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NEREDE ISPARTA’NIN MENFAATİNE
BİR KONU VARSA, ORADA ITSO VARDIR
***Ticaret Odası ve Borsa ile Isparta’da 25 milyon lira dağıtıldı.
***Isparta, Burdur, Afyon illerinin yanısıra başta milli eğitim olmak üzere resmi kurumların dezenfektanı TOBB Meslek
Lisesi’nde üretilerek dağıtıldı. Şimdi boya üretimine başlandı. Yaklaşık 7 Milyon liralık yatırım yapılıyor.
***Doğal Ürün Sertifikası dönemi başladı. İlerleyen süreçte raftan ürün alıp test yapma imkanı da olacak.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Oda, pandemi döneminde de durmadan çalıştı, yeni
projelere proje ortakları ile imza koydu, Isparta’nın değerlerine sahip çıktı ve en önemlisi ihracat rakamlarını artırdı. Tüm
bunlar nasıl mı oldu dersiniz? Cevabı söyleşimizde:

HIZLI KARAR İÇİN KOMİTELER İŞ BAŞINDA
“Pandemi bir yılı akın süredir devam ediyor. İlk görüldüğü
zaman hızlı bir şekilde 17 komitemizi toplayarak her komitenin sorunu neyse yaklaşık 25 madde belirledik o gün için.
Hemen TOBB’a gönderdik bu tespitlerimizi. Bunların yüzde
90’ına çözüm bulundu. En hızlı çalışmayı oda olarak burada
başlattık. Çünkü, bizim herkesin sorununu bilme şansımız
yok. Bunun en hızlı çözümü komitelerle görüş alışverişinde
olacaktı. Bunu da başardık.

MOTİVASYON
Bu arada motive de çok önemliydi. Biraz da risk alarak üyelerimizi ziyaret ettik. En başta KGF krediler kullandırıldı. Bu
krediler kullandırılırken Ticaret Odası’nın mevcut paralarıbloke edilerek yatırılan paranın 15 katı kadar kredi imkanı özel
bankalardan ve kamu bankalarından sağlandı. Sadece ticaret odası ve borsa ile Isparta’da 25 milyon lira para dağıtıldı.

TOBB LİSESİ’NİN BAŞARISI
O süreçte yaşanan bir sorun vardı o da dezenfektandı. Dezenfektanı, bizim okulumuz üretti. Hemen
kazanları aldık, Isparta, Burdur, Afyon illerinin yanısırabaşta milli eğitim olmak üzere resmi kurumların
dezenfektanı TOBB Meslek Lisesi’nde üretilerek dağıtıldı. En hızlı çözüm burada bulundu. Okulumuz
çok güzel bir noktaya geldi, Türkiye’de Milli Eğitim
Bakanlığı’nda da sayılı okulların arasında yer almaya başladı. Şimdi boya üretimini başlatıyoruz.
Yaklaşık 7 Milyon liralık yatırım yapılıyor.

İHRACAT EĞİTİMLERİ
İhracat yapan üyelerimiz, Isparta’dan ihracatın kolay
olacağını düşünmüyorlardı. Bu düşünceyi yok etmek
için personelimiz görüşmeler yaptı ve artık eski sorunların olmadığını anlattı. Böylece ihracatımızı artırdık. Geçen yıl 328 milyon dolarla kapattık.
Hedefimizi ise 400 milyon dolar olarak belirledik.
Mart ayında ihracatımız, bir önceki seneye göre
yüzde 111 oranında arttı. Yani 400 milyon dolarlık hedefimizi böyle giderse çok çok rahat yakalayacağız.
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dönüşler aldık. Bu süreçte gülsuyunun yararlı olduğunu
ve lavanta ile ilgili de kovidin hiç görülmediği bilgilerini
paylaştık. Ürünlerin Doğal Ürün Sertifikası almasıyla alakalı SDÜ ile çalışma başlattık. SDÜ’nün Doğal Ürünler
Merkezi ile görüşmelerimiz oldu ve sonrasında ‘Gülsuyu,
sadece Isparta’da üretilebilir” demek istedik ve Avrupa
Birliği tarafından akredite olmuş laboratuvardan alınacak
rapor, dünyada da geçerli olacak bir rapordur. Doğal
Ürün Sertifikası, artık bizim aracılığımızla SDÜ’de verilebilecek. İlerleyen süreçte raftan ürün alıp test yapma imkanımız da olacak, böylece kontrol imkanı sağlanacak.
Sertifika, üretildiği yılı kapsayacak, ertesi sezon güncellenme sağlanacak.

İŞTE İHRACATIMIZIN YILDIZ SEKTÖRLERİ
İhracatta ilk 5’e bakacak olursak, makine aksamları birinci sırada yer alıyor. Bir önceki seneye göre yüzde 672
oranında artış var. İkinci sırada madencilik var, yüzde 82
oranında artmış. Üçüncü sırada yaş meyve-sebze var,
yüzde 134 oranında artmış. Çimento, cam, seramik ve
orman ürünleri yüzde 1 oranında artmış bir önceki yıla
göre. Tekstil ve hammaddeleri bir önceki yıla göre yüzde
218 oranında artmış. Toplama bakarsak da 2021 yılı 3
ayında 101 milyon dolar ihracatımız var. İhracatta birinci
sırada makine aksamları var. Bir önceki seneye göre
yüzde 376 oranında artmış. İkinci sırada madencilik
ürünleri var, yüzde 64 artarak 17 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Yaş meyve-sebze yüzde 96 artmış, 14 milyon
dolar ihracat gerçekleşmiş. Tekstil ve hammadde yüzde
164 oranında artarak 10 milyon 171 bin dolarlık bir ihracat kayıtlara geçmiş. Kimyevi maddelerde ihracat yüzde
41 oranında artarak 8 milyon 500 bin dolar civarında gerçekleşmiş. Yani sonuçta Isparta’da ticaretin olduğunu,
kolay olduğunu ve ticaret odasının da her konuda yanlarında olduğumuzu belirttiğimiz için insanlar geliyor. Yani
yapılması gereken tek şey, muhasebecinize talimat vererek, İzmir’den, Mersin’den yapılan işleri buradan yapacaksınız.
Isparta, hedeflenen 500 milyon dolar ihracatın çok çok
üzerinde artık. Dolayısıyla Eximbank’ın şubesini de buraya açarsak, ihracat çok daha rahat olacak.

DOĞAL ÜRÜN SERTİFİKASI
Pandeminin en başından beri gülsuyunun farkındalığını
ortaya koymaya çalışıyorduk. İlk olarak meclisten, doğal
gülsuyunun Isparta’da üretildiğine dair bir kararla başladık. Sonra yılbaşı itibariyle 365 oda, 81 il valimize gülsuyu ve lavanta kolonyası gönderdik. Bundan çok güzel

TİCARET MÜZESİ
Ticaret Müzesi yapıyoruz. Bunun için sizin aracılığınızla
bir çağrıda bulunmak istiyorum. Isparta’nın tarihini, geçmişini bu müzede yaşatacağız. Mayıs ayı sonunda faaliyete geçecek bu müze için ellerinde eşya ve malzemeleri
bulunanların bu müzeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Etnoğrafya Müzesi’nin 5.bölümü tamamen bu ürünler için
ayrıldı.

SORUNLAR
Pandemi sürecinde hala çözüm bekleyen sorunlarımız
da var elbet. Örneğin, SGK’ların alınmaması yönünde bir
çalışma olsaydı, çok daha güzel olurdu. Aşılamaya
STK’lar ile halk içinde olanlar biran evvel dahil edilmeli.
Bankaların faizleri geri çekmesi gerekiyor. İşverenlerin
kullandığı ticari kredilerde biraz faizleri geri çekilmesi
gerek. Yatırım yapmak isteyenler düşünüyor, yani riske
girmek istemiyor.”
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Hayırseverler, ISUBÜ’ye Eğitim Binası Yapacak

TUTAR: ÜYELERİMİZDEN DESTEK İSTEYECEĞİZ
Isparta’da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği vasıtasıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin
fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla harekete geçildi.
ISUBÜ’ye yardımseverlerin katkılarıyla eğitim binası yapılacak. Arsa tahsisi ve bina yapımı için Isparta Belediye Başkanı ve Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Dernek
Başkanı Başdeğirmen ile ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler arasında protokol imzalandı.
Şehirde 3 yıl önce ikinci üniversite olarak kurulan Isparta
Uygulama Bilimler Üniversitesinin (ISUBÜ) fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde, İş insanları ve hayırseverlerin de
içerisinde bulunduğu Isparta Kent Hizmetleri Derneği kuruldu.
Hızırbey Mahallesi’nde eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu

5 bin m2 alanda yapılacak eğitim binası için ISUBÜ Senato
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine
Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Şükrü Başdeğirmen,
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, ITSO Başkanı ve dernek
üyesi Mustafa Tutar, iş insanı Mustafa Özaydın, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Belediye Başkan Yardımcıları,
ITSO Genel Sekreteri ve basın mensupları katıldı.
HEDEFİMİZ ŞEHRİMİZİ GÜÇLENDİRMEK
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada ISUBÜ’ye fiziki anlamda destek
vermek istediklerini ve bunun gerçekleştirilmesi amacıyla
dernek kurulduğunu söyledi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Isparta Belediye Başkanı olarak ben, iş insanlarımız
ve vatandaşlarımızla üniversitemize destek vermek amacındayız. Burada yapılacak okulun belediyemiz ve diğer kurumlarımızla alakası yoktur. Yapılacak yatırım Ispartalı
vatandaşlar olarak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne destek anlamındadır. Sadece vatandaşlarımızın vermiş olduğu katkılarla yapılacak bir yatırımdır. Bizler
üniversitenin çok daha ileri gidebilmesi, eğitimin güçlü olması, Türkiye’de söz sahibi olabilmesi ve gençlerin eğitimini
aldıktan sonra başarılı şekilde ismimizi güçlü tutması ama-

cındayız. Hedefimiz şehrimizi ve kampüsümüzü güçlendirmektir” dedi.
ÖNERİ MERHUM SONER TOROS’TAN GELDİ
Başdeğirmen, üniversiteye fakülte binası yapımı önerisinin
geçen ay korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat
eden gazeteci Soner Toros’tan geldiğini belirterek, “Kendisi
geçen yıl bana geldi ‘ISUBÜ’ye ilk binayı siz yapsanız olur
mu?’ dedi. Ondan sonra biz bu işi hızlandırdık. Kafamıza
yerleşti. Sonra sizinle paylaşmış ve siz de uygun gördünüz.
İşte bugünlere geldi” dedi.
DİLER’DEN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler de, anlamlı bir gün
yaşadıklarını dile getirerek, “Hayırlı bir işe Bismillah demek
için bir aradayız” dedi. Üniversitenin kuruluşunun üçüncü
yaş gününü kutladıklarını söyleyen Prof. Dr.
Diler, “Sayın başkanımız geçmiş dönemlerde
SDÜ’ye ITSO başkanlığı döneminde kazandırdıkları Hukuk Fakültesi benzeri bir binayı inşa
edip üniversiteye teslim etmişlerdi.” ifadelerinde
bulundu. Rektör Diler, “Kamu adına da çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtmek isterim. Rektörlük kampüsünde bulunan 3 binanın
tadilat ve güçlendirmeleri tamamlanarak hizmete
girdi. OSB MYO binamız için yer tahsisi yapıldı.
Arsa tahsisi yapıldı temelini de en kısa sürede
atmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bütün
ilçelerimizdeki MYO’ların alt yapılarını tamamladık. Eğirdir’de faaliyet gösteren Turizm Fakültesi
için Eski Anadolu Meslek Lisesinin binası Hazine’den üniversitemize tahsisi tamamladı. Eylül ayına
kadar tadilatlarını tamamlayıp öğrencilerimizin hizmetine
sunmayı planlıyoruz. Yapılacak yatırımlarla, Eski Devlet
Hastanesi ve Doğumevi arsalarında, 3 MYO 1 Fakülte ve
atölyeler, sosyal donatılar ile 10 bine yakın öğrencimiz ve
500’e yakın akademik ve idari personelimizle Isparta merkezinde 2 yıl içerisinde hizmet etmeye başlayacağız. Bina
yapmak için yapılan girişim bizim için çok önemlidir. Emeği
geçenlerden şimdiden Allah razı olsun.
TUTAR: EĞİTİMİN HEP İÇERİSİNDEYİZ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ise
Belediye Başkanı Başdeğirmen ile 4-5 ay önceki görüşmelerinde böyle bir fikrin kendisine iletildiğini ve dernekte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Tutar, “Sürekli olarak
eğitimin içerisindeyiz. Şahsımız adına bu dernekteyiz. Üyelerimize daha kolay ulaştığımız için onlara giderek üniversitede yeni bir fakülte yapmak istediğimizi anlatacağız ve
onların da yardımlarını alacağız. Onların da destekleriyle
bu binayı yapmak istiyoruz. Isparta’mıza hayırlı ve uğurlu
olsun” görüşlerinde bulundu.
İş insanı Mustafa Özaydın da, yapılacak olan eğitim binasının Isparta’ya hayırlı olması temennilerinde bulunurken,
inşaatın en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
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DAHA GÜZEL GÜNLERİN
YOLU DAYANIŞMADAN GEÇER
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Tutar, 1 Mayıs dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Girişimci ve reel sektör olmadan emekçilerimiz, emekçi dostlarımız ve
kardeşlerimiz olmadan da bizler tek başımıza bir anlam ifade etmeyiz.
Çalışan ve işveren birbirinden ayrı düşünülmeyecek iki ana unsurdur.
İşçi ve işveren olarak çıkarlarımız farklı olsa da, ülkemiz ve milletimiz
söz konusu olduğunda ne mutlu ki, tek yumruk, tek vücut olmayı, birbirimizi sevmeyi, kucaklamayı ve anlamayı başarmış bir toplumun temsilcileriyiz. Ülkemizin çağdaş ve müreffeh bir ülke olması daha güzel
günler görmemizin yolu, emekçi ve girişimcinin dayanışmasından
geçer.
Dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan ve tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak
değeri konumundaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışma hayatıyla ilgili sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme
kavuşacağı sembol günlerin en önemlisidir. Bizler, alın terinin önemini,
kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız.
1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, insanlarımızı tedirgin eden anlayıştan uzak, bahara girerken tüm insanların ailesiyle, arkadaşlarıyla hep birlikte bayram havasında kutlayacağı bir gün olarak
anılmalıdır. Çalışan vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma
günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, huzur içinde, coşkuyla, bir bayram havasında kutlamasının aynı zamanda toplumsal
barışa da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle Isparta’mız ve tüm ülkemizdeki işçilerimizin
ve tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Gününü
kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olacak, huzur dolu nice 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü
temenni ediyorum” dedi
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KADİR GECESİ’NE ULAŞMANIN
MANEVİ HUZURUNU YAŞIYORUZ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Tutar, Kadir Gecesi vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.
ITSO Başkan Tutar, bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu
mübarek gecede edilen duaların kabul edilmesini temenni ederek
şunları dile getirdi:
“Sonuna yaklaştığımız Ramazan Ayı hepimiz için bir başka iklim ve
takvimdir. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın sonuna yaklaşırken,
bin aydan daha değerli Kadir Gecesi’ne ulaşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışmanın yükseldiği bir ay. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve
yardımlarla idrak ettiğimiz bu mübarek ay, Kadir Gecesi ile manevi
zirveye ulaşmakta ve bayram ile de taçlanmaktadır. Kadir Gecesi
Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması münasebetiyle
İslam alemi için büyük önem arz etmektedir.
İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde hepimizin manevi huzur, bereket, dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyacımız var. Ramazan
ayındaki sevgi, birlik ve dayanışma ikliminin yılın tüm aylarına da
yayılmasını, farkındalık, paylaşım ayı olan bu kadim aya ve Kadir
gecesine tekrar ulaşabilmemizi diliyorum. Barışın, kardeşliğin ve
güzelliğin öğütlendiği, dostluğun, merhametin ve muhabbetin övülüp küslüğün reddedildiği böyle bir günde aziz Milletimizin, tüm
İslam aleminin, oda üyelerimizin ve Ispartalı hemşehrilerimizin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle kutluyor, hayırlı ve sağlıklı günler
getirmesini temenni ediyorum.”

MESAFELER
GÜZELLİKLERE
ENGEL
OLMAMALI

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Koronavirüs salgını nedeniyle İslam alemi için Ramazan ayının bu yılda buruk
geçtiğini belirterek, “Bayram coşkusunu yine ziyaret ve kucaklaşmalar olmadan, sevdiklerimizden uzakta yaşayacağız. Ancak alınan tedbirler sayesinde, en kısa sürede yeniden coşkulu
bayramlarımıza döneceğimize inanıyorum” dedi.
ITSO Başkanı Tutar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hepimizin
sağlığı için bu Ramazan ayını sevdiklerimizden uzakta geçirdik.
Aynı şekilde bayram coşkumuzu da evlerimizde yaşayacağız. 11
ayın sultanı Ramazan’ın ardından gelen bu güzel bayram, sevinç,
dayanışma, birlik ve beraberlik zamanıdır.
Mesafeler, birbirimize el uzatarak, güzellikleri ve kardeşliği paylaşmamıza engel olmamalıdır. Bu salgının en kısa zamanda son bulmasını, eski günlerimize ve normal hayatımıza dönmeyi diliyorum.
Isparta iş dünyası adına, Mübarek Ramazan Bayramının, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur
getirmesini temenni ediyorum.”
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TUTAR’DAN 19 MAYIS BAYRAMI MESAJI
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar,
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle
bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Tutar mesajında; “19 Mayıs ruhu Türk milletinin karakterini
yansıtmaktadır. Karakteri bağımsızlık olan milletimizin, 19 Mayıs’ta başlayan ve dünyaya emsal olan Kurtuluş Savaşı, dünya
tarihinin en büyük başarılarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve arkadaşlarının 102. yıl önce yaktıkları bu meşale hiçbir
zaman sönmeyecektir.
19 Mayıs 1919 günü şanlı tarihimizin en özel sayfalarından birisidir. Bu tarihte, işgal güçleri altındaki topraklarımıza Mustafa Kemal
Atatürk öncülüğünde yenden bağımsızlık tohumları serpilmiş ve
sonrasında bu tohumların nasıl tuttuğunu ve ülkemizin dört bir yanında bağımsızlık çiçekleri olarak açtığını bütün dünya görmüştür.
Bu ülkenin gençler ve onların yetiştireceği yeni nesiller ülkemizin
en büyük koruyucuları ve sahipleridir.
Gençlere güvenen ve geleceğimiz onlarda gören büyük önder
Atatürk’ün izinde, bizler de, Türkiye’nin girişimci gençleri, onların
üstün dehaları, bizim dünya medeniyeti yarışındaki en büyük güvencemizdir. Kimsenin endişesi olmasın ki, gençlerimiz bizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır.
Bu inançla gençlerimizin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar,
başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm
şehitlerimiz ve gazilerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ
İÇİN EN BÜYÜK GÜVENCEDİR
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101'inci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milli egemenlik bilinciyle büyüyen
çocukların aydınlık yarınların mimarı olacağına işaret eden Tutar, canları pahasına vatan için kurtuluş
mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyduklarını bildirdi.
Milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu vurgulayan Tutar, şunları kaydetti: "Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek
ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Milli egemenlik ve demokrasi değeriyle büyüyen, bilgiyle donanmış
çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Yüce Atatürk'ün de söylediği gibi özgürlüğün
de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından
aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en
büyük hedef olarak konulmuştur. Bu hedef yolunda, bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak,
istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz."
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İHRACATTA SEVİNDİREN VERİLER
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı
Mustafa Tutar, Nisan ayında 48 Milyon 580 Bin Dolar
değerinde ihracat yapıldığını söyledi. Bu rakam,
geçen yılın aynı döneminde 23 Milyon Dolar idi.
SARS-CoV-19 hastalığı ve küresel salgın koşullarına
rağmen Isparta’da ihracat artış gösterdi. Nisan
2021’de 48 milyon 580 bin dolar değerinde ihracat
yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer sadece 23 milyon dolar idi. İhracat artışı 25 milyon
dolar oldu.
Isparta’nın ihracat verilerini paylaşan ITSO Başkanı

Mustafa Tutar, “Isparta, 1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihleri arasında ise 150 milyon 117 bin dolar değerinde
ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu
değer 86,6 milyon dolar idi. Isparta ihracatını rekor
seviyede iki katına çıkardı.” dedi.
Isparta’nın Mart ayında da 39,1 Milyon Dolar ihracat
gerçekleştirdiğini belirten Tutar, “Covid-19 salgın koşullarına rağmen Isparta’da ekonomi küresel değer
üretmeye devam etti. Isparta, Türkiye’nin en yüksek
ihracat yapan 27’nci kenti olmayı başardı.” diye konuştu.

NİSAN AYINDA EN ÇOK İHRACATI OLAN İLK 5 SEKTÖR
1) Makine ve Aksamları
($18.767.420 +%180,0)
2) Madencilik Ürünleri
($6.882.930 +%57,4)
3) Tekstil ve Hammaddeleri
($4.810.940 +%1084,3)
4) Yaş Meyve ve Sebze
($3.068.760 +%356,8)
5) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
($2.564.050 +%30,6)
2021 yılı 4 aylık ihracat ise 150.117,170$ olup geçen yıla göre %73,0 oranında artmıştır.
2021 yılı ilk 5 sektör:
1) Makine ve Aksamları
($40.137.260 +%258,7)
2) Madencilik Ürünleri
($24.606.720 +%62,6)
3) Yaş Meyve ve Sebze
($17.699.850 +%117,6)
4) Tekstil ve Hammaddeleri
($14.982.380 +%252,7)
5) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
($11.034.080 +%38,6)
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İŞ DÜNYASI NORMALLEŞMEYİ BEKLİYOR
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa
Tutar, Koronavirüs salgınına karşı alınan tam kapanma karanın ardından vaka sayılarında düşüş yaşandığı ve bu tablonun devam etmesinin ardından en kısa sürede
normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Tutar, Mayıs ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Tutar; “Pandemi dönemi
iş dünyasını çok zor durumda bıraktı. Ekonomide çarkların
dönmesi için sıcak para ihtiyacı vardı. Bu bağlamda Nefes
Kredisi’nin üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum
ki bu kredi tüm sorunlarımızı çözmese bile bize biraz olsun
nefes aldıracaktır” dedi.
“EN KISA SÜREDE NORMALLEŞME
SÜRECİNE GEÇMELİYİZ”
Başkan Tutar, Koronavirüs salgınına karşı alınan tam kapanma kararının ardından vaka sayılarında düşüş yaşandığı ve bu tablonun devam etmesinin ardından en kısa
sürede normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğinin altını
çizdi. Başkan Tutar; “Koronavirüs salgını ve aşılama sürecine ilişkin gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Salgının
geldiği en son noktada dünyada vaka sayısı yaklaşık 165
milyon, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3,5 milyonu aştı.
Virüsün daha hızlı yayılan farklı varyantları her gün başka
ülkelerde can almaya maalesef devam ediyor. Salgından
en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da vaka sayası günlük 240 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine
yaklaşmakta. Hint varyantı bütün ülkeler için risk oluşturmaya devam ediyor. ABD’de ülkelerin yüzde 80'ine yönelik
seyahat uyarıları 'seyahat etmeyin' anlamına gelen 4. seviye olarak belirledi, Almanya’da karantina önlemleri sıkılaştırıldı. Öte yandan, AB komisyonu mayıs ayı itibarıyla üye
ülkelerde aşı olanların seyahatine yönelik önlemlerin azaltılmasını önerdi. Ülkemizde ise, sağlık bakanlığı tarafından
paylaşılan son Koronavirüs tablolarına göre, 200 bin civarında Covid-19 testi yapılmakta, ortalama 7 bin kişinin testi
pozitif çıkmakta ve 150’nin üzerinde insanımız hayatını kaybetmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama
sonrası, Türkiye’nin tamamında 29 Nisan 2021 saat
19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 saat sabah 05.00’e
kadar tam kapanma uygulandı. Bu kapanma sonucu salgın
ile ilgili kötümser tablo bir nebze olsun olumluya dönüştü,
sayılar azaldı.
Sağlık bakanlığı tarafından yayımlanan güncel Koronavirüsü risk haritasına göre, Isparta’da da vaka sayılarında
azalış görüldü. Ancak, buna rağmen Isparta’da vaka sayıları
yine yüz binde 100’ün üzerinde yer aldı. Umarız tüm bu tedbirler salgının yayılma hızını azaltır, normalleşme sürecine
geçeriz” dedi.
“DESTEKLERİN YARARLI
OLMASINI DİLİYORUM”
İş dünyasına verilen hibe destekler hakkında da açıklama
yapan Başkan Tutar; “21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar ile salgından etkilenen esnaf ve
sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere korona virüs salgını ne-

deniyle verilecek hibeler açıklandı. Hibe desteği tek seferde
ödenmek üzere faaliyet konuları belirlenen iki ayrı gurup
için yapılacak.

“NEFES KREDİSİ ISPARTA
İŞ DÜNYASINA NEFES ALDIRACAK”
Bu bağlamda tam kapanmada mağdur olan üyelere yönelik
nefes kredisi tekrar hayata geçecek. Yaptığımız girişimler
neticesinde devletimiz ve TOBB arasında nefes kredisinin
yeniden hayata geçirilmesine karar alınmıştır. Önümüzdeki
günler içerisinde ayrıntıları belli olacak olan nefes kredisi
bu zor günlerde üyelerimizin sıkıntılarına bir nebze olsa
nefes olacaktır. Pandeminin ülkemizde ekonomik olarak etkisini göstermeye başladığı ilk günden bu yana geçen sürede üyelerimizin taleplerini anında Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanımıza ve webinar aracılığıyla düzenlenen toplantıda ilgili bakanlarımıza ilettik. Onlarca talebimiz
karşılanırken son olarak kredi desteği talebimiz de olumlu
sonuçlanarak nefes kredisi hayata geçirilecektir. 2021
Nefes Kredisi 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliği ile 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya alınacaktır. 2020
yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin
TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami
200 bin TL kredi kullanabilecektir. Kredi ile ilgili detaylı bilgiyi
siz üyelerimize elektronik ortamdan ileteceğiz. Bu zor günlerde Isparta iş dünyası adına gerekli tüm adımları atmaya
çalışıyor ve üyelerimizin desteği ile çalışmalarımızı yerine
getiriyoruz. Üyelerimizin menfaatlerini düşünerek yaptığımız çalışmaların karşılığını alabilmek adına ilk gün olduğu
gibi bugün de tüm emeklerimizi veriyoruz” şeklinde konuştu.
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NEFES KREDİSİ İÇİN
BAŞVURULAR BAŞLADI

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda
finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen
2021 Nefes Kredisi'ne başvurular bugünden itibaren
alınmaya başladı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Odamızdan alacakları faaliyet belgesiyle bankalara başvurabileceğini açıkladı.
Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF)
iş birliğinde hayata geçiriliyor. Nefes Kredi Paketi ile
yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı
cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya
ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami
50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise
azami 200 bin lira kredi kullanabileceğini belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar,
TOBB ve oda-borsaların da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacağını ifade
etti.
Nefes kredisine ilişkin oda üyelerini bilgilendiren ITSO
Başkanı Tutar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler
azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler

ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve
oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak
2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada
Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz
oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.
Başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ,
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası
AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ,
Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank
AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası
AŞ olarak belirlenmiştir.
Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve
2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, bugünden itibaren üye oldukları oda ve
borsalardan alacakları faaliyet belgesiyle banka şubelerine başvurabilecektir.
Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, faaliyet belgesini oda-borsalara giderek alabileceklerdirb Yine
aynı zamanda üyelerin tüm bankalara hızlı erişimini
sağlamak adına banka bazında oda ve borsa limiti yerine tek bir oda ve borsa limiti belirlenecek ve tüm bankalar aynı limitten kullandırım yapacaktır.”
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TUTAR’DAN KISA ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR
Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasının 3 ay uzatılmasının yerinde bir karar olduğunu söyleyen
Isparta Ticaret Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kanalıyla da dile getirdikleri taleplerine kayıtsız kalmayarak
aynı zamanda turizm sektöründe mayısın sonunda sona erecek olan KDV indirimlerini de haziranın
sonuna kadar devam ettirme kararı alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere çağrılarına kulak verip iş dünyasının desteklenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.
Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle firmalarda oluşan
sıkıntıların sürecin uzamasından dolayı arttığına dikkat çeken ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Tutar; “Geçtiğimiz günlerde, bu nedenle TOBB Başkanımız kanalıyla “Öncelikle, Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor” dedik ve
Cumhurbaşkanımız da tüm sektörler için geçerli
olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına devam
etme kararı aldı.
Ayrıca, turizm sektöründe mayısın sonunda sona
erecek olan KDV indirimleri de haziranın sonuna
kadar devam ettirilecek. Çok doğru bir karar oldu. Bu
konuda bizi yalnız bırakmayan, TOBB Başkanımız
sayın Hisarcıklıoğlu’na üyelerimiz adına teşekkür
ederim. Kısa Çalışma Ödeneği, pandemi döneminde
işletmelerimizde istihdamın korunmasına yönelik en
önemli destektir. Böyle bir karara, iş hayatının ihtiyacı
vardı. Hem işçiyi hem de KOBİ’lerimizi, esnafımızı,
işverenimizi, işletmelerimizi koruyan ve destekleyen
bir uygulamadır.
Isparta iş dünyası adına, devam ettirildiği için, iş dünyamızın bu çağrısına yanıtsız kalmayan başta Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Vedat Bilgin olmak üzere, çağrımıza kulak
veren ve katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Bu
türdeki destekler, bu zor dönemde iş dünyamıza
nefes aldırıyor. Kısa Çalışma Ödeneği de salgınla
mücadelede etkili bir siperdir. Bunların yanında, kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri
sağlanmasına da ihtiyaç vardır; hem de acilen. Bu
çağrımızın da bugüne kadarkiler gibi karşılıksız kalmamasını umuyoruz” dedi.
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TEBRİKLER
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, Isparta 32 Spor’un Bursa Yıldırımspor’u yenerek 2.
Lig’e yükselmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Tutar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizin gururu
Isparta 32 Spor’un 2. Lige yükselmesi bizleri son derece mutlu etti. Isparta 32 Spor bir yıl boyunca kar kış demeden
verdiği emeklerin karşılığını aldı. Elde ettiği başarısından dolayı başta Kulüp Başkanı Atakan Yazgan olmak üzere,
kulüp yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kutluyoruz. Isparta’mıza şampiyonluk hayırlı olsun. Takımımıza
2. Lig’de de başarılar dileriz.”
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KOZMETİKTE LİDER OLMALIYIZ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, gül
bahçelerinde üreticilerle buluşup gül topladı, bazı üyelerini
de ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Güneykent’te gül hasadına devam eden üreticileri ziyaret ederek gül topladı. Isparta’nın ilimizin simgesi gülün ekonomik
anlamda değerini artıracak çalışmalar yaparak, sentetik gül
suyu ile mücadele konusunda önemli adımlar atan Isparta
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Güneykent’te üreticiler ve bazı üyeleriyle bir araya geldi. Gül Üreticilerinin sorunlarını yerinde dinleyen ITSO Başkanı Tutar,
Dünya Gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da gülün ekonomik değerlerinin artırılması noktasında
üreticiler ve gül yağı ihracatçıları ile toplantılar yaptıklarını
belirterek, “Gülün ekonomik değerinin artırılması ve markalaşması konusunda her türlü işbirliği ve çalışmada ITSO
olarak öncülük etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim elimizde çok önemli bir milli değerimiz gülümüz var. Parfümeleri sektörünün ham maddesini yetiştiren Isparta’mız
kozmetik sektörün de lider olmayı hak ediyor. “dedi.
Gül üreticileri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bazı
üyelerini ziyaret eden Tutar, şöyle devametti: “Geçmişi
1800’lü yıllara dayanan Isparta gülünün kalitesi dünyada birinci sırada yer alıyor. Isparta gülünün ekonomik anlamda
ilimize katma değeri ve üreticiye kazanımları noktasında
son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor. Gül çiçeğinin sadece gül yağı olarak değil de kozmetik ve sağlık sektöründe
de değerlendirildiğini düşünecek olursak, bu konuda üreticimizin ve girişimcilerimizin önünün açık olduğunu düşünü-

yorum. Çünkü Isparta’mızda yetiştirilen güller dünyanın en
kaliteli ürünü olması dolayısıyla farklı sektörlerde de başarı
sağlayıp ürünlerimizi kolaylıkla pazarlayabilme imkânına
sahibiz. İlimizde çok önemli kozmetik firmaları bulunuyor ve
her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda gül ürünleri ve kozmetik sektörü konusunda Isparta
gülümüz çok önemli atılımlar yapacağına inanıyorum. Bizde
bugün hem gül üreticileriyle hem de bazı üyelerimizle bir
araya geldik, sohbet ettik, fikir alışverişinde bulunduk. Sektörümüzle ilgili önümüzdeki günlerde üyelerimizle toplantı
yapmayı planlıyoruz. Hasadımızın bereketli olmasını diliyor
bu vesile ile “Gerçek Gül Suyu Isparta’da üretilir’ sloganımızla, gezmeyi seven tüm vatandaşlarımızı 4 mevsimi güzelliklerle dolu olan ilimizin gül bahçelerine ve hayatında bir
kez ile olsa gül toplama zevkini yaşamaya davet ediyorum.”
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MAYIS AYINDA İHRACAT
% 83 ORANINDA ARTTI

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa
Tutar, mayıs ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Tutar,
Isparta’nın 1-31 Mayıs tarihleri arasında 39.549,71
dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Buna göre ihracat geliri yaklaşık iki kat değerinde
artış gösterdi. Ancak Isparta’nın ihracatı Mayıs
2021’de Nisan dönemine kıyasla gerileme yaşadı.
Isparta, Mayıs 2021’de ihracat geliri açısından
Türkiye’de 81 şehir içerisinde 28’inci sırada yer
Yılın ilk 5 aylık sürecinde 189.605,10 dolar ihracat aldı. TR-2/Düzey-61 Ekonomi Bölgesi (Isparta, Anyapıldığını belirten ITSO Başkanı Tutar, “Isparta talya, Burdur) Türkiye’nin en iyi noktalarından biri
Mayıs 2020’de 21.6 milyon dolar ihracat yapmıştı. olmaya devam etti” dedi.

İŞTE MAYIS AYI İHRACAT RAKAMLARI:
Mayıs ayı ihracat miktarı 39.579.710$ olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı aynı dönemine göre
%83 oranında artış yaşanmıştır. Mayıs ayında en çok ihracatı olan ilk 5 sektör;
1) Makine ve Aksamları ($7.169.960 +%82)
2) Madencilik Ürünleri ($6.695.350 +%46)
3) Yaş Meyve ve Sebze ($6.617.690 +%5)
4) Tekstil ve Hammaddeleri ($4.032.660 +%504)
5) Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ($3.929.280 +%42)
2021 yılı 5 aylık ihracat ise 189.605,100$ olup geçen yıla göre %76 oranında artmıştır.
2021 yılı ilk 5 sektör:
1) Makine ve Aksamları ($47.307.210 +%213)
2) Madencilik Ürünleri ($31.242.700 +%58)
3) Yaş Meyve ve Sebze ($24.315.130 +%69)
4) Tekstil ve Hammaddeleri ($19.015.040 +%287)
5) Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ($12.729.400 -%24)
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ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tutar;
TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve bölgede
yer alan Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının yer aldığı Akdeniz Bölge toplantısına video konferans aracılığıyla katıldı.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar’ı
LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yrd. Özlem Uğurel ziyaret
ederek, başta lösemi olmak üzere her türlü kanser hastalarının LÖSEV ile iletişime geçmeleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaret etti.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tutar,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği “İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu” toplantısına çevrimiçi video konferans sistemiyle katıldı.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği AB Yeşil Mutabakat Çalışmaları Komitesinin II. toplantısına online olarak video
konferans yöntemiyle katıldı.

TOBB 76. ve 77. Genel Kurul Toplantılarına ITSO Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tutar, Meclis Başkanımız Sayın Osman Şahlan, TOBB Genel Kurul Delegelerimiz Muhammed Şirin, Burak Akşahin, Mustafa Baran
Tural, Abdullah Ergin ve Genel Sekreterimiz Nihal İspir’in
katılımıyla gerçekleştirildi.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar’ı
IGİAD Başkanı Osman Gökmen ve Güzin Azerhan Güler
ziyaret etti. Ziyarette Eğirdir’de bulunan kooperatiflerin kalkınması ve Eğirdir elması üzerinde katma değerli ürünlerin
üretilmesi üzerine istişarelerde bulundular.
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ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, İlimizdeki gül hasadının başlamasıyla birlikte; Gülsuyu,
Gülyağı ve birçok kozmetik ürünün imalatını gerçekleştiren üyemiz Gülbirlik kooperatifi fabrikasını ziyaret etti.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, Gül hasadı ziyaretlerine devam ediyor. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Meclis üyemiz MCC Kozmetik AŞ sahibi Barış Gümüş’ü ziyaret ederek sektör hakkında
istişarelerde bulundu.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyemiz İpekgül Orman Ürünleri sahibi
İsa İpekçi’yi Orman Ürünleri fabrikasında ziyaret ederek sektördeki ham madde üzerine istişarelerde bulundu.
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ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar'ı
TMTF 2020-2021 Suzan Özbek sezonu Türkiye 3.Lig şampiyonu Genç Hareket Gençlik ve Spor Kulübü Yönetimi ve
sporcuları ziyaret etti. Başkan Tutar, nazik ziyaretleri için
yönetim ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Cezayir Büyüyükelçisi, Bangladeş Büyükelçisi, Bangladeş
Ticari Ateşesi, MUSİAD Dış ilişkiler Başkanı Zeki Güvercin,
Isparta MUSİAD Başkanı Yalçın Baysan ve beraberindeki
heyet Odamızı ziyaret ederek ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerine görüşmelerde bulundular.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tutar’ı
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden İktisat Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ertan Beceren ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Alperen ziyaret etti.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar’ı 0511 Haziran Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Meclis üyemiz HMC Çevre Mühendislik sahibi Şeref Korkmaz ve eşi
Zeynep Korkmaz makamında ziyaret etti.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nda Isparta Valimiz Sn.
Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştiren Isparta –
Burdur Mekansal Turizm Strateji Planı 2021-2023 toplantısına ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar
katıldı.

