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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülsuyu-
muza değer katmaya devam ediyor. ITSO
Meclisinin aldığı karar doğrultusunda sentetik
gülsuyuna karşı gerçek ve doğal gülsuyu far-
kındalığının artırılmasına yönelik projeler ge-
liştirip, uygulayan ITSO şimdi de bilimsel bir
çalışmaya imzasını koyuyor. Süleyman De-
mirel Üniversitesi Mükemmeliyet Merke-
zi’nde yurt içinden ve yurt dışından analiz
için talep gören Doğal Ürünler Araştırma
Merkezi, ITSO ile işbirliğinde Isparta’da
üretilen gülsuyuna ‘doğal ürün’ tescili
yapıp, mühür vuracak. ITSO ile SUDUM
arasında imzalanacak işbirliği protokolü
kapsamında oda üyesi gülsuyu üreticileri
analiz ve doğal ürün bandrolünden indi-
rimle olarak faydalanabilecek.
ISPATA GÜLSUYU DOĞALDIR, GERÇEKTİR

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Doğal Ürünler Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer’i ziyaret ederek gül-
suyu ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişare-
lerde bulundu. Tutar, merkezi ziyaretinde şu açıklamalarda
bulundu: “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak güle dayalı
ürünlerin ekonomisinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. ITSO Meclisimizin
aldığı karar doğrultusunda Türkiye’de doğal gülsuyu, gerçek
gülsuyu farkındalığı oluşturmak istedik. Şehrimizin giriş ve
çıkışlarına totemler astık, gerçek gülsuyu sadece Isparta’da
üretilir mesajları veriyoruz. Çünkü gerçek gülsuyu, doğal
gülsuyu teknik olarak sedece Isparta’da üretilebilir. Eğer bir
market vitrininde gülsuyu gördüyseniz, üretim yeri Isparta

dışında bir yer yazıyorsa doğal değildir,
sentetiktir. Sentetik gülsuyu, çeşme su-
yundan farksızdır. Suya esans damlatı-
larak elde edilir. Faydalı olanı, sağlıklı
olanı gerçek ve doğal gülsuyudur. Is-
parta gülsuyu doğal gülsuyudur. 
ÖZEL SEKTÖR İLE BİLİMİN 
GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRİYORUZ 

SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merke-
zimiz, Türkiye’nin önemli akredite labora-
tuarlarında birisidir. Doğal ürün tescilinde
bu laboratuarımız mutlaka değerlendiril-
meli ve başvurulmalıdır. Oda olarak doğal
gülsuyu farkındalığı çalışmalarımız kapsa-
mında nasıl bir işbirliği yapabiliriz onu ko-
nuşmak için buradayız. Doğal Ürünler
Araştırma Merkezimiz ile işbirliği yapıp, üye-
lerimizin ürettiği doğal gülsuyu ürünlerine

buranın mührünü vurmak, doğal ürün logosu vurmak, za-
rarsız içeriği olduğuna ilişkin bilimsel bir tescil almak için bir
çalışma yapmak istiyoruz. Hocalarımızla bunu konuşaca-
ğız. İnşallah Ispartamız için, gülcülüğümüzün geleceği için
tarihi bir karara imza atıp, önemli çalışmalar yapacağız.
Özel sektör ile bilimin gücünü birleştireceğiz. Bilimsel çalış-
malar ile gülsuyumuza değer katacağız.” 
SUDUM, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ
BİR MARKASI OLDU 

Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ser-
dar Sezer de ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ın ziyaretinde
duyduğu mutluluğu ifade ederek şöyle konuştu: 

“Doğal Ürünler Araştırma Merkezi bölge sanayicimizin
ürettiği ürünlere katma değer katmak, geliştirdikleri ürünlere
dünya standartlarında pazarlamasına destek olmak için hiz-
met veriyor.Çık hızlı bir şekilde bölgemizin hatta Türkiyemi-
zin analiz merkezi haline geldi. Özellikle pandemi sürecinde
toplamda 14 bin ürüne analiz yapıldı. Hızlı sonuç vermesi
nedeniyle ve akreditasyona sahip analizleri ile Türkiye’nin
önemli bir markası haline geldik. Artık Türkiye’de SUDUM
dendiğinde Isparta geliyor. Doğal olarak üretilen Isparta’ya
özgü gülsuyumuzun tüketiciler bakımından güvenilir bir şe-
kilde temini için odamız ile işbirliğinde belgelendirmek isti-
yoruz.”

ITSO ve SUDUM doğal gülsuyu için işbirliği yapacak

Isparta Ticaret ve SanayiOdası, gülsuyunun farkın-dalığının ve öneminin artı-rılması amacıyla başlattığıçalışmaları bilimsel birproje ile taçlandırıyor.SDÜ Doğal Ürünler Araş-tırma Merkezi, ITSO üye-lerinin ürettiği
gülsuyularına içerik ana-lizi yaptıktan sonra doğalürün mührü vuracak.

ISPARTA GÜLSUYUNA ‘DOĞAL ÜRÜN’ TESCİLİ
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın mobilya ve kozmetik
sektörü için geliştirdiği Uluslar arası Rekabeti Geliştirme Pro-
jelerinde önemli bir gelişme oldu. Mobilyada yeterli sayıda
başvuruyu bulan ancak kozmetik sektöründe yeterli başvuru
sayısını yakalayamayan ITSO, mücadelesini sürdürdü, ama-
cına ulaştı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, AK Parti Isparta
Milletvekili Recep Özel’in ziyaretinde kozmetik URGE için Is-
parta’da yeteri kadar sayıya ulaşamadıklarını belirterek sitem
etmişti. Hem Tutar’ın hem de Milletvekili Özel’in bu konudaki
çağrısı olumlu sonuç verdi. Kozmetik URGE için gereken ye-
terli sayıya ulaşıldı.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, kozmetik alanında ihracatı ar-
tırmak istediklerini söyledi. Isparta’da güçlü bir kozmetik alt-
yapısı olduğuna dikkat çeken Tutar, “kozmetik URGE için
gerekli olan 10 başvuru sayısına ulaşamamıştık. Konuyu ba-
sında dile getirdik, çeşitli firma temsilcilerimize ziyaretlerimiz
oldu. Şu anda Ticaret Bakanlığı URGE Projemiz için yeterli
sayıya ulaştık. Başvurumuzu yapıyoruz. İnşallah başvuru
yapan firmalarımız ile birlikte yurt dışında temaslarımız ola-
cak. Projemizin maliyetinin yüzde 75’i devlet tarafından kar-
şılanacak. URGE sonucunda kozmetikte yeni pazarlar
bulmayı arzu ediyoruz” dedi.

KOZMETİK SEKTÖRÜ İÇİN
ULUSLARARASI REKABET PROJESİ

ITSO Başkanı Tutar’ın
kozmetik şehri Ispar-

ta’da yüzde 75’i devlet
destekli uluslararası

rekabeti geliştirme
projesine 10 kişilik ka-

tılımın olmamasına
yönelik sitemi yerine

ulaştı. URGE için ge-
rekli sayıya ulaşıldı.

Daha çok kadın girişimci istiyoruz
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda girişimciliğin
geleceğinin kadınların elinde olduğunu belirtti. Gelişimi kadın ve
erkeklerin birlikte sağlayacağının altını çizen Tutar, mesajında şu
görüşlere yer verdi:
‘Kadını köşede bırakan zihniyet ilerleyemez. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğimiz bu vizyonla 81 ilde kadın girişimciler kurulunu
kurdu. Kadınlarımız ülkemizde değişim ve dönüşüme imza attılar.
Kadınların işgücüne katılma oranı hızla artıyor. Tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi Isparta’da da kadın girişimci sayısını artırmayı hedefle-
dik. Yüce rabbimiz, kadını ve erkeği aynı nefisten yaratmıştır.
Birbirleriyle ülfet edecekleri bir fıtrata sahip kılmıştır. Dünya haya-
tını birlikte paylaşacaklarını göstermiştir. Kadını ikinci plana iterek,
yok sayarak, onlara şiddet uygulayarak, uygar bir medeniyet ola-
mayız. Toplum olarak bu tür yaklaşımların karşısında durmalıyız.
Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif
rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamalı. Zira hem dünya
hem de ülkemiz, kadınların emekleriyle daha güzel olacak. Fırsat
verildiğinde ve biz erkekler önlerinde engel olmayınca, kadınları-
mızın başaramayacakları hiçbir iş olmadığını biliyoruz. Zaten
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, Türk
kadınına her zaman güvenmiştir. Kadınının toplumda hak ettiği
yere gelebilmesi için öncü reformlara imza atmıştır. Çünkü toplu-
mun kadına verdiği değer, toplumun aynasıdır, uygarlık seviyesinin
göstergesidir. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve
spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur
duyuyoruz.’
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, hurda
sektöründe faaliyet gösteren oda üyelerine ziyarette bulundu. İlk
ziyaretini kağıt ve ambalaj üzerine geri dönüşüm işi yapan ASL
Geri Dönüşüm şirketi sahibi Gültekin Özdemir’e yapan Tutar,
hurda ekonomisine dikkat çekti. ITSO’nun her zaman üyelerinin
yanında olduğunu belirten Mustafa Tutar, “geri dönüşüm önemli
bir sektör. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde sıfır atık projesi
başlatıldı. Önemli çalışmalar yürütülüyor. ITSO olarak sıfır atık
projesini önemsiyoruz. Ekonomik olarak geri dönüşümün önemi-
nin farkındayız. Atıl kalmış ekonomiyi kazanç haline getirmek çok
değerli. Bu işi zor şartlar altında yapan üyelerimize teşekkür edi-
yoruz, işlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

ITSO YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR
Isparta’nın ve bölge il-ilçelerin kağıt ve ambalaj atığını toplayıp

işledikten sonra fabrikalara gönderen ASL Geri Dönüşüm Sahibi
Gültekin Özdemir, ITSO Başkanı Mustafa Tutar’a ziyaretinden do-
layı teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin kendilerine heyecan verdiğini
ve daha çok çalışmaya ittiğini kaydeden Özdemir, “Sayın Başka-
nımız Mustafa Tutar’a ziyaretinden ötürü, buralara kadar gelip ha-
limizi hatırımızı sorduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.

ITSO Başkanı Tutar, daha sonra metal üzerine geri dönüşüm
faaliyeti gösteren Isparta’nın köklü şirketlerinden İlterler Hurdacı-
lığı ziyaret etti. İlterler Hurdacılık Sahibi Ahmet İlter ve kardeşi
Mehmet İlter, ITSO Başkanı Tutar’a yapılan çalışmalar ve faali-
yetlerle ilgili bilgi verdi. ITSO Başkanı Tutar, Isparta halkına çağ-
rıda bulunarak “herkesin deposunda, bodrum katında ya da başka
bir yerde mutlaka beklettiği, sakladığı eşyalar vardır. Atıl olarak
bekletmeyelim. Buralara getirelim ve ekonomiye kazandıralım.
Hem kazanç sağlayalım hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağ-
layalım” dedi.

İlterler Hurdacılık Sahibi Ahmet İlter de metal ağırlıklı olarak
çalıştıklarını, evlerde veya başka yerlerde bekletilen her türlü eş-
yayı hurda olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

EVLERDE EŞYA BEKLETMEYİN
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye’de üretimi gerçekleştiri-

len demir ve çeliğin en önemli hammaddesinin hurda olduğunu
söyledi. Türkiye’nin demir ve çelik üretimi için hammaddeye ihti-
yacı olduğunu belirten Tutar, “evlerinizde kullanmadığınız eşyala-
rınızı bekletmeyin. Atıl durumda olanları ekonomiye kazandırın.
Hem kendiniz kazançlı çıkın hem de ekonomimiz kazansın” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM 
EKONOMİYE 
KATKIDIR
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, metal, kağıt ve ambalaj
üzerine geri dönüşüm hizmeti veren oda üyelerini zi-
yaret etti. Tutar, depolarda, bodrumlarda bekletilen
eşyaların geri dönüşüme kazandırılarak ekonomiye
katkı sunulması çağrısında bulundu.
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1) Yaş Meyve ve Sebze ($5.671.830 +%132,9)
2) Makine ve Aksamları ($5.660.100 +%179,2)
3) Madencilik Ürünleri ($4.875.710 +%54,1)
4) Tekstil ve Hammaddeleri ($3.776.370 +%193,5)
5) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ($3.486.400 +%60,1)
2021 yılı 2 aylık ihracat ise 62.425,870$ olup geçen yıla göre
%39,3 oranında artmıştır.
2021 yılı ilk 5 sektör:
1) Makine ve Aksamları ($12.036.350 +%267,2)
2) Yaş Meyve ve Sebze ($10.759.700 +%85,2)
3) Madencilik Ürünleri ($10.730.870 +%54,9)
4) Tekstil ve Hammaddeleri ($6.834.940 +%144,5)
5) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ($6.288.620 +%32,3)”

İHRACATTA 
REKORA KOŞUYORUZ

Şubat ayı ihracatı yüzde 40 arttı
Şubat ayında ihracatımız yüzde 40 oranında arttı. Yaş meyve ve sebze ihracatımız şubat ayında
geçen yıl aynı döneme göre yüzde 133, makine ve aksamları yüzde 180, tekstil yüzde 193, kimyevi
maddeler sektörü yüzde 60, madencilik sektörü ise yüzde 54 oranında artış gördü.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, şubat ayı ih-
racat verilerini açıkladı. Isparta, ocak ayında olduğu gibi rekor artış
gördü. Şubat ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında
artı. Rekor, tekstil sektöründe oldu. Tekstil ve hammaddeleri sektöründe
şubat ayındaki ihracatımız yüzde 193 oranında artış gördü. 

ITSO Başkanı Tutar’ın verdiği bilgiye göre, şubat 2021 ihracat verileri
şöyle: “Şubat ayı ihracat miktarı 31.099.690$ olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı aynı dönemine göre  %40 oranında artış yaşanmıştır. Şubat
ayında en çok ihracatı olan ilk 5 sektör;
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MAKİNE’NİN YÜKSELİŞİ
‘Ziraat’ kenti olan Isparta’da ‘makine ve aksamlarının’ hızlı yükselişi sürüyor. Zira makine ihracatı değeri
Şubat’ta 5,6 milyon dolar seviyesine erişti. Yılın ilk iki ayındaki ihracat değeri ise 12 milyon dolar oldu.

ISPARTA’NIN KALKINMA MOTORU SEKTÖRLER
Yaş meyve ve sebze ihracatı 5 milyon 671 bin 83 dolara
erişti. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise 3,7 milyon dolar
oldu. Kimyevi maddeler ve mamullerinde ihracat değeri ise
3.7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İHRACATIN ‘YILDIZ’ SEKTÖRLERİ
Isparta, 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında 31.099,69 Dolar

değerinde ihracat gerçekleştirdi. Total ihracatın 3’te 2’sini 5
sektör gerçekleştirdi. Yaş meyve ve sebze ihracatı 5.6 mil-
yon dolar değer ile sektörün lideri konumunda. Bunu ma-
kine ve aksamları izledi: 5,6 milyon dolar. Madencilik, tekstil
ve hammaddeleri ilâ kimyevi maddeler ve mamulleri 4 mil-
yon dolar bandına erişti. Isparta, 21 ana sektörde ihracat
gerçekleştirdi. Sektörel dağılım grafik hâlinde şöyle:

SEKTÖR ŞB. ‘21 (1.000 DOLAR) OCA.’-ŞB.’21
Yaş Meyve ve Sebze  5.671,83 10.759,70
Makine ve Aksamları 5.660,10 12.036,35
Madencilik Ürünleri 4.875,71 10.730,87
Tekstil ve Hammaddeleri 3.776,37 6.834,94
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  3.486,40 6.288,62
Halı 1.688,50 3.167,19
Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.535,75 2.356,92
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 1.200,14 2.344,56
Çimento Cam Seramik ve Toprak 1.197,28 2.782,37
İklimlendirme Sanayii 777,11 1.479,34
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 442,77 747,05
Meyve Sebze Mamulleri 261,23 617,18
Çelik 182,14 567,50
Süs Bitkileri ve Mamulleri 158,96 189,51
Demir ve Demir Dışı Metaller 139,79 239,16
Elektrik Elektronik 23,86 35,12
Kuru Meyve ve Mamulleri  19,93 87,70
Otomotiv Endüstrisi 1,49 39,64
Fındık ve Mamulleri 0,32 17,60
Savunma ve Havacılık Sanayii - 857,30
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller - 247,24
Toplam 31.099,69 62.425,87
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
şubat ayı toplantısı Isparta Davraz Kayak Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Ali Ars-
lantaş Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Tek-
nolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM)
içerisinde yer alan Doğal Ürünler Uygulama ve
Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmalar hak-
kında SUDUM Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer’den
bilgi alarak YETEM bünyesinde faaliyet yürüten
araştırma laboratuvarlarında incelemelerde bulun-
dular. 

Ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, An-
talya Valisi Ersin Yazıcı Burdur Valisi Ali Arslantaş
ve BAKA yönetim kurulu üyeleri Davraz Kayak
Merkezine geçti. Kayak Merkezinde incelemelerde
bulunan heyet telesiyeje binerek Davraz Kayak
Merkezinin güzelliklerini yakından görme fırsatı
buldu.

Kayak Merkezi gezisinin ardından BAKA yöne-
tim kurulu toplantısına geçildi. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan BAKA Yönetim Kurulu Başkanı
Burdur Valisi Ali Arslantaş Ajans Yönetim Kurulu
olarak, bölge illeri Antalya, Burdur ve Isparta’nın
sosyo-ekonomik kalkınması için var güçleriyle ça-
lıştıklarını belirterek özellikle pandemi sürecinde is-
tihdamın artırılmasına, turizm ürünlerinin
çeşitlendirilmesine yönelik politikalar geliştirmekte
ve bu yönde faaliyetler yürütmekte olduklarını söy-
ledi.

Toplantıya, Isparta, Antalya ve Burdur Valilerinin
yanı sıra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başde-
ğirmen, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Serkan
Keskin, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Murat Ak-
bıyık, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Tutar, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler,
katıldı.

BAKA YÖNETİM KURULU
DAVRAZ’DA TOPLANDI
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Süleyman Demirel Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin
Çarıkçı, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Murat Ali Dulupçu ile Prof. Dr.
Mehmet Saltan tarafından Yeni-
likçi Teknolojiler Uygulama ve
Araştırma Merkezinde (YETEM)
karşılanan heyet, YETEM binası
içerisinde yer alan Doğal Ürünler
Uygulama ve Araştırma Merke-
zinde yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi edindi.
DOĞAL ÜRÜNLER 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ TÜRKİYE’NİN 
ANALİZ LABORATUVARI

Isparta şehrinin ve ülkemizin
yükselen değeri Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (SUDUM) ve BAKA işbirliği ile kurulan laboratuvar hak-
kında katılımcılara bilgi veren SUDUM Müdürü Prof. Dr.
Serdar Sezer, merkez bünyesindeki laboratuvarların sa-
dece şehrin ve bölgenin değil tüm Türkiye’nin analiz labo-
ratuvarları haline geldiğini söyledi.

Yerel ve ulusal birçok firmanın ürünlerini analiz ettiklerini
belirten Prof. Dr. Sezer, “SUDUM bünyesinde Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı güdümlü projesi desteği ile kurulan ulus-
lararası standartlara sahip test ve analiz laboratuvarlarında
Ülkemizin dört bir yanından gelen, hepimizin günlük hayatta
kullandığı ürünlerin içerik analizini yapıyoruz. Bunun ya-
nında firma tarafından iddia edilen raf ömrünün de süresini
test ediyoruz. Yapılan testi geçen ürünün raf ömrünün so-
nuna kadar yapısının bozulmadan kalacağını kanıtlıyoruz.”
dedi.

Analizlerin yanı sıra firmalara bir nevi üretim danışman-
lığı yaptıklarını da belirten Prof. Dr. Sezer, uluslararası stan-
dartlar hakkında bilgi sahibi olan merkezin, firmalara
yönlendirmede bulunduğunu söyledi.
''ÜLKEMİZİN KULLANDIĞI ÜRÜNLERİN 
BÜYÜK BİR KISMI SDÜ’DE ANALİZ EDİLİYOR''

Pandemi dönemi ile birlikte tüm Türkiye’nin kullandığı
ürünlerin büyük kısmının yoğun bir tempo neticesinde
SDÜ’de analiz edildiğinin altını çizen Sezer, merkezin 2020
yılında; bin 500’ün üzerinde numune, 20 binin üzerinde
analiz yaptığını belirtti. Ağırlıklı olarak Marmara bölgesinden
gelen ürünlerin analizini yaptıklarını dile getiren Sezer, bu
sıralamayı Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesinin takip ettiğini söyledi.

''BÖLGEMİZDEKİ ENDEMİK BİTKİLER 
TÜM DÜNYA İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR''

Endemik bitkilere sahip bir bölgede bulunduğumuzun al-
tını çizen Prof. Sezer, bölgede verimli bir şekilde bulunan
gül, lavanta ve kekik gibi bitkilerin tüm dünya için büyük
önem taşıdığını bu ürünlerin doğru prosesle, doğru adım-
larla katma değeri yüksek ürünlere dönüşeceğini belirtti.
“Ekolojiden Ekonomiye” bilinci ile hareket ettiklerini ifade
eden Sezer, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ko-
nusunda işbirliği ile önemli adımlar atılabileceğini söyledi ve
hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerden bahsetti.

Heyet, merkezde yer alan Ekstraksiyon ve Ürün Geliş-
tirme, Modern Distilasyon Sistemleri, Modern Ekstraksiyon,
Proses Geliştirme, Elemental Anali, Kimyasal ve Fiziksel
karakterizasyon ve Uçucu Yağ Laboratuvarlarını da gezerek
bu alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
''BÖLGEDE TEK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP 
CİHAZLAR İLE TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET VERİLİYOR''

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Ars-
lantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Is-
parta İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Burdur İl
Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, BAKA Genel Sekreteri
Volkan Güler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Tutar ile BAKA temsilcilerinden oluşan heyete,
YETEM bünyesinde bölgemize ve ülkemize önemli hizmet-
ler veren  “Tasarım ve İmalat Teknolojileri Araştırma Birimi”,
“Test ve Analiz Teknolojileri Araştırma Birimi”, “Hızlı Protip-
leme Laboratuvarı”, “3D Tarama Ofisi”, “İnce Film ve Nano
Malzeme Üretim Laboratuvarı”, “Ön Kuluçka Merkezi” hak-
kında da bilgi verildi.

SDÜ GÜL VE TIBBİ 
AROMATİK LABORATUARI
ÜLKEMİZE HİZMET VERİYOR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Valisi Ömer Seyme-
noğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı
Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Serkan
Keskin, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, BAKA
Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Tutar ve BAKA temsilcilerini ağırladı.
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Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, ITSO
Başkanı Mustafa Tutar’ı ziyaret ederek imalatçı ve ihracat-
çıya yönelik geliştirilen ÇIPA Kredisi hakkında bilgilendirme
yaptılar.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, Bölge
Krediler Müdürü Vedat Şahiner, Bölge Satış ve Pazarlama
Müdürü Ali Karamık ile Isparta, Gülkent ve Eğirdir Şubesi
yöneticileri ITSO’yu ziyaret etti. ITSO Başkanı Mustafa
Tutar ile Meclis Başkanı Osman Şahlan, Vakıfbank yöneti-
cilerinden imalatçı ve ihracatçıya yönelik olarak geliştirilen
ÇIPA Kredisi hakkında bilgi aldılar.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Arıöz, Covid-19 salgı-
nının ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf
etmek için Çıpa kredi paketi geliştirdiklerini belirterek “Is-
parta Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmaların üretim, yatı-
rım ve ihracata dönük faaliyetlerini desteklemek amacıyla
bankamız tarafından 40 milyar TL büyüklüğünde bir kredi

paketi hazırladık. Bu yeni kredi ürünü ile imalat, ihraca ve
ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak
olan firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sek-
törlerde faaliyet gösteren firmalara düşük faizli finansman
desteği sağlamak amacındayız. ÇIPA kredisi kapsamında
başlangıç faiz oranı yıllık yüzde 17,75 olarak belirlenmiş
olup, 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermek-
tedir. Firmalarımız ihtiyaçlarını nakit akışına göre 1 yıla
kadar ödemesiz faydalanabilecektir” dedi.

ITSO Başkanı Tutar da Vakıfbank heyetine ziyaretleri için
teşekkür ederek banka tarafından imalatçı ve ihracatçıya
yönelik olarak geliştirilen kredinin önemli bir fırsat olduğunu
söyledi. Bu kredinin duyurulması ve kullandırılması konu-
sunda ITSO’nun üzerine düşen görevi yapacağını belirten
Tutar, ihracata ya da iç piyasaya dayalı imalat yapan üye-
lerimizin her türlü sorununda yanlarında olduklarının altını
çizdi.

VAKIFBANK'TAN İMALATÇI 
VE İHRACATÇIYA DESTEK
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İnşaat Mühendisleri Odası Isparta
Temsilcilik Başkanı Şeref Korkmaz ve
yönetim kurulu üyeleri, Her Şantiyeye Bir
Şef, Bir Şantiyeye Bir Şef kampanyası
kapsamında ITSO Başkanı Mustafa Tu-
tar’ı ziyaret etti. İnşaat Mühendisleri
Odası Isparta Temsilcilik Başkanı Kork-
maz, ITSO’yu ziyaretinde kampanya
hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye’de
inşat mühendisi sayısının hızla arttığını
belirten Korkmaz, her şantiyede bir in-
şaat mühendisinin fiilen görevlendiril-
mesi gerektiğini söyledi. ITSO Başkanı
Tutar da bu konuda üzerlerine düşen her
türlü göreve hazır olduklarını belirtti.

Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir ve
Genel Müdür Hasan Çelik, ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ı
ziyaret etti. ITSO’nun doğal gülsuyu farkındalığı ve gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalarından ötürü teşekkür eden Gül-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Demir, “projenizi
destekliyoruz. Gülbirlik olarak bu konuda üzerimize düşen
her türlü görevi yapmaya hazırız. Arkanızdayız” dedi. 

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik de gerçek ve doğal
gülsuyunun sadece Isparta’da üretilebileceğini belirterek

“Ticaret ve sanayi Odası’nın bu konuda yaptığı çalışmayı
önemsiyor ve çok değerli buluyoruz. Gülsuyu farkındalığı
oluşması açısından bu çalışmaya biz de destek veriyoruz”
diye konuştu.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar da Isparta’nın gülsuyuna
sahip çıkması ve geliştirmesi gerektiğini söyledi. ITSO ola-
rak gerçek ile sentetik gülsuyunu ayrıştırmaya yönelik bir
çalışma yürüttüklerini belirten Tutar, Gülbirliğin bu çalış-
mada destek olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Ispartaspor Başkanı Atakan Yazgan ve ekibi, ITSO’ya yaptığı ziya-
rette Başkan Mustafa Tutar’a verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.
Başkan Yazgan, ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ın her zaman Ispartas-
por’un yanında yer aldığını söyledi. Başkan Tutar da Ispartspor’u des-
teklemeye devam edeceklerini kaydetti.

GÜLBİRLİK’TEN ITSO’YA TEŞEKKÜR

ISPARTASPOR’DAN
ITSO’YA TEŞEKKÜR

Her Şantiyeye Bir Şef
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TiCARETiN 
Duayenleri

Isparta’da

Hem ailesinin hem de Isparta’da sanayi ve ticaretin

geliştiği yılların 2. kuşak temsilcisi

TİCARETTE-SİYASETTE VE SOSYAL HAYATTA
ETKİN BİR BABANIN OĞLU, DEVRALDIĞI BAYRAĞI

ZİRVEYE TAŞIYAN BİR İŞ ADAMI…

OSMAN ŞAHLAN
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Bugün 69 yaşında olan İşadamı Osman Şahlan, Is-
parta’da ticaretin zor olduğu yıllarda erken denilecek yaş-
larda iş hayatı ile tanıştı. Şahlan,  anarşinin yaygın olduğu
yıllarda üniversite tahsili yapmak yerine babası ile birlikte
ticari hayata atılmayı tercih etti. Osman Şahlan için elektrik
ve inşaat mühendisliğini kazanmasına rağmen ilerde baba-
sının bırakacağı şerefli bayrağı devralmayı beklemek daha
cazip gelmişti. 
SANAT OKULUNU BİTİRDİ

“1 Nisan 1952’de doğdum. Ailenin 3. çocuğuyum. 4 kar-
deşiz. 1959 yılında Cumhuriyet İlkokulu’nda okula başla-
dım. Sonra Merkez Ortaokulu’nda okudum. Ondan sonra
Isparta Sanat Enstitüsü’ne gittim. Elektrik bölümü mezunu-
yum. O tarihte Türkiye’de müthiş bir anarşi vardı. Sıkıntılar
vardı. Bu sıkıntılardan dolayı makine, elektrik, inşaat mü-

hendisliği bölümünü kazanmama rağmen üniversite oku-
maya gitmedim. Babamla birlikte ticari hayata devam ettim. 
EKK’DA ÇIRAKLIK YAPTI

İlkokul yıllarımda babam askeriye taahhüt işleri yapı-
yordu. Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim kurulu üyesiydi.
Ayrıca Isparta Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin kurucusuydu.
Babam beni ilkokul bitene kadar yazları Esnaf Kefalet Koo-
peratifi’nde çıraklığa gönderdi. 4 sezon yaz sabah gidip,
akşam geliyordum. Çay getiriyordum, mekan temizliği ya-
pıyordum. Çarşamba günü Isparta pazarıydı. Çalışanların
evlerine pazar filelerini, sepetlerini sıra ile götürürdüm.”
ISPARTA’NIN FEDAKAR VE CEFAKAR İNSANLARI
SÜLEYMAN ŞAHLAN

Kredi kullanan esnaflar taksit ödemek için Burdur’a gidi-
yordu. Dönemin EKK Başkanı Süleyman Şahlan ve arka-
daşları Halk Bankası’nın Isparta Şubesi kurulabilmesi için
ellerindeki ve avuçlarındaki parayı bankaya yatırdılar. Bu
sayede Halk Bank Isparta Şubesi 1954 yılında Isparta’ya
açılabilmiş.
KAYMAKKAPI’DAKİ SIRA MAĞAZALARDAN
2 DÜKKAN SATIN ALABİLECEKLERİ PARAYI
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HALK BANKASI’NI YATIRDILAR

İşadamı Osman Şahlan, babasının ticari ve sosyal ha-
yatına ilişkin hatırladıklarını ve sonradan öğrendiklerini
şöyle anlatıyor:

“Babam 1962 yılında askeriye taahhüt işlerini yaparken

bir kısım halıcılığı vardı. Sosyal aktivitesi çok olan birisiydi.
Esnaf Kefalet Kooperatifi’ni kurmuşlar ama Isparta’da Halk
Bankası yok. EKK’dan kredi alan ortaklar kredisini Burdur
Halk Bankası’na gidiyordu. Borcunu Burdur’a ödüyorlardı.
Babam Halk Bankası Genel Müdürü’ne ‘illa Isparta’ya şu-
beyi açmanız lazım’ diyor. Genel Müdür ‘şube kolay açıl-
maz, sizin Halk Bankası’na ortak olmanız lazım’ diyor. O
günün şartlarında 100 bin liranın üzerinde bir para ile Ispar-
talı esnaf, tüccar, önde gelen kişiler Halk Bankası’na para
yatırarak ortak oluyorlar. Örneğin rahmetli annem babama
‘paranı yatırma’ diyor. Babam o zaman yatırdığı para ile eski
sıra mağazalardan 2 dükkan alabilecekken, Halk Banka-
sı’na ortak olmayı tercih ediyor. Sırf Halk Bankası Isparta
Şubesi açılsın diye bunu yapıyor. Ortak olanlar kredilerini
rahat alsınlar düşüncesi ile Isparta’nın önde gelen kişiler
paralarını yatırdılar. Şube de 2 yıl sonra 1954’de Isparta’ya
açılıyor. 
ÜYELER BIRAKMAK İSTEMEMİŞ

52’de kurulan kooperatifte babam devamlı yönetim ku-
rulu başkanı seçilmiş. Ama 1960 yılında babam başkanlığı
bırakıyor ‘beni seçmeyin’ diyor. ‘Bırakmayız’ diyorlar. ‘Arka-
daşlar benim kefil olduğum, kredi verdiğim arkadaşlarım
dükkan, işyeri, ev sahibi oldular. Ben bu işlere koştururken
hala babamın evinde oturuyorum. Bana müsaade edin,
kendi işlerime döneyim’ diyor. Yine başkan seçiliyor ama er-
tesi gün başkanlıktan istifa ediyor, yönetim kurulu kendi için-
den yeni başkanını seçiyor. Babam da kendi işine dönüyor.
ISPARTA’NIN MAKİNELİ TARIMA GEÇİŞİ

“1962’de Isparta bölgesinin traktör bayisi oluyor. O
zaman Isparta’da otomobil bayiliği yok, traktör bayiliği yok.
Bir elin parmak sayısı kadar tamirhane var. Kamyon, oto-
mobil tamir edecek usta zor bulunuyordu. Isparta’ya maki-
neli tarım gerekiyordu. 1962’de babamın traktör bayisi
olması ile başlamış oldu. 30 küsur senelik zaman zarfında
yıllık 300 traktör satışı yaptık. Isparta’da 10 bin traktör sattık.
Hala satmış olduğumuz traktörler hala tarım alanlarında ça-
lışıyor. Bunu gördükçe mutlu oluyoruz.”

GÖZÜKARA BİR GİRİŞİMCİ, İLKLERİN ÖNCÜSÜ

USTASI: SÜLEYMAN ŞAHLAN



MART 2021 13ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

“1960’lı yıllarda sıra mağazaların arkasında babamın işyeri
vardı. O işyerlerine balıkçılar yakın. Balıkçılar diyor ki ‘herkese
yardımcı oluyorsun bize de yardımcı ol. Eğirdir Gölü’nün bir
kısmı kiraya verilecek. Kirayı Maliye’den kirala, biz gerekli iş-
çiliği yaparız. Balığı tutar, pazarlamasını yaparız’ diyorlar. Ma-
liye’den gidiyor. 4’er 5’er yıllık kiralamayı yapıyor. Fakat
balıkçılar yalnız bırakıyor. Yalnız bırakınca da iş başa düştü
deyip, bir hazırlık yapılıyor. Kamyonet alıyor. O bölgenin avcı-
ları ile anlaşma yapılıyor. Onlar balığı topluyorlar, araba gidiyor
alıp-geliyor. Burdur, Antalya, Isparta bölgesindeki balıkçılara
toptan olarak satılıyordu. Eğirdir Gölü’nde bu çalışma devam
ederken Çivril Işıklı gölünün kiralaması yapılıyor. Oradan da
balık toplanıp, o tarihte İskenduran’a gönderiliyor. Oradan da
Suriye ve Lübnan’a gönderiliyordu. Balık ile ihracat o tarihte

başlamış oldu.”
1977’DE İSVEÇ’E İHRACAT BAŞLADI

1970’li yılların başında kerevit talebi başladı. İstanbullu bir-
kaç firma Eğirdir ve Çivril’den kerevit (tatlı su istakozu) alıp
canlı ve konserve yapıp bu işi sürdürürken biz de 1977’de iş-
leme işine girdik. O tarihte kereviti işleyip, İsveç’e ihracata baş-
ladık. O gün bugündür ihracatımız devam ediyor. 
ASKERLİKTEN UNUTAMADIĞI BİR ANISI

“1974 Temmuz ayında askere gittim. Askerdeyken Kütahya
Hava Birliği’ne teslim oldum. Oradan beni bir haftalıkken has-
taneye gönderdiler. Albay dedi ki ‘senin elektrik mesleğin var,
bu hastanenin elektrik işlerini takip edeceksin’ O arada Kıbrıs
savaşı başladı. ‘Bırak bizi gidelim’ dedim. ‘Nereye gideceksin,
herkes gitti, burada hazır bekleyeceğiz’ dedi. O tarihlerde Tür-
kiye’de elektrik sıkıntısı vardı. Elektrik tasarrufu yaptık. Kıbrıs
harekatı bittikten sonra herşey normale döndü. Teskere alan
evlerine gitti. Hastanede olunca ameliyathane onbaşısı var,
her an hazır olması lazım. Hastayı almışlar mide ameliyatı ya-
pacaklar. Biz de hastanenin 1. katında elektrik atölyemizdeyiz.
Mide rahatsızlığı olan hastayı hazırlıyorlar. Hasta ameliyat
olurken ağzından gelen istifra ve kanı çekmek için aspiratör
diye bir cihaz var. O cihazı takıyorlar cihaz çekmiyor. Cerrah
yüzbaşı bağırıyor ‘yetişiyor, aspiratör çalışmıyor’ diye. Koşarak
vardık. Ameliyathaneye girdik. Cihazı kucakladım aldım, aşa-
ğıya indim. Cihazı sıcak su ile temizledim, tekrar ameliyatha-
neye götürdüm. Yüzbaşı teşekkür etti. Ama ameliyathane
görevlileri fırçayı yediler. Böyle bir hatıram oldu. Anında yetişi-
yorduk.”
1977’DE EVLENDİ, AP’DE SİYASET YAPTI

“Askerliği bitirip döndükten sonra babamın yanına döndüm.
Su ürünleri işimiz, traktör işimiz devam ediyordu. Nasip oldu,
eşim Filiz hanım ile 1977 Kasım ayında evlendik. 2 erkek, 1
kız çocuğumuz var. Çocuklarımızı da okuttuk, yetiştirdik. Birisi
İzmir İşletme bitirdi, kızım ODTÜ Uluslararası ilişkiler bitirdi,
küçük oğlum da bizim gibi ticarete atıldı. Birlikte çalışıyoruz. 

Askerden sonra Adalet Partisi Gençlik Kolları’nda görev
aldım. O arada Hür Genç vardı. Orada görev aldım. O tarihte
Mehmet Aybatılı gençlik kolları üyesiydi. Bilhayli arkadaşımız
vardı. İbrahim Gürdal vardı. 25-30 kişi birlikte çalıştık. 1977 se-
çimleri kazanılmıştı. Her zaman 4-0 olurken, o seçimde 3 AP,
1 CHP milletvekili aldı. O tarihlerde yönetici büyüklerimiz ‘maz-
batayı gençler götürsün’ dediler. Süleyman Demirel’in mazba-
tasını aldık, biz götürdük. Kendisine parti genel merkezinde
teslim ettik. Süleyman Demirel’in ilk kez elini öpme fırsatımız
oldu. Süleyman Demirel o zaman tekrar hükümeti kurdu. Bu
hükümet 12 Eylül’e kadar devam etti. O arada bir darbe oldu.
Partiler kapandı. Aradan 2 yıl sonra Anavatan Partisi, Doğru
Yol Partisi, halkçı parti, milliyetçi parti adında 4 parti kuruldu.
O tarihte DYP’nin ilçe yönetim kurulunda görev aldık. O gün
gençlerden sırası gelenler ilçe ve il yönetim kuruluna girdiler.
İbrahim Gürdal, Mustafa Çobaner o tarihte yönetimde yer al-
dılar. O tarihte ANAP seçimleri kazandı, iktidar oldu. Siyasetin
içindeyken işlerimizi devam ettiriyorduk.
BALIK İŞLEME TESİSİ 1984’DE AÇILDI

“1985 yılında kerevit mantar hastalığına yakalandı. O has-
talıktan dolayı da Türkiye’nin heryerine sıçradı. Bu işi yapanlar
bıraktı. Göller bölgesi olunca İsveç’teki müşterimizle irtibatımızı
kesmedik. Yıllık 100 ton ve üzeri kerevit konservesini gönder-
meye devam ettik. 1993 yılına kadar bunu devam ettirdik. Bu
arada İsveçlilerin ihtiyacını Türkiye’den göremediğimiz için
Amerika’dan temin etmeye başladılar. 3-4 yıl Amerika’dan
sonra Çin’den tedarik etmeye başladılar. Türkiye’nin muhtelif
yerlerine hastalığa maruz kalmayan göllerden bu ürünü temin
ederek yolumuza devam ettik. 1977’de başladığımızda tesisi-
miz yoktu. Şimdiki köy garajının olduğu yerde Belediyenin et
kombinası vardı. Belediye çalışmıyordu, atıl durumda bekli-
yordu. Biz orayı kiralayarak su ürünleri işlerinde değerlendirdik.
Orada 10 yıl kiracı olarak faaliyet gösterdik. 1984 yılında da
kendimizin şu anki Eğirdir Yolu üzerindeki tesisimizi yaptık.
Kendi işyerimize 1987’de taşındık. Bu işi daha modern, daha
kapasiteli yaptık.” 

ŞAHLANLAR’IN TEMELİ BÖYLE ATILDI
BALIKÇILIĞA BÖYLE BAŞLANDI
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“Başka ürünleri de dahil etmek üzere girişimlerde bulun-
duk. 1984-1985’de Norveçliler ziyarete geldiler. Karides ça-
lışmak istediğimizi söyledik. ‘Bize uzak’ dedik. Bizi Balıkesir
Gönen’de bir fabrikaya götürdüler. Fabrikada gördük. O ta-
rihte su ürünleri mühendisi yoktu. Ustamı götürdüm, ‘bu işi
yapabilir miyiz’ dedim. ‘yaparız’ dedi. 1984-1985’de her gün
3-4 ton karides geldi, haşlayıp etini çıkardık. Baktık kolay
bir iş. İşçilere kira verelim dedik. 2-3 yevmiye kazananlar
oldu. Bu hastalıktan dolayı ekonomik krize girdik. Norveçli
firma bizi davet etti. Tanımak istediklerini belirttiler. Norveç’e
gittik, ‘sizden çok memnunuz. Malınız çok kaliteli’ dediler.
O tarihte 3 aylık dönemde 500 ton civarında karides gön-
derdik. Dolayısıyla Allah bereket versin para kazandık, karşı
da kazandı.”
ANTALYA’DA İŞE SİYASET KARIŞTIRDILAR
‘DENİZİ SİLİP-SÜPÜRECEK’ DEDİLER

“Ama benim aklımda devamlı Antalya’ya inip-çıktıkça
cumbo karidesler vardı. Bunu nasıl tutarız diye araştırdık.
Norveç’te gazeteye ilan verdik. ‘Türkiye’de çalışacak balıkçı

gemileri aranıyor’ dedik. Bize 2 tane gemici başvurdu. On-
larla anlaştık, aldık-geldik. Gemileri son teknolojik. Tuttuğu
balığı donduruyor, gemide paket ediyor. O şekilde üst tek-
noloji. Karides tuttuğu ise canlı olarak satışı yapılacak tesi-
sin önüne kadar getiriyor. Gemiler Türkiye’ye geldiler. 1
hafta Akdeniz’de dolaştılar. Alanya’dan çıkıp Kıbrıs’ın etra-
fını dolaşıp geldiler. Geldiler, oturup sözleşme yapalım’ de-
diler. Sözleşmelerimizi yaptık. Tuttukları ürünün yüzde 60’ı
bedelsiz benim olacaktı. Yüzde 40’ını da para ile alıp, işle-
yip ihraç edeceğiz. Isparta fabrikamızda ona göre hazırlık
yaptık. Gemiler Norveç’ten geldiler. Gelirken de bizden bir
takım garantiler aldılar. Getirirken de teşvik belgesi aldı. O
günkü Devlet Planla Teşkilatı’nın verdiği belgeyi aldık. Ama
işe siyaset bulaştırdılar. Antalya’dan bu işi bilen-bilmeyen
‘Ispartalı 2 süpürge getirdi, denizi silip-süpürecek’ dediler.
Gemileri gümrüklemek için gittiğimizde teşvik belgesinde
muaf olduğu yazmasına rağmen gemilerin bedeli kadar te-
minat istediler. O gün iki geminin maliyeti 12.5 milyar. Böyle

bir şeyi bulma imkanımız yok. Veremeyince gemileri Akde-
niz’de yüzdüremedik. O teminatlar nakde çevrildi, bizi baya
bir sıktı. Dolayısıyla biz ekonomik krize girdik. İş yürütüyo-
ruz ama zorlanıyoruz. Sıkıntılar hat safhaya geldi.”
RUSYA SERÜVENİ BAŞARISIZ OLDU

“1991’de Sovvetler Birliği dağılınca Norveçli müşterim
‘Rusya’dan kaliteli tatlı su levreği’ istedi. O balığı buluyoruz
ama içerden talebi karşılama imkanımız yok. Mecburen
92’de Rusya’ya gitmek durumunda kaldım. Sudakta çalış-
maya başladık ama Rusya’nın o tarihteki bürokrasisi, eko-
nomik dağınıklığı nedeniyle ihraç için 3 ay uğraşıyorduk.
‘Bu işi burada sürdürmem mümkün değil’ dedim. Rusya’da
fabrika kiraladık, 1 yıl orada kaldık. Ondan sonra oradan
Kazakistan’a gittim. 
5 NİSAN KRİZİ FIRSAT OLDU
KENDİ FABRİKALARINI GERİ ALDILAR

“Tatlı su levreği balığını Kazakistan’da buldum.  Avcılar
balığı tutup, getirip teslim ediyorlar. Böyle bir düzen kurdum.
Başlangıç yaptık. 1993’ün ekim ayında 3 tır balık getirdim.

Balıkları işledik, ihracata hazırladık.
Uzun bir süreç geçti. 1993’ün
kasım ayında da ekonomik sıkıntı-
lardan dolayı mevcut bugünkü iş
yaptığımız tesis bankaya geçti.
Ama azmettik, çalıştık banka bizi
çıkarmadı. 1994 5 Nisan krizi oldu.
Kur artışından dolayı faydalandık.
Bizi sıkıştıran borçları ödedik.
Onun arkasından Kazakistan’a
yüklendik. Oradan bılığı getirip-iş-
leyip satıyoruz. O süreç zarfında
banka ile oturduk konuştuk. Sağol-
sun o tarihte Şevket Demirel baba-
mın arkadaşlığından dolayı
fabrikamızın tekrar kazanılmasını
sağladı. Bizim için 2 kez gitti, pa-
zarlık yaptı. Bankaya gerekli öde-
melerimiz yaptık çok şükür tekrar
tesisimizin tapusunu aldık. Hala iş-
lerimize devam ediyoruz.”
KAZAKİSTAN ÇIKIŞ 
NOKTASI OLDU

“2004’de o zamanki Isparta Valisi, ITSO’nun organizas-
yonu ile Kazakistan’a gittik. O günkü oda yöneticileri beni
de davet ettiler. İcabet ettik, gittik. Kazakistan’da ikili gö-
rüşme yaptık. Benim karşıma balıkçı çıkmadı. Ben de orada
Ankaralı bir öğrenci ile tanıştım. ‘Ben sana aylık 300 dolar
göndereyim. Sen burada balıkçılığı araştır’ dedim. Oradan
döndük. Çocuk araştırdı, bilgiler gönderdi. Mart ayında nev-
ruz bayramı oluyordu. Nevruz bayramına iştirak ettim. Gi-
dince orada görüşebileceğimiz kişileri bulduk. Şardara diye
bir şehir var. Bizleri misafir ettiler. Tesislerini gezdirdiler. ‘Biz
sizle çalışmak istiyoruz’ dediler. Türkiye’yi anlattık. Mayıs
ayında Kazak arkadaş 1 tır balık hazırlamış ‘gel-gör’ dedi.
Mayısta tekrar gittik. Balığı gördük, aldık. Balıklar geldi,
2005 Mayısında. Balığı ihraç ettik, sonuçları iyi olunca
‘devam edelim’ dedik. Ağustos ayında 2 tır balık yapmışlar.
Tekrar gittik. O balıkları da getirdik. Gerekli işlemleri yaptık-
tan sonra yurt dışına ihracatımızı yaptık. Kazakistan işler
böyle başladı.”

ISPARTA-NORVEÇ ARASI BALIK TİCARETİ
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“O arada Kazakların tesislerine balığı Özbekler getiri-
yordu. Araba bagacında, koltukta… Ben bunları gördüm.
‘Siz nereden geliyorsunuz’ ‘Özbekistan’dan geliyoruz’ dedi-
ler. ‘Ben Özbekistan’a geleyim, yardımcı olur musunuz’
dedim. ‘Başımızın üstüne’ dediler. Gittim, bana yardımcı ol-
dular. Gezdik-dolaştık. Bu konuyu aile içi, oğlumla görüş-
tüm. Oğlum dedi ki ‘baba biz bunu getirmeyelim. Orada
işleyip, yarı mamul olarak Türkiye’ye getirelim’ Biz bu ko-
nuyu Ankara Özbekistan Büyükelçiliği’ne taşıdık. Hafta
sonu buluştuk bir toplantı yaptık. 4 saat bizi bırakmadılar.
‘İlla yatırım yapın’ dediler. Vizemizi hallettiler oğlum ile bir-
likte Özbekistan’a gittik. Taşkent’e indik. Vali bey bizi dinledi,

kaymakama talimat verdi. İlçeye vardık kaymakam bize bi-
naları gezdirdi. Büyük büyük binalar boş, kullanılmıyor. İl-
çenin DSİ’nin oturduğu binayı beğendik. 2500 m2 kapalı
alanı var, 20 bin m2 arsa içinde. 2 katlı ofis binası vardı.
‘Yarın sabah boş teslim ederiz’ dediler. ‘Tamam’ dedik.
Sabah gittik, teslime hazırdı. İlçe DSİ’yi başka bir binaya
göndermişler. Hemen oturduk orada şirketi kurduk. 3 gün
içinde şirket bitti. Türkiye’den soğuk havacıları çağırdık.
Soğuk hava deposu yaptık. 2,5 ay içinde orada tesisi kur-
duk. Açılışa gittik. Açılış törenine Ekonomi Bakan Yardımcısı
geldi. Açtık. ‘Size daha nasıl yardımcı oluruz’ dediler. Çok
şükür, bin şükür. Çalıştık, ufak-tefek önümüze çıkan engel-
ler olsa da tanıdık devlet büyükleri sayesinde aştık. 2006
yılında Özbekistan’da tesis faaliyete geçti. İşimize  o gün
bugündür devam ediyoruz.”
ÖZBEKLERİ PEŞİNDEN KOŞTURAN TÜRK:
OSMAN ŞAHLAN

“Balık işine devam ederken 2008 yılında Taşkent’e dö-
nerken yol kenarında üreticilerin meyve sattığını gördüm.
Elmacının yanında durduk. ‘Elma kaç para, 6 lira’ ‘Burada
bir iş yapmamız lazım’ dedim. Özbekistan’ın kendi üretimleri
kendilerine yetmiyormuş. Arjantin’den elma geliyormuş.
Ondan pahalıymış. Balık fabrikasından artan soğuk hava
depo malzemeleri ile 250 ton elma muhafaza yapan oda
yaptık. Hasat döneminde 250 ton elmayı aldık, depoya koy-

duk. Ekim ayında aldık ocak ayında hale gönderdik. Halde
elma iyi paraya satıldı. Bunu gören Özbekler ‘Türke bak, ne
akıllı adam parayı götürüyor’ dediler. Bize bir dönüş oldu.
Herkes depo istiyor’ Özbekistan’da depo var ama ürünü ko-
yuyorsun 1 ay sonra bozuluyor. Biz son teknoloji depo yap-
tık. Elma oldukça kaliteli muhafaza edilmiş. 7-8 tane soğuk
hava deposu yaptık. Depo yaptık ama elma bulamıyorlar.
Bize geldiler ‘elma bulamıyoruz ne yapacağız’
TÜRKİYE’YE HEYETLER GETİRDİLER 

Dönemin Özbekistan Valisi ile görüştük. ‘Bir ekip yapın
sizi Isparta’da misafir edeceğim’ dedim. Geldiler 1 hafta
gezdirdim. Görünce hayran kaldılar. ‘Biz bu işi yaparken ne-
reye satacağız’ dediler. Elmayı ithal ediyorlardı, halkı pahalı
elma yiyordu. ‘Önce kendi halkınıza ucuz yedirin’ dedik.
‘Doğru söylüyorsun’ dediler. Müthiş bir elma pazarı oldu-
ğunu söyledim. Böyle bir çalışma ile konuyu Başbakana an-
lattılar. Başbakan güzel dinledi. Özbekistan 7 eyalet.
‘Eyaletlerden 6’şar 7’şer kişi Türkiye’ye gidin’ dedi. 40 gün
sonra bir heyet daha geldi. Bahçeleri gezdiler. Gittiler, Baş-
bakana rapor verdiler. Başbakan 4000 dönüm elma bahçesi
yapın diye talimat verdi. Kredisi, desteğini, teşviğini hepsini
onayladı. Elma bahçeleri yapıldı. Bize ‘sizin de yapmanız
lazım’ dediler. 350 dönüm bir yer verdiler. Biz de o sezona
110 dönüm bahçeyi yetiştirdik. 2 milyon fidan gerekliydi, Is-
parta’da bulamadık. İtalya’dan 2 yaşındaki fidanları getirdik.
Burada gümrük işlemlerini yaptık. Acil bir şekilde Özbekis-
tan’a gönderdik. Mayıs ilk haftası fidanları toprakla buluş-
turduk. O yıl 2 yaşındaki fidan olduğu için elmayı aldık.
Herkes merak içinde. İlk yıl dikilen fidanları ‘gidin bahçe-
mizde görün’ dedik. Elmaları gördüler. Adamlar ‘ben de ya-
pacağım’ diyor. 100 dönüm, 200 dönüm…. Böyle büyük
bahçeler oluşmaya başladık. 

VE ÖZBEKİSTAN MACERASI
ŞAHLANLAR, ÖZBEKİSTAN’IN 

KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR
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“Biz de her ihtiyacı Isparta’da görmek istiyoruz. Fidanı
Isparta’dan bulamıyoruz. Bursa’dan filan alıyoruz. Fidan
üreticilerimiz bu pazarı görünce fidan üretmeye başladı. Biz
vesile olduk, fidan üreticileri kendileri gidiyor pazarlıyor,
direk alıcılar geliyor. Böyle bir şeye de vesile olduk. Hem
ihracat arttı, hem istihdam arttı. O gün bugündür de bahçe
yapım işleri devam ediyor. Soğuk hava deposu yapım işleri
devam ediyor. Şu an sera yapım işleri devam ediyor. Öz-
bekistan’da bir takım işlerimiz devam ediyor.”
ITSO MECLİSİ’NE İLK 2005’DE GİRDİ

“Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2005’deki seçimlerinde biz
de girdik. Yedekten girmiştim. Meclisten o dönem ayrılan
üyenin yerine asil meclis üyesi oldum. 2009 seçimlerine
kadar meclis üyeliği yaptım. 2009 seçimlerinde Kaçıkoç
başkanımız ile birlikte seçimlere girdik. Seçimlerde beni yö-
netime aldı. O zaman Şükrü Başdeğirmen, Metin Çelik ar-
kadaşlarla yönetim kurulunda çalıştık. 
2013’DE MECLİS BAŞKANI OLDU

2013 seçimlerine geldiğimizde de Hasan Hüseyin Kaçı-
koç bıraktı, ‘yolunuza devam edin’ dedi. Şükrü Başdeğir-
men başkanımızla seçimlere girdik, 17 grubun tamamını
kazandık. ‘Seni meclis başkanı yapalım’ dediler. ‘Daha
uygun arkadaşımız varsa onu yapalım’ dedim ama en uy-
gunu ben olduğumu söyledi. 2018 seçimlerine kadar meclis
başkanı oldum. 2018 seçimlerinde de rakipsiz bir şekilde

seçime girerek tekrar göreve geldik. Yine teveccüh göster-
diler meclis başkanı oldum. 2005’de başladığımız Ticaret
ve Sanayi Odamızda bu günlere geldik. Ticaret Odamız ta-
rihinde ilk kez bir belediye başkanı seçildi.
ELMADA ÜRETİM VE KALİTE ARTTI 

Isparta’nın ihracatı çok düşüktü. Biz yönetimde çalışma-
larımızı hep ihracat odaklı yaptık. Elma ile ilgili URGE pro-
jesi yaptık. Çok iyi sonuçlar aldık. Elma Hindistan’a gitmeye
başladı. Orta Doğu ülkelerine ihracat devam ediyor. Üretim
ve kalite arttı. Üreticilerimiz birlik çatısı altında birleşmeleri
gerekiyor. O zaman herşey daha güzel olacak. 
GENÇLERE TAVSİYELER…

Isparta’da 2 üniversitemiz var. 90 bin civarı öğrencimiz
var. Bir de tarımın Isparta’ya getirdiği bir zenginlik var. Eko-
nomik krizlerde Isparta çok etkilenmiyor. İşini kaybeden çok
kişi olmuyor. Sanayi şehirlerinde bu durumlarda işini kay-
bedenler çok oluyor. Bu nedenle işçilik hayatında vurdum-
duymazlık oluyor. Üniversite öğrencilerine şunu öneriyorum.
4 yıllık üniversite hayatı bitince, Isparta’dan ayrılırken bir
şeyler ile ayrılmak gerekiyor. Yabancı lisan olmazsa olmaz-
dır. Buradan gitmeden yüksek lisans sahibi olmak gerekiyor.
Isparta’da tüm sektörler var. Hangi kapıyı kalsa staj yap-
tırma, çalışma imkanı olur. Sivil toplum örgütlerinin düzen-
lediği sertifika programlarına katılsınlar. İş başvurusuna
gittiği zaman bunlar çok önemli. 

ISPARTA, İŞTE BÖYLE
FİDANCILIĞIN MERKEZİ OLDU




