadisi’nin bir üssünün Isparta’da da kurulması için çalışıyor.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çağrı Can ve Genel
Sekreter Nihal İspir ile birlikte Bilişim
Vadisi’nin Gebze’deki tesislerini ziyaret etti. Tutar ve beraberindekiler daha önce
ITSO’ya gelen Bilişim Vadisi
Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu’na iadeyi ziyarette bulundu. ITSO heyetinin
ziyaretine Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Diler’in görevlendirdiği bir akademisyen heyeti de eşlik etti.
ITSO Başkanı Mustafa
Tutar, Bilişim Vadisi’ne iadeyi
ziyarette bulunduklarını belirterek “Isparta için istişare yap-

mak, fikir alışverişinde bulunmak için
buradayız. Burası Türkiye’nin çok
önemli bir kurumu. Sanayi Bakanlığımıza bağlı Bilişim Vadisi, Türkiye’nin
gurur duyacağı kurumlardan birisidir.
Amacımız bu kurumun güç ve imkanlarından Isparta’yı da faydalandırmak.
Isparta’da da teknoloji adına bir üs
kurmak istiyoruz. Isparta, bu konuda
önemli bir potansiyele sahiptir” diye
konuştu.
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da ITSO ve ISUBÜ
heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Isparta için bu projeleri hayata geçirdiğimiz zaman
istihdam oluşturmuş olacağız. Nitelikli
iş gücü imkânı sunacağız. Bilişim Vadisi, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji
kurma vizyonunun adıdır. Neden Isparta bu vizyonun bir parçası olmasın” dedi.
Bilişim Vadisi ile Isparta arasındaki
ilişkilerin sağlanmasında önemli katkı
sağlayan Ispartalı İş adamı Cengiz
Aydemir de “Isparta’da 2 üniversitemiz var. Yaşanılabilirlik anlamında
uygun bir şehir. Ve bugün burada gö-

rüyoruz ITSO’nun bir iradesi var. Makine öğrenmesi ve otomatik karar
verme üzerine bir hazırlık yapıyoruz.
Veri etiketlemesi yapılacak. Bu da
büyük bir istihdam kapısı. Büyük veri
deposu dolayısıyla açık bir kaynak
oluşturacağız. E-ticaret, e-ihracat,
uzaktan eğitim gibi kavramlar daha
çok konuşulmaya başlandı. Bunun
için ihtiyaç olan açık kaynak bir veri
deposu. Veri kaynağı oluşturmak
büyük bir yatırım. Şirket olarak Yapay
Zekâ konusunda bir proje üzerinde
çalışıyoruz. Ispartalı olduğum için bu
projenin Isparta’da uygulanmasını istiyorum. Bilişim Vadisi’nin desteğiyle
şirket olarak bu projeyi hazırlıyoruz.
Veri tabanı oluşturma ile ilgili bir proje
üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’ye örnek
olacak bir proje olacak” diye konuştu
Daha sonra Bilişim Vadisi uzmanları ile proje uzmanları misafirlere
sunum yaptı. Proje kapsamında Isparta’da ITSO önderliğinde Yapay
Zekâ A.Ş adlı bir şirket kurulması ve
bu şirket bünyesinde veri etiketleme
ve veri depolama çalışmalarının başlatılması hedefleniyor.
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ITSO, 81 il valisi ile 365 oda ve borsa başkanına
gerçek gülsuyu farkındalığı için hediye gönderdi

GERÇEK GÜLSUYU
ISPARTA’DA ÜRETİLİR!
ITSO Başkanı Tutar: Gülsuyunu şehirlerimizin yöneticilerinin kullanımına sunuyoruz
Ticaret ve Sanayi Odası, sadece Isparta’da üretilen gerçek/doğal gülsuyunun Türkiye’de farkındalığının oluşması ve hak ettiği değere kavuşması için
başlattığı çalışmaları sürdürüyor. ITSO, tüketicilerin
gülsuyu hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla
81 il valisi ile 365 oda ve borsa başkanına gülsuyu ve
lavanta kolonyası gönderdi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, sentetik gülsuyu
ile gerçek gülsuyunun birbirinden ayrılarak bir farkındalık oluşturulması ve Türkiye’de sadece ilimizde üretilen ürünün hak ettiği değere ulaşması için başlattığı
çalışmaları daha ileri boyuta taşıdı. ITSO Meclisi’nin
aldığı karar doğrultusunda Isparta doğal gülsuyuna
coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlandı, yerel
ve ulusalda sentetik gülsuyunun gerçek gülsuyu olmadığına ilişkin tanıtım çalışmaları yürütülüyor.
ITSO Yönetimi şimdi de Isparta adına çok anlamlı
bir çalışmaya imza attı. ITSO, içinde doğal gülsuyu
ile lavanta kolonyasının
olduğu özel paketler hazırlattı, farkındalık için 81
il valisi ile 365 oda-borsa
başkanına
gönderdi.
Paket içerisine gülsuyu
ve lavantanın tarihi ile
özelliklerini anlatan kartlar
konuldu.
ITSO Başkanı Mustafa
Tutar, Türkiye’de ‘gerçek
gülsuyu sadece Isparta’da üretilir’ mesajı vermek istediklerinin altını
çizerek, şu açıklamayı
yaptı:

“Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak gül
ve gülsuyu ile ilgili 2 ay önce meclisimizde bir karar
almıştık. Meclis kararımızda Türkiye’de gerçek ve
doğal gülsuyunun sadece Isparta’da üretildiği vurgusu yapmıştık. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve
belediye başkanımızın da desteğiyle gülsuyu farkındalığına ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Isparta’da ve
yurt genelinde ulusal zincir marketlerde gülsuyu satın
alınırken gerçek mi, sentetik mi olduğunu bilinsin, ona
göre alınsın istiyoruz. Isparta olarak bir farkındalık
oluşturmak istiyoruz. Biz diyoruz ki ‘gerçek gülsuyu
sadece Isparta’da üretilir. Gülsuyu kullanılacaksa Isparta’nın gerçek gülsuyu tüketilmelidir.’ ‘Sentetik gülsuyunun satışı yasaklansın’ demiyoruz. İnsanlar
gerçek gülsuyu kullanmak istiyorsa sentetiğini alarak
hayal kırıklığına uğramasınlar. Sentetik gülsuyu ise
ürünün üzerinde açıkça yazılmalıdır. İnsanların bilinçli
olarak gülsuyu tüketmesini arzuluyoruz.

Aralık 2020

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

5

GERÇEK GÜLSUYUNU
YÖNETİCİLERİMİZİN
KULLANIMINA SUNUYORUZ
Çalışmalarımız kapsamında hem şehrimizin tanıtımı hem de gülsuyu farkındalığı için bir paket hazırladık. TOBB bünyesindeki 365 oda ve borsa başkanı
ile 81 şehrimizin valisine bu ürünleri gönderiyoruz.
Şehirlerdeki yöneticilerin gerçek gülsuyunu bilmeleri
için onların kullanımına sunuyoruz. Odamız tarafından hazırlanan özel pakette Isparta’da gülçiçeğinden
üretilen doğal gülsuyu ( yağlı gülsuyu) ile lavanta kolonyası bulunuyor.
Ayrıca hem gülsuyunu hem de lavanta kolonyasını
anlatan bilgilendirme kartları koyduk. Bu kartlarda gülsuyu ve lavantayı anlatıyoruz, sağlık açısından faydalarına dikkat çekiyoruz. Şehrimize gelen tüm
misafirlerimize de bu ürünleri hediye etmek istiyoruz.
Gerçek gülsuyu Isparta’da üretilir. Gerçek gülsuyu Isparta’dan çıkmalıdır.
GÜLSUYUNUN FAYDASI
SAYMAKLA BİTMEZ
ITSO Başkanı Tutar, gülsuyu ile lavanta kolonya-

sının sağlık açısından da oldukça faydalı olduğunu
söyledi. Sağlığı olan faydalarını hazırlanan tanıtım
kartlarına yazıldığını belirten Tutar, şöyle devam etti:
“Gülsuyunun faydaları ile ilgili biraz bilgi vermek gerekirse. Pandemi döneminde gülsuyunun önemi daha
çok ortaya çıktı. Antioksidan içeriğine sahip olan gülsuyu cildin yaşlanmasını geciktirir, parlak ve genç görünmesine katkı sağlar. Gülsuyunu oda içinde
bulundurmak hafızayı güçlendirir.
Lavanta bitkisinden yapılan kolonya ise sinirleri yatıştırır. Uyku bozukluğunda tedavi edici etkiye sahiptir.”
FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
Öte yandan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gerçek gülsuyu farkındalığı için üniversite yoluna büyük
boyutta bir totem yaptırdı. Totem tabelada ‘Gerçek
gülsuyu sadece Isparta’da üretilir’ vurgusu yapılıyor.
Gülsuyunun coğrafi işaret alınması için de Türk Patent Enstitüsü bünyesinde çalışmalara devam ediliyor.
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ISPARTA, İHRACATTA
300 MİLYON DOLAR
HEDEFİNE 11. AYDA ULAŞTI

Dış ticarette 2020 için belirlediğimiz 300 milyon dolar hedefine kasım
ayı itibariyle ulaştık. Isparta, 11 ayda 301 milyon 253 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. En çok ihracatı yaş sebze ve meyve sektöründe yaptık.
Isparta’nın 2020 için belirlediği ihracat hedefi yıl bitimine 1 ay kala gerçekleşti. 11. Ay itibariyle Isparta,
300 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaştı.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, ihracat rakamlarını son32’ye açıkladı:
“Kasım ayı ihracat miktarı 25.102.500$ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı aynı dönemine göre %0,4
oranında artış yaşanmıştır. Kasım ayında en çok ihracatı olan ilk 5 sektör;
1) Madencilik Ürünleri ($6.658.330 -%0,9)
2) Tekstil ve Hammaddeleri ($3.108.900 +%254,5)
3) Yaş Meyve ve Sebze ($2.912.370 +%10,08)
4) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ($2.706.630 -%16,2)
5) Meyve Sebze Mamulleri ($1.605.650 +%553,5)
2020 yılı 11 aylık ihracat performansında da artış görülmektedir. 11 aylık ihracat miktarı 301.253.800$
olup geçen yıla göre %8,2 oranında (artış yaşanmıştır. 2020 yılı ilk 5 sektör:
1) Yaş Meyve ve Sebze ($64.600.770 +%45,01)
2) Madencilik Ürünleri ($54.833.140 -%12,8)
3) Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ($31.422.710 +%158,5)
4) Hazır Giyim ve Konfeksiyon ($28.086.820 +%11,00)
5) Makine ve Aksamları ($ 25.473.290 +%126,40)”
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Tekstil ve hammaddelerinin yükselişi
Isparta, Kasım 2020’de tekstil ve hammaddelerinde 3 milyon 108 bin 90 dolar
ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Kasım arasındaki toplam değeri ise 17 milyon dolara erişti. Yaş sebze ve meyve ihracatı 2.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAKİNE SANAYİ İHRACATI ARTIYOR
Isparta, Kasım 2020’da makine ve aksamları sektöründe 1 milyon 561 bin dolar ihracat büyüklüğüne erişti. Yıl bazında
ihracat büyüklüğü ise 25.4 milyon dolar olarak hesaplandı. Hazır giyim ve konfeksiyon alanında Isparta’nın Kasım ihracatı 1.323,90 dolar oldu. Yıllık ölçekte bu oran 28.086,82 dolar büyüklüğüne ulaştı.
İŞTE ISPARTA’NIN KASIM 2020 SEKTÖREL BAZDA İHRACAT ATLASI
Sektör
Kasım 2020 Ocak-Kasım 2020
Madencilik Ürünleri
6.658,33
54.833,14
Tekstil ve Hammaddeleri
3.108,90
17.076,03
Yaş Meyve ve Sebze
2.912,37
64.600,77
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
2.706,73
23.949,69
Meyve Sebze Mamulleri
1.605,65
6.039,04
Makine ve Aksamları
1.561,34
25.473,29
Halı
1.387,78
10.543,37
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.323,90
28.086,82
İklimlendirme Sanayii
1.276,83
12.678,50
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri
927,66
12.157,24
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
718,16
4.627,84
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 245,66
31.422,71
Süs Bitkileri ve Mamulleri
176,48
2.884,44
Demir ve Demir Dışı Metaller
166,56
1.891,11
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
109,64
2.912,84
Çelik
99,41
700,15
Kuru Meyve ve Mamulleri
96,02
798,66
Elektrik Elektronik
13,88
194,21
Otomotiv Endüstrisi
7,09
60,31
Deri ve Deri Mamulleri
0,06
0,99
Zeytin ve Zeytinyağı
0,04
3,66
Savunma ve Havacılık Sanayii
286,81
Diğer Sanayi Ürünleri
30,50
Fındık ve Mamulleri
1,70
Toplam
25.102,50
301.253,80
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İHRACATTA ISPARTA’NIN
YÖNÜ AVRUPA VE ABD
Isparta Kasım 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 2 milyon 522
bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Kasım 2020 tarihleri arasında ihracat
değeri 18.7 milyon dolar büyüklüğüne erişti. Isparta’nın Almanya’ya ihracatı
2.4 milyon dolar oldu. Birleşik Krallık 1.9 milyon dolar, İspanya 1.1 milyon
dolar, Fransa ise 1.08 milyon dolar şeklinde hesaplandı.

ÜLKE
ÇİN
ABD
ALMANYA
BİRLEŞİK KRALLIK
İSPANYA
FRANSA
İTALYA
BULGARİSTAN
İSVEÇ
PORTEKİZ
IRAK
İSRAİL
YUNANİSTAN
ANTALYA SERBEST BÖLGESİ
POLONYA
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
GÜRCİSTAN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.
HOLLANDA
TOPLAM

KASIM 2020
4.429,00
2.522,46
2.419,66
1.958,17
1.178,21
1.078,72
425,43
311,26
214,30
164,59419
162,31
158,12
142,32718
137,19
126,89889
114,77
14,72
88,40817
57,44
25.102,50

OCAK-KASIM 2020
35.605,13
18.699,84
35.446,19
13.122,29
27.116,13
16.430,79
9.691,23
4.213,68
2.245,00
2210,14259
1.416,64
9.658,28
778,57491
18.755,23
658,87786
1.107,80
1.138,20
1316,30589
759,98
301.253,80
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Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ile bazı
muhtarlar ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ı ziyaret etti. Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Isparta’da muhtarların önemine ve değerine dikkat çekti. Valilik, Belediye, Ticaret
Odası, Esnaf Odaları başta olmak üzere Isparta’daki tüm kamu
kuruluşlarının muhtarlarla yakın ilişki içinde olduğunu belirten
Gülcü, “Gökhan başkanımız ile sürekli istişare içindeyiz. Ticaret
ve Sanayi Odamız burada derneğimizle ve muhtarlarımızla iç içe.
İhtiyaç sahibi olan halkımıza yapılacak yardımlarda muhtarlarımız
köprü olarak kullanılıyor. En son sayın başkanımız mahallelerimizdeki çocuklar için mont hediye etti. Gösterdiği ilgi ve alakadan
ve destekten ötürü teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Tutar da Muhtarlar Derneği nezdinde muhtarların
önemli işler yaptığını belirterek maddi ve manevi desteğe devam
edeceklerini bildirdi.

ITSO Başkanı Tutar’dan Öğretmenler Günü Mesajı

EĞİTİME YAPILAN YATIRIM
ASLA ZARAR ETMEZ
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı
mesajda “İyi biliyoruz ki; toplumların eğitime, eğitimcilerine verdiği kıymet onun uygarlık göstergesidir” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, mesajında şöyle dedi:
“Topluma şekil veren, yön verenlerin başında öğretmenlerimiz gelir. Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak
toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır. Eğitime ve eğitimcilere yapılan yatırım asla zarar etmez. Yüzyıllar boyu bu
bilinçle hareket eden toplumumuzda o nedenle öğretmenlik mesleği çok sevilmiş ve
adeta kutsanmıştır. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ anlayışını içselleş-

tirmiş bir millet, eğitimi de öğretmenlerini
de baş tacı eder.
Türk iş dünyasının temsilcisi olarak bizler de hep bu anlayışta olduk. Bu vizyondan hareketle Türkiye Odalar Birliğimiz
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurdu
ve ülkemizin her köşesinde ilk ve orta öğretim kurumları yapılmasına yardımcı oldu.
İlimizde de mesleki ve teknik eğitim alanında bir lise yapılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmıştır.
İyi biliyoruz ki; toplumların eğitime, eğitimcilerine verdiği kıymet onun uygarlık
göstergesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın bu anlamlı gününü kutluyorum.”
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KADIN KOOPERATİFLERİ BİRLİK
OLMA YOLUNDA İLK ADIMI ATTI
Girişimciliğin emekle buluştuğu ve güce dönüştüğü kadın kooperatifleri
çalışmalarına devam ediyor. Aldıkları desteklerle hedeflerini büyüten
kadın kooperatiflerine, Birlik olmanın önemi yapılan toplantıyla anlatıldı.
Kooperatifleşmeye büyük önem
veren Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Isparta il merkezinde ve ilçelerinde
faaliyet gösteren 10 kadın kooperatifinin temsilcileri katıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO)
gerçekleşen toplantıda ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger de
bulundu.
Toplantıda Ticaret İl Müdürlüğü
Kooperatifler Şube Şefi Abbas Altınbağ tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; kooperatiflerin
Birlik çatısı altında birleşmelerinin
önemine değinilerek kadın kooperatiflerinin birleşerek birçok avantaja sahip olacağı ve Birlik çatısı
altında birleşmede izlenmesi gereken yasal prosedür hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Kadın kooperatiflerine yönelik
konuşmasında Birlik çatısı altında
buluşmanın kooperatifleri daha
güçlü bir yapıya kavuşturacağını

vurgulayan Vali Seymenoğlu birleşmede erken davranmanın da
önemli olduğunu söyledi.
Vali Seymenoğlu; “Mevcut kooperatiflerimizi bir araya getirerek
Birlik kurmak gibi bir gayretimiz var.
Bunu her toplantıda veya her bireysel olarak bir araya geldiğimizde
sizlerle zaten paylaşıyorduk. Bazı
illerimizde bu tür girişimler var.
Bunu şunun için önemsiyoruz.
Kooperatif olarak zaten en az 7 kişi
ile bir araya gelerek bir ortaklık kurmuşsunuz, en azından köyünüzde
veya ilçenizde bilinirliğiniz artmaya
başlamış. Ekonomide biz de varız
demeye başlamışsınız, yavaş
yavaş kendi yapılarınızı, fiziki mekanlarınızı oluşturmaya başlamışsınız. Kendinizi topluma Isparta dışını
anlatmaya başlamışsınız. Bunlar
çok güzel şeyler. Biz şunu da arzuluyoruz. Kooperatifler olarak bir
araya gelerek il dışında Türkiye çapında bilinirliğinizi artırmanız lazım.
İstiyoruz ki Isparta olarak özellikle

kadın girişimciler üzerinden bu kooperatifleri bir araya getirip bir Birlik
oluşturalım ki il dışında çeşitli platformlarda daha güçlü sesinizi duyurabilin. Onun için Birlik kuruluşu için
belki bugün ilk adımı atacağız. İl valiniz olarak benim size tavsiyem ne
olur bu fırsatı kaçırmayalım. Diğer
illerde onlarcası kurulduktan sonra
Isparta'da kadın girişimciler birliğinin olmasının hiçbir anlamı yok.
Çünkü erken kalkan yol alır. İlk kimler yapıyorsa onların bilinirliği başarısı ve destek alabilmesi daha kolay
oluyor. Bunu geciktirmeyelim diyorum. Her türlü hukuki ve mali sıkıntılarınızda zaten destek olacağız,
ondan yana bir problemimiz olmayacaktır. İnşallah Birlik olma yolunda da olumlu bir adım atmamıza
bu toplantı vesile olur.” dedi.
Ardından tek tek söz alan kadın
kooperatifi temsilcileri Birlik olma
hakkında görüş ve önerilerini ileterek desteklerinden dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür ettiler.
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ITSO ile Şekerbank arasında protokol
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Şekerbank
T.A.Ş arasında ITSO üyelerine yönelik “Şekerbank Ticari Kredi” protokolü imzalandı. ITSO ve
Şekerbank T.A.Ş arasında imzalanan protokol
kapsamında, Reel sektöre daha fazla kaynak aktarmak, ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Kredisi uygun görülen ITSO üyeleri, 36 aya
varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay
ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ticari
kredi kullanabilecek. Kredilerde uygulanacak faiz
oranı, Banka’nın mevcut liste fiyatlarından yüzde
15 indirimli olarak uygulanacak ve Ayrıca, kredi
kullanan ITSO üyesinin, ilk kez Banka’nın POS cihazını kullanması hâlinde, ilk 12 ay kira bedeli
alınmayacak.

ITSO’dan aidat borçlarına
ilişkin yapılandırma duyurusu
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, oda
aidat borçlarına yapılandırma fırsatını değerlendirmeleri konusunda
üyelere çağrıda bulunarak; “Yapılandırma kanunu kapsamına oda
aidat borçlarının gecikme cezasız 6
ay taksitle ödenebilmektedir” dedi.
Isparta Ticaret ve Sanayi
Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, konu ile ilgili olarak
yaptığı açıklamada; “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun” 17/11/2020 tarih ve
31307 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun çerçevesinde,
Oda ve borsalara aidat borcu
olan üyeler, borçlarını gecikme
cezasız peşin olarak ödeyebilir
veya gecikme cezasız olarak 6
taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler.
Yasadan faydalanmak isteyen
üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine
kadar Odamız Oda Sicil Birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
1. Kanun 31/08/2020 ve daha
önceki dönemlere ilişkin va-

desi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. Taksit
borçları da yasa kapsamındadır.
2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. Taksitleri 28 Şubat
2021 tarihine kadar olmak üzere altı
eşit taksitte ödenecektir.
3. Kanun kapsamında yapılandırı-

lan aidatların taksit ödemeleri aylık
olarak yapılır ve ödeme süresinde
kısmen veya tamamen 1 taksitin
ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31
Ocak 2021 tarihine kadar Odamız
Oda Sicil Birimine kaşe ve
imzalı dilekçe ile müracaat
etmeleri
gerekmektedir.
(Web sayfamızdan ve oda
veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)
5. Peşin ödeme yapmak isteyen
üyelerimiz
de
31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek
gecikme cezasız olarak
borçlarının tamamını ödeyebilirler.
6. Vergi Mükellefiyeti sona
erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin
vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları
yapılandırma kapsamında
olup, vergi mükellefiyeti
sona erdikten sonraki aidat
borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir”
dedi.
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İnşaat Mühendisi Ali İhsan
Beyhan, halı üretip İstanbullu
tüccarlara satan Ispartalıların
yaşadığı mağduriyet ve kayıp
karşısında geliştirdikleri ‘Gabakçı Holding’ vizyonunun
Aksu Enerji A.Ş’nin kuruluşuna vesile olduğunu anlattı.
Beyhan, “Aksu, Ispartalı 300
kişinin katkısı ile kuruldu,
bugün gurur duyulacak bir
şirket oldu” dedi.

Aralık 2020

Isparta Ticaretinin Duayenleri

Ali İhsan
BEYHAN
50 yıldan fazla köklü bir geçmişe sahip olan Öz İnşaat’ın kurucusu
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Beyhan, ITSO’nun Isparta
Ticaretinin Duayenleri Programı için kameralar karşısına geçti.
Kanal32’de yayınlanan programın konuğu olan İnşaat Mühendisi
Ali İhsan Beyhan, Isparta’da ticaretin geçmişini ve bir dönem başkanlığını yaptığı Aksu Enerji’nin kuruluş öyküsünü anlattı.
2. CİHAN HARBİNDE DOĞDU
1939 yılında ağustos ayında doğdum. 2. Cihan harbinin ilk başladığı günlerde doğmuşum. Bize sessiz nesil diyorlar. Biz sessiz nesildeniz. Babam ve annem Ispartalı. Bizim evimiz çayın öbür
tarafında Sülübey Mahallesi’nde idi. Lise sona kadar burada okudum. Ortaokula başladığım sene Isparta’da lise açıldı. Babam esnaftı. Başlangıçta manavlık yapıyordu. Ondan sonra halı ipliği,
aldı-sattı. Memleketin meseleleri ile çok ilgili bir adamdı. Belediye
Meclis üyeliği yaptı. Çayın öbür tarafındaki mahallelerin temsilcisi
gibiydi. Isparta’nın meseleleri ile yakından ilgilenirdi. Dereboğazı
Yolu için uzun zaman hizmet etti. İlk başlangıçta Dereboğazı
Yolu’nda derneğin ilk yöneticilerindendi. Ondan sonra senelerce,
ölünceye kadar bu iş için çalıştı Antalya yolunun açıldığını göremedi. 1983 yılında vefat etti. Arkadaşları ile birlikte Ankara’ya
gider-gelirdi.
GÜNAY TUTAR VE TUNCAY VANLI
İLE BİRLİKTE ÖZ İNŞAATI KURDU
Askerliği yedek subay okulunda yaptım. Meslek kurasında Sivas’ı
çektim. Orada havaalanının inşaat kontrol işine baktım. Sonra
Merzifon hava üssünde inşaat kontrolünde görev aldım. 1965
Mart’ta askerlik görevim bitti. Ondan sonra Manisa’daki sulama
müteahhidinin şantiyesinde şef olarak çalıştım. Orada da 1 yıl çalıştım. 1965 yılında Isparta’ya geldim. Kendim serbest çalışmak
istiyordum. Arkadaşlarım Günay Tutar ve Tuncay Vanlı arkadaşlarımla birlikte Öz İnşaat’ı kurduk. Öz İnşaat’ta Astaş diye soğuk
hava deposu yaptık. Tuncay bey kazada vefat etti. Biz Günay
beyle birlikte soğuk hava deposunu inşa ettik. 1978 yılında inşa
ettiğimiz soğuk hava deposu hala çalışıyor.
HALIYI BİZ DOKUYORDUK
KAYNAĞI İSTANBULLULAR YİYORDU
Isparta’da bu işleri yaparken kafamdan hep geçirdi. O zaman Ispartalılar halı ticareti ile meşguldü. Halıyı dokuturlar, ondan sonra
gelir satarlardı. Tüccar alırdı, İstanbul’da daha büyük tüccarlara
satarlardı. Kendi kendime derdim. ‘Bu halıyı kendimiz satsak.
Başka şehirden gelip, bilmediğimiz adamlara halı verip, bizi dolandırıyorlar’ diye konuşurduk. ‘Isparta’da gabakçı holding gibi bir
şey kursak olur mu’ diye düşünürdük. ‘Biz yapıyoruz da paralarımızı başkalarına kaptırıyoruz’ derdik.
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AKSU, İŞTE BÖYLE KURULDU
Aksu’nun kuruluşunda büyüklerimize danıştık, arkadaşlarımıza danıştık. 1985 yılında şirketi kurmak için
harekete geçtik. Singapur’a seyahate çıktım. Beraber
gittiğimiz arkadaş mühendis bir arkadaştı. O ‘özel sektörün enerji yatırımı yapması düşünülüyor’ dedi. ‘Özel
sektör nasıl santral yapsın’ dedim. Isparta’ya geldikten
sonra Aksu Çayköy projesi bulduk. Fizibilite raporları
bize verildi. Üzerinde çalıştım. Onu gerçekleştirmek
üzere bütün Ispartalılar’dan destek istedik. 30 kişilik bir
kurucu heyet oldu. 1989 yılında Çayköy’ü işletmeye
açtık.

yaptığımız iş köprü idi. Arkasından Karayolları’ndan
ihaleler aldık. Şimdiki Ağlasun yolunda menfezler
vardı, onları yaptık. Derken Ticaret Lisesi ihalesini
aldık. Orayı bitirdik. Devlet ihaleleri ile beraber, yapsat projesi olarak Özler Sitesi’ni yaptık. Vatandaş başlangıçta bize inanmadı, ‘olur mu’ diye kaygıyla
yaklaştılar. ‘42 dairelik bir yerde komşuluk nasıl olur’
dediler. 1969’da bulunduğumuz yeri yaptık. Hala buradayız. Arkasından Tuhafiyeciler Sitesi’ni yaptık. Nafi
Aras oranın başkanıydı. Onu yaparken yangın kazası
oldu, bitirmek nasip oldu. Ondan sonra bu çevrede
bazı yap-satlar yaptık. Devlet ihalesi kapsamında Cezaevi’ni inşa ettik. Yeni Sanayi Sitesi 2. ve 3. bölümleAKSU’YU 300 ISPARTALI KURDU
Vali Dokuzoğlu, ‘Isparta’da ortak şirketleşme neden ol- rini yaptık. Birçok yaptığımız işi de unuttum.
muyor’ diye sormuştu. Ben de ‘Isparta’da herkes başrolde oynamak ister. Birisi başrolü çıkınca, kıskanılır. AKSU’DAN SONRA EŞEN-1 VE
Şirketleşme bundan olmuyor’ diye görüşümü söylemiş- EŞEN-2’Yİ KURDUK
tim. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Bu işlere soyunan Aksu Enerji’yi kurduktan sonra inşaat işini bıraktık.
insanların evvela bir şeyler vermesi lazım. Aksu’da Aksu, Ispartalı 300 kişinin katkısı ile kuruldu. Fakat Ak300’e yakın ortağımız vardı. Borsaya açılmadan ön- su’yu sonradan elimizden kaçırdık. Aksu’da 30 seneyi
ceki yönetimlerde hep çevremizdeki arkadaşlarımız tamamladım ve görevimi bıraktım. Bu arada Eşen-1 ve
yönetime giriyordu.
Eşen-2 santrallerini Şevket bey adına pazarlık yaptım
ve aldım. O santralleri başında durarak yaptırdım.
Halen Göltaş Enerji’de görevliyim. Öz İnşaat’ın güneş
ISPARTA’DA KAMU YATIRIMLARI
Öz İnşaat olarak devlet ihalelerine girdik. İlk aldığımız enerji yatırımları var. 1 mgvatı Öz İnşaat’a, 1. Megavatı
iş Yılanlı’da bir köprü idi. Hala o köprü kullanılıyor. İlk Beyhan İnşaat’a ait.

Demirellerin çırağı: Ali İhsan Beyhan

BİRİ SİYASETİN, DİĞERİ
EKONOMİNİN USTASIYDI
“Ben liseden sonra üniversiteye gittim. Teknik
Üniversite’den mezun oldum. Mezun olduktan
sonra Antalya’da çalışmak istiyordum. Sıcağa
dayanamadım, Isparta’ya döndüm.
Şevket Demirel ve Süleyman Demirel müteahhitlik yapıyorlardı. Babam onlarla görüştü. Onların Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin içme suyu
inşaatında çalıştım. Askerliğe kadar 9 ay çalıştım. Benim ustalarım Süleyman Demirel ile Şevket Demirel’dir.
Ne öğrendiysem, orada öğrendim. Birinin siyasetteki ustalığı zaten belli, öbürü de ekonomide
ustaydı. İkisinin çırakları oldum, onlardan çok istifade ettim.”

14

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Aralık 2020

2020’nin İlk 11 Ayında Onaylanan Yerli Malı Belgesi
Sayısı Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre %8 Arttı
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun
63’üncü maddesi uyarınca Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve
29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli
Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre
TOBB tarafından Kasım 2020’de
1.091 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.
Kasım 2020’de sistemde aktif halde

1.072 Yerli Malı Belgesi bulunuyor.
Aktif durumdaki 1.072 belgenin
796’sı yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 276’sı orta-düşük ve
düşük teknoloji düzeyinde.
Kasım ayında onaylanan yerli malı
belgelerinin; 186’sı İstanbul’da,
183’ü İzmir’de 148’i Ankara’da, 73’ü
Konya’da, 67’si Tekirdağ’da, 55’i
Bursa’da, 40’ı Kocaeli’nde, 39’u
Adana’da, 24’ü Aydın’da, 18’i Trab-

zon ve Manisa’da düzenlendi.
Kasım 2020’de Kasım 2019’a (285)
göre %20,7 oranında bir düşüş ile
1.091 Yerli Malı Belgesi onaylandı.
2020 yılının ilk 11 ayında 2019 yılındaki (13.322) aynı döneme göre
%7,7’lik bir artış ile 14.344 Yerli Malı
Belgesi onaylandı. TOBB Yerli Malı
Belgesi Veri Tabanındaki Aktif Yerli
Malı Belgelerinin toplam sayısı
15.515 olarak belirlendi.

Yapılandırma başvuruları başladı
17 Kasım’da yürürlüğe giren, kamuya olan
borçların yeniden yapılandırılmasını öngören
düzenlemede başvurular başladı.
Yapılandırma kanununun Resmi Gazete’de
yayınlandığı günden itibaren vergi dairelerine
giden mükellefler, dilekçe ile başvuru yapıyor
ancak bilgisayarlara yazılım yüklenmediği için
ödeme planı alamıyorlardı. Bu sorun bugün
çözüldü ve 17 Kasım’da yürürlüğe giren, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören düzenlemede başvurular
başladı.
7256 numaralı kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 31 Aralık
2020’e kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet
sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabildiği gibi,
şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular
da kabul edilecek.
Vergi daireleri dilekçe aldıkları mükelleflere
ödeme planı da vermeye başladı. Ancak halen
internet üzerinden yapılan başvurularda “işleminiz devam ediyor” yazısıyla karşılaşılıyor.
Vergi, trafik cezaları, prim dahil olmak üzere
kamu alacaklarında yeniden yapılandırma imkanı getiren düzenleme 17 Kasım’da Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Buna ilişkin uygulama tebliği ise 27 Kasım’da
yayınlanmıştı.
GİB tarafından daha önce yayınlanan bilgi notuna göre, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve
diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılabiliyor.
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Otomobil satışları kasımda vites küçülttü
Otomobil ve hafif ticari araç satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 37,8 arttı ve 80 bin 141 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları hız kesti.
Kasım ayı verilerinde yıllık bazda güçlü bir artış yaşanmasına karşın bir önceki aylara göre gözle görülür bir
düşüş kaydedildi. Kasım ayında 80 bin 141 adet olan satışlar ekim ayında 94 bin 733 adet, eylül ayında ise eylül
ayında 90 bin 619 adet olmuştu.
Otomotiv Distürbitörleri Derneği (ODD) verilerine göre,
2020 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %52,2 artarak 15.784 adet
oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı
ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı.
11 AYLIK PAZAR YÜZDE 72 BÜYÜDÜ
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020
yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak
gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla
göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif
ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107
adede ulaştı.
VERGİ ORANI DÜŞÜK
SEGMENTLER TALEP GÖRDÜ
Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde
87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin
551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin
951 adetle yüzde 24 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde

ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller
(yüzde 44,1 pay, 233 bin 470 adet) oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 29,5 pay ve 156 bin 269 adet
satış ile SUV ve yüzde 23,3 pay ve 123 bin 384 adet
satış ile H/B otomobiller takip etti.
568 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI
Benzinli otomobil satışları 273 bin 570 adetle yüzde 51,7
pay, dizel otomobil satışları 214 bin 72 adetle yüzde 40,4
pay, otogazlı otomobil satışları 22 bin 344 adetle yüzde
4,2 pay aldı. 568 adet elektrikli ve 18 bin 834 adet hibrit
otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarı motor hacmine göre değerlendirildiğinde
1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 68,1 artarak
yüzde 94,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 22,5 artarak yüzde 1,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 2,1 artarak yüzde 0,2 pay aldı.
Emisyon seviyelerine göre bakıldığında 100-120 gr/km
arasındaki otomobiller 219 bin 488 adetle yüzde 41,5
pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 159 bin 365
adetle yüzde 30,1 pay aldı.
OTOMATİK ŞANZIMANLI
OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ
Otomatik şanzımanlı otomobiller 373 bin 462 adetle
yüzde 70,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller
155 bin 926 adetle yüzde 29,5 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi yüzde 76,5 pay ve 106 bin 406 adet
ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet
gövde tipi yüzde 11,4 pay ve 15 bin 869 adetle 2. sırada
yer aldı.
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KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARINA HİBE
DESTEĞİ VERİLECEK
Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına, hibeye
esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.
"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı
Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri
çoğaltmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik
yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı
faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe
ödemelerine ilişkin hususlar düzenlendi.
YATIRIM KONULARI
Buna göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar,
tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında
kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik
üreten tesisler desteklenecek. Su ürünleri yetiştiriciliği
yapılmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel
orijinli gübre işlenmesine yönelik yatırımlara da destek

verilecek.
Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları kapsamında
ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik
yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve
katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su
ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği destek kapsamında olacak.
Belirlenen yatırım konularının yeni olması, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilmesi, kapasite artırımı, modernizasyon veya
teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerekecek.
DESTEK ORANI
Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik
altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.
Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla
ödenecek. Bankaya, kararın uygulanmasıyla ilgili yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu verilecek.
Karar, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

