BÜLTEN
NİSAN 2021

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

BÜYÜK OVA GEVŞETİLMELİ

MÜZE İÇİN ESER BAĞIŞLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

TARIM VE HAYVANCILIK ZİRVESİ

EKONOMİYE DEĞER KATANLARA ZİYARET

ISPARTA GÜLSUYUNA KİMLİK KAZANDIRIYORUZ
ITSO’DAN YATIRIM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR FORMÜL

ISPARTA’DA
İHRACAT
MART AYINDA
% 111 ARTTI

YATIRIM
DESTEK
OFİSİ

2

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

NİSAN 2021

BÜYÜK OVA GEVŞETİLMELİ

Isparta’nın verimli tarım topraklarını korumak adına çıkarılan Büyük Ova (Tarımsal SİT) Kanunu, özellikle meyvecilikte kaliteyi artırmak için gereken yatırımların önünü tıkıyor. Isparta, tarıma yönelik yatırımlarda esneklik istiyor.

Tutar: Tarımsal yatırımlara özel izin istiyoruz
ITSO’da düzenlenen tarım ve hayvancılık konulu sektör toplantısında Büyük Ova Kanunu’na ilişkin şikayetler gündeme
getirildi. Isparta’da tarımsal yatırımları büyük ova kanununun engellediği toplantının ana gündem maddesiydi.
ITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR:
Büyük Ova uygulaması konusunda gevşetme olmalıdır. Tarımsal sanayi ile ilgili özel izin verilmelidir. Isparta Ticaret ve
Sanayi Odası olarak bu konunun takipçisiyiz. Büyük Ova
uygulaması ilimiz tarımının gelişmesi, kalitenin artırılması
noktasında dezavantajlar sağlamaktadır .
GELENDOST BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEZGİN:
Büyük ova uygulaması ile kaliteyi nasıl yakalayacağız. Ruhsat veremiyoruz. Soğuk hava deposu, paketleme tesisi yapılacak ama büyük ova kanununa takılıyor. Soğuk hava
deposu yapmak, paketleme tesisi yapmak tarımsal faaliyet
değil midir? Teknoloji olmadan kalite olmaz. Kaliteleşmeyi
sağlamak istiyoruz ama ruhsat veremiyoruz. 3-4 yerden
evrak çıkartıyorsunuz sonra bir bakıyorsunuz Karayolları’ndan ret cevabı gelmiş. Bürokrasiyi, uygulamaları, yönetmelikleri aşamıyoruz. Bu nedenle de kaliteyi
yükseltemiyoruz.
TEMPO YUMURTACILIK YÖN. KRL. BŞK. TÜLİN ŞAHİN:
Yumurta tesisimiz için soğuk zincir kurmak istedik. Soğuk
hava deposu yatırımımızı yapacaktır ama büyük ovadan
dolayı izin verilmedi. Özel izin istedik, o da olmadı.

ŞEHİR PLANCISI MEHMET PALA:
Bir plancı olarak tarımsal yatırımımızla ilgili izin alamıyoruz.
Büyük ovanın kapsamı genişletilmek isteniyor. Bakanlık şu
anda bir çalışma yürütüyor. O zaman Yalvaç, Senirkent ovasının bir bölümü büyük ova kapsamına girecek. Tarımsal
amaçlı yatırımlar yapılamayacak ve Isparta dışına kayacak.
Bu uygulama nedeniyle tarımsal amaçlı yatırımlar yapılamıyor.
Büyük ova uygulamasıyla ilgili birkaç madde eklemesi yapılmalıdır. İl Genel Meclisimiz, Isparta Belediye Meclisimiz
ile ilgili ilçe belediyeleri ve kasaba belediyeleri meclisi karar
almalı. Bu kararlar ile bakanlık kararlarına etki yapılmalıdır.
Yöresel hassasiyetlere dikkat çekilmelidir. Aksi durumda yatırımlar boşa düşecektir.
SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANI KADİR HEYBELİ:
Büyük ova uygulaması yöremiz için de büyük sıkıntı. 2 yatırımcımız bu uygulama nedeniyle yatırımını yapamıyor. Belediyemize ait yerleri gösterdik ama oralarda beğenilmedi.
ITSO BAŞKAN YARDIMCISI AHMET KABALAK:
Büyük ova uygulaması nedeniyle yatırımcılarımız dertli. Bu
konuda gevşetme olmalıdır.
ITSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ AHMET ÖZTÜRK:
Isparta’da soğuk hava deposu yapımı azaldı. Karaman,
Konya, Niğde gibi iller revaçta. Isparta’da yatırımların yapılmamasının nedeni büyük ova uygulamasıdır.”
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AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, ilimizin tarım ve hayvancılık sorunlarının
tespiti ile çözüm yollarının belirlenmesi ile tarımsal ekonominin güçlendirilmesi
amacıyla ITSO’nun ev sahipliğinde önemli bir toplantı düzenledi.
Milletvekili Özel’in önderliğinde düzenlenen toplantıya Belediye
Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, ITSO Başkanı
Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITB Başkanı
Ahmet Adar, Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk ile
ilçe belediye başkanları, birlik ve kooperatif başkanları ile sektörün temsilcileri katıldı.
Milletvekili Özel, Isparta’da tarım ve hayvancılığı konuşturmak
istediğini belirterek şöyle konuştu: “Ekonomimiz tarım ve hayvancılığa bağlı. Şu an ilimizde öğrenci yok, asker yok. Ama
ekonomimiz ayakta. Demek ki şehrimiz için tarım ve hayvancılık çok önemli. Isparta tarımın merkezi tarımı konuşmak anlamında, çözüm üretmek anlamında sizleri dinlemek istiyoruz.
Isparta’da tarımı konuşmak ve konuşturmak istiyoruz. Bizim
çiftçimiz maalesef ki tarım teşkilatlarımızın ve ziraat fakültelerimizin önünde koşuyor. Tarım teşkilatlarımız problemleri çözmek yerine sadece teşvik almak isteyenlere aracılık hizmeti
veriyor. Burada eksiklikler var. Ticaret ve Sanayi Odamız burada bize öncülük ediyor. Burada konuşulan her şeyi kayıt altına almak istiyoruz. Tarım sektörüne lokomotif olmak istiyoruz.
Tarımda neler yapılması gerektiğini konuşmak istiyoruz. Burada lafı evelemeden, gevelemeden konuşmasını istiyoruz. Isparta olarak tarımsal projelerde geri kaldığımızı düşünüyorum.
Isparta tarım ve hayvancılık kapasitesinin ancak yüzde 2030’unu kullanabiliyor. Sizlerin görüşlerini önemsiyoruz. Toplantımızın asıl amacı budur. Burada her ay tarım ve hayvancılık
ile ilgili bir konuyu konuşmak, tartışmak istiyoruz. Toplantılarımıza devam edeceğiz. Tarımda önümüze bir hedef koyacağız.
Sizler konuşmazsa, bizler bu işleri yapmazsak çiftçimize, üreticimize kim öncülük edecek, sorunlar nasıl çözülecek. Herkesten katılım ve katkı bekliyoruz.”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilimizin verimli
topraklara sahip olduğunu belirterek “Isparta’nın değerini
ancak dışarıya çıktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Yurt dışı çalışmalarımızda Isparta’yı ve ürettiğimiz ürünleri anlattığımızda
insanlar şaşırarak sizi dinliyor. Isparta’da tarım ve hayvancılık
çok önemli. Tropikal meyveler hariç burada her şey yetiştirilebiliyor. Arazimiz sulanabiliyor, 650 bin ton depolama kapasitesine sahibiz. ITSO Başkanlığı yaptığım dönemde yurt dışı
çalışmalarımız oldu. Elmamızın ihracatı için çalıştık. Isparta dışına çıkmadan Isparta’ya hizmet edemezsiniz” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar da tarımsal ekonominin gelişmesi, tarımsal sanayi yatırımlarının artması için Büyük Ova Kanunu’nda gevşetmeler yapılması gerektiğini söyledi. Tarımsal
sanayi ile ilgili yatırımlara izin verilmemesinden yakınan Tutar,
yaş meyve ve sebze ihracatının mart ayında yüzde 111 arttığına dikkat çekti.
Toplantı diğer katılımcıların tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili
görüş, öneri, şikâyet ve taleplerini iletmesi ile devam etti.

4

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

NİSAN 2021

ITSO’DAN YATIRIM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR FORMÜL

YATIRIM DESTEK OFİSİ
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, yeni yatırım ya da ek tesis yapmak isteyen iş dünyasının bürokrasideki
işlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için oda bünyesinde yatırım destek ofisi kuracaklarını açıkladı.
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’in ITSO’da düzenlediği tarım ve hayvancılık sektör
toplantısında iş dünyasın bürokrasiden yakındı. Tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım
yapmanın çok zorlu olduğunu belirten iş insanları, kamu, kurum ve kuruluşlardaki görevlilerin
yatırımcıların işlerinin görülmesinde daha
çözüm odaklı yaklaşması gerektiğini ifade ettiler.
OTURDUKLARI KOLTUĞU VERMELİLER
Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, iş
yapacak insanların bürokraside çok zaman
kaybettiğini belirterek “Biz tüccar zihniyetindeyiz. Hemen olacak, hızlı olsun istiyoruz. İşimizi
hızlı yapıyoruz. Ama işlerimizde bürokrasiyi
aşamıyoruz. Bürokrasi yatırımcıya engel oluyor. Devlet kurumundaki kişi oturduğu koltuğu
yatırım yapacak kişiye verip, çayını-kahvesini
söylemeli” dedi.
BÜROKRATİK KOŞULLAR
ŞEVKİMİZİ KIRIYOR
Isparta’da yumurta tavukçuluğu sektöründe
faaliyet gösteren Kadın Girişimci Tülin Şahin
de bürokrasiden şikayet etti. Günde 190 bin
adet yumurta üreten Şahin, “İnsan ihracata girdiği zaman girdi maliyetlerini düşürmek istiyor.
Bunun için yeni yatırımlar yapmak zorundasınız. Güneş Enerji Sistemi kurmak istedik. Zorlu
ve uzun bir süreçten geçiyorsunuz. Bağlantı
anlaşmasını yapıyorsunuz sonra sizin önünüze
gelen harç maliyeti çok yüksek oluyor. Isparta
için yatırım yapmak için geldik. Bürokratik konulardan hepimiz şikayetçiyiz. Engeller var, işin
çözümü noktasında yardımcı olmuyorlar” diye
konuştu.
ITSO, YATIRIM YAPACAKLARIN
İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK
Konuşmaların daha çok bürokratik şikayetler
üzerinde yoğunlaşması üzerine söz alan ITSO
Başkanı Mustafa Tutar, önemli bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Tutar, “Üyelerimizin yatırım
konularında zorluk çektiğine şahit oluyoruz. Biz
oda olarak bu konuda bir çalışma yapmak istiyoruz. ITSO bünyesinde yatırım destek ofisi
kuruyoruz. Yatırım yapacak üyelerimizin ya da
ek tesis yapacaklara yardımcı olmak, kamu,
kurum ve kuruluşlardaki işlerinde onlara rehberlik etmek istiyoruz. Bazı prosedürlerin kolay
aşılmasını sağlamak istiyoruz. Yatırım yapacak
yada ek tesis yapacak kişinin işini kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.

MUSTAFA
TUTAR

AHMET
ADAR

TÜLİN
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ITSO ve SDÜ Arasında Gülsuyuna Kimlik Katacak Protokol

ISPARTA GÜLSUYUNA
KİMLİK KAZANDIRIYORUZ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülsuyuna kimlik katacak
ve markalaştıracak önemli bir projeye öncülük ediyor. ITSO
ile SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol ile analizi yapılan gülsuyunun ambalajına
doğal ürün bandrolü basılacak.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülsuyu farkındalığı ve
doğal gülsuyunun markalaşmasına yönelik çalışmalarında
önemli bir adım daha attı. SDÜ Doğal Ürünler Araştırma
Merkezi ile üretilen çalışmalar doğrultusunda iki kurum arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında ITSO üyeleri sembolik bir bedel ile gülsuyuna doğal ürün analizi
yaptırabilecek, sonucunda ürünün ambalajına bandrol basılacak. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “bu ürün ile Isparta
gülsuyuna değer katacağız, markalaştıracağız. Tüketicilerimiz sentetik ile gerçek gülsuyunu rahatlıkla ayırt edebilecek” dedi.
ITSO Meclisi’nde düzenlenen protokol törenine SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer katıldı. ITSO Başkanı
Mustafa Tutar, açılış konuşmasında “ITSO köklü geçmişi ile
her zaman Isparta’nın menfaatine projeler üretmiş ve içinde
yer almıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde,
sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içinde önemli projelere
imza atılmıştır” dedi.
ITSO’nun Isparta gülsuyunun farkındalığını artırılmasına
yönelik çalışmalarından bahseden Başkan Tutar, SDÜ ile
yapılan protokolün bu çalışmanın en önemlisi ve en değerlisi olduğunu belirtti. Tutar, “tüketicilerimizin sentetik ile gerçek gülsuyunu rahatlıkla ayırt edebilmesini, gülsuyu alırken
doğalını almalarını önemsiyor ve arzuluyoruz. Böylece gülsuyumuz kimlik kazanacak ve markalaşacak. Doğal gülsuyu ile Türkiye’de hatta dünyada önemli bir Pazar elde
edilecek, böylece gül üreticilerimize ve gül sanayicilerimize
katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi yönetimine katkılarından ötürü teşekkür eden ITSO Başkanı Mustafa Tutar,

“böyle bir analizi normalde yapmaya kalksanız 700-800 TL.
Sağ olsun rektörümüz bu çalışmamız destekledi, hocalarımız yakından ilgilendi. Üyelerimiz bizden alacakları faaliyet
belgesi ile merkeze gittiklerinde sadece 100 TL’ye gülsuyuna içerik analizi yaptırabilecekler. İçerik analizi sonucunda ürünlerin ambalajlarına doğal ürün bandrolü
basılacak” dedi.
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da konuşmasında Isparta’nın ilaç ve kozmetik sektöründe önemli bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Yıllar önce Isparta’nın
kozmetik ve ilaç sektöründe iddiasını ortaya koyduklarını
belirten Çarıkçı, “uzun süren çalışmalarımız ve aldığımız
destekler sayesinde önemli bir merkez kurduk. Laboratuvarımız çok kapsamlı. Akredite olmuş bir laboratuvar. Ama sadece cihaz olması yetmiyordu. Değerli bir ekibi bu merkeze
getirdik. Hocamızı transfer ettik. Şu an altyapı olarak hazırız. İlaç ve kozmetik sektöründe her türlü çalışmayı yapabilecek ekip ve ekipmana sahibiz. İnşallah Isparta bu alanda
önemli bir cazibe merkezi, önemli bir yatırım merkezi olacaktır” dedi.
Son olarak kürsüye gelen SDÜ Doğal Ürünler Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer, merkezin çalışmalarında ITSO’nun çok desteğini gördüklerini belirterek “üniversite-sanayi işbirliği ortamını sağladık. Hedefimiz çok
büyük. Yılmayan bir ekibiz. Artık Türkiye’nin analiz merkezi
haline geldik.
Sağlık Bakanlığı ruhsat dosyası istenen birçok ürünün analizi Isparta’da yapıldı, yapılıyor. Bu bize ulusal arenada tanınırlık sağladık. Bu çalışma ile Isparta gülsuyunu sadece
Isparta’da üretildiğini pekiştirmek istiyoruz. Sanayicilerimizin
ihracata yönelmesini istiyoruz. Merkezimiz 3 dilde müşterilere hitap edecek yeteneğe sahip. Vereceğimiz bandrol ile
gülsuyunda Isparta markasını kullanın mesajı veriyoruz”
diye konuştu.
Daha sonra ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile SDÜ Rektörü
Prof. Dr. İlker Çarıkçı arasında gülsuyu analiz ve doğal ürün
bandrolü sürecini başlatan protokol imzalandı.
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TİCARET VE SANAYİ MÜZESİ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Belediyesi işbirliğinde Etnografya Müzesi’nde kuracağı ticaret ve sanayi müzesi için üyelerinden destek bekliyor.
Isparta’nın iş hayatında kullandığı tarihi değere sahip makine-ekipman, eşya,
evrak ve belgeler müzede sergilenecek, hediye edenlerin ismi yazılacak.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye ile işbirliğinde Etnografya Müzesi’nde 350 m2 kapalı alanda kuracağı Sanayi ve Ticaret Müzesi için üyelerine
çağrıda bulundu. Ticaret Müzesi’nde Isparta’nın ekonomik hayatına ilişkin
önemli eserler sergilenecek. ITSO’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Sayın Üyemiz;
Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız, 1867’ye dayanan kuruluşu itibariyle ilimizin
köklü ticari geçmişinin aynasıdır. Ticari geçmişi, kültürü ve gelenekleri ile Türkiye’nin ender şehirlerinden birisi olan Isparta’da gelecek nesillere ışık tutacak
bir çalışma içerisindeyiz.
İlimizin köklü ticari geçmişinde siz değerli iş insanlarının da rolü çok büyüktür.
Isparta’nın iktisadi hayatına olan katkılarınıza minnettarız. Odamızın Gökçay
Etnografya Müzesi içerisinde oluşturacağı Ticaret Müzesi için yapacağınız
katkılar ilimiz için güzel bir eserin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
İş yaşantınızda kullandığınız makine-ekipman, alet ve araçlar ile ticari belgelerin müzede sergilenip, adınızın ve eserlerinizin gelecek nesillere taşınması
noktasında desteklerinizi bekler, ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz.

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU
İRTİBAT TELEFONU: 0246 232 94 96

MÜZE İÇİN ESER BAĞIŞLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO), Isparta Belediyesi işbirliğinde Etnografya Müzesi’nde kuracağı ticaret ve sanayi
müzesi için üyelerinden büyük destek gördüklerini ifade eden ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “Isparta’nın iş hayatında kullandığı tarihi değere sahip makineekipman, eşya, evrak ve belgeler müzede sergilenecek, hediye edenlerin isimleri yazılacak” dedi.
Belediye ile işbirliğinde Etnografya Müzesi’nde 350 m2 kapalı alanda kurulacak olan Sanayi ve Ticaret Müzesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Tutar, “Ticaret Müzesi’nde Isparta’nın ekonomik hayatına ilişkin önemli eserler sergilenecek. Bize emanet edilen eserleri tutanak karşılığında teslim alıyoruz. Bize teslim edilen eserler arasında çok ilginç
eserler bulunuyor. Müze için teslim edilen eserler arasında çok güzel yel değirmeni bile bulunuyor ” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, pandemi döneminde yönetim olarak üyeleri ziyaretlere büyük önem verdiklerini belirterek,
“Üyelerimizin sorunlarını dinliyoruz” dedi.
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve yönetim kurulu üyeleri, Polis
Haftası dolayısıyla Emniyet Müdürü Metin Akay’ı ziyaret etti. Emniyet Müdürü Metin Akay nezdinde Türk polis teşkilatının
Polis Bayramı’nı kutlayan ITSO Başkanı Tutar, “Emniyet Müdürümüz Metin Akay ile geldiği günden buyana iletişim halindeyiz. SağolsunlarIspartamızın huzuru için halkımızın mutluluğu için fedakarca görev yapıyorlar. Ispartamızın huzur
şehri olarak bilinmesinde ve tanınmasında Emniyet teşkilatımızın rolü büyüktür. Emniyet Teşkilatının kuruluş yıldönümünü
kutlar, başarılar dileriz” dedi.

MASKE-MESAFE-HİJYEN
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci kurallarına dikkat edilmesi konusunda
farkındalık çalışması yürütüyor. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ‘Hedef Mavi’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında
üye işyerlerine ve esnaflara afiş dağıttı. Başkan Tutar, “Odamızın ‘Isparta’da hedef mavi’ sloganıyla başlattığı ‘maskemesafe-hijyen’ uyarı kampanyamız kapsamında afişlerimizi üyelerimize ve esnaflarımıza dağıttık. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tutar, Isparta’nın normalleşme sürecinde mavi renkli şehirler içerisine girmesi için kuralları
hatırlattı, maske-mesafe-hijyene dikkat edilmesini istedi” dedi.
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ITSO HEYETİ, EKONOMİYE DEĞER
KATANLARA ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR

Gönen Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Parlayan Cam, cam balkon, alüminyum ve pvc sektörünün cam
ihtiyacını karşılıyor. 150 km çaptaki şehirlerin yanı sıra Amerika, Hollanda ve Belçika’ya cam gönderiyoruz.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve
beraberindeki heyet, Gönen Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren cam işleme fabrikasını ziyaret etti.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu üyeleri, Isparta ekonomisine değer
katanlara ziyaretlerini sürdürüyor. ITSO Heyeti, Gönen Sanayi Sitesi’nde cam işleme alanında faaliyet gösteren Parlayan Cam’ı ziyaret etti. Parlayan Cam Yönetim Kurulu
Başkanı Muhammed Emiral, ITSO heyetine sektörde yaşanan sorunlar ile yaptığı faaliyetlerinden bahsetti.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta ekonomisine değer
katan işletmelere yönelik ziyaretlerden önemli çıktılar aldıklarını belirterek “üyelerimizi
yerlerinde ziyaret ederek
üretime, ekonomiye, istihdama katkıları ile teşekkür
ediyor ve varsa sorunlarını
dinliyoruz. Parlayan Cam da
cam sanayi alanında faaliyet
gösteren ve başarıları ile
gurur duyduğumuz bir şirketimiz. Burada önemli istihdam sağlıyor, ekonomik
değer üretiyorsunuz. Tebrik
ediyoruz. ITSO olarak her
zaman yanınızdayız” dedi.
Parlayan Cam Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet
Emiral da 50 kişi ile faaliyet
gösterdiklerini cam işleme
alanında önemli bir talebi
karşıladıklarını anlattı. Oto
cam ve ısı cam haricinde

cam üzerine her türlü üretimin yapıldığını belirten Emiral,
“burada 350 cam çeşidini üretiyoruz. Müşterilerimiz pvc,
alüminyum doğrama ve cam balkon işi yapan işletmeler.
150 km.’lik çaptaki şehirlerin cam ihtiyacını karşılıyoruz.
Amerika, Hollanda, Belçika’ya da ihracat gerçekleştiriyoruz.
Günlük 3-4 tır ile sevkiyat yapıyoruz” dedi.
Cam sanayiinde hammadde sıkıntısı yaşandığını da belirten Emiral, “Şişe Cam firması iç piyasaya mal vermiyor. İhracat fazla olduğu için iç piyasaya verdiği ürünü azalttı. Bu
da bize hammadde bulmamızda zorluyor. Konuyu yetkililere
duyurduk. İnşallah en yakın zamanda cam temini konusunda rahatlama yaşarız” diye konuştu.
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ITSO’DAN ŞAHLAN’A BÜYÜK ONUR
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Isparta’da Ticaretin Duayenleri’ kitabı için Osman Şahlan’a
yer verdi. Şahlan ailesi ile Osman Şahlan’ın Isparta ekonomisine kattığı değer, yaptığı ihracat
ve ülke dışına yayılan başarısı kitaba konu
oldu. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “Şahlan Ailesi, Isparta’nın iktisadi hayata geçişinin en
önemli aktörlerinden birisidir. Merhum Süleyman Şahlan’ın bıraktığı bayrağı devralan
Osman Şahlan, daha da zirvelere taşımış, Kazakistan ve Özbekistan’da yaptığı girişimler ve
örnek çalışmalar ile dikkatleri üzerine çekmiştir.
Osman Şahlan, bugün Özbekistan’da kurulan
modern, devasa meyve bahçelerinin mimarıdır.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda uzun zamandır birlikte omuz omuz görev yapmaktan
onur ve gurur duyduğum Osman Şahlan’dan
hepimizin alacağı dersler bulunmaktadır” dedi.
TARIMDA ÜLKENİN KADERİNİ
DEĞİŞTİREN İSİM: OSMAN ŞAHLAN
2004’de balık almak için gittiği Kazakistan’da
Özbekistan’ı keşfedip, orada balık işleme tesisi
kurup balık ticaretini geliştirdi. Özbekistan’ın elmada dışa bağlılığını fırsat görüp, modern bir
elma bahçesi kuran Osman Şahlan, ülkenin tarımda kaderini değiştiren isim oldu. Bugün Özbekistan, Isparta’dan ithal ettiği elma fidanları,
modern bahçe tesisi ve soğuk hava deposu
teknolojisi ile elma ihraç eden bir ülke haline
geldi.

KOZMETİK URGE
ITSO Başkanı Tutar’ın kozmetik şehri Isparta’da yüzde 75’i devlet destekli uluslararası rekabeti geliştirme projesine 10 kişilik katılımın olmamasına yönelik sitemi yerine ulaştı. URGE için gerekli sayıya ulaşıldı.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın mobilya ve kozmetik sektörü için geliştirdiği Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projelerinde önemli bir gelişme
oldu. Mobilyada yeterli sayıda başvuruyu bulan ancak kozmetik sektöründe yeterli başvuru sayısını yakalayamayan ITSO, mücadelesini sürdürdü, amacına ulaştı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, AK Parti Isparta
Milletvekili Recep Özel’in ziyaretinde kozmetik URGE için Isparta’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 yeterli sayıya ulaşıldı.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, kozmetik alanında ihracatı artırmak istediklerini söyledi. Isparta’da güçlü bir kozmetik altyapısı olduğuna dikkat
çeken Tutar, “kozmetik URGE için gerekli olan 10 başvuru sayısına ulaşamamıştık. Konuyu basında 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 olacak. Projemizin maliyetinin
yüzde 75’i devlet tarafından karşılanacak. URGE sonucunda kozmetikte
yeni pazarlar bulmayı arzu ediyoruz” dedi.
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NEREDE ISPARTA’NIN MENFAATİNE BİR
KONU VARSA, ORADA ITSO VARDIR
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “Köklü bir tarihe sahip olan odamızın geçmişine bakarsanız bir çok projenin fikir aşamasında,
uygulanmasında ve hayata geçirilmesinde
ITSO’nun imzasını görürsünüz” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Genç MÜSIAD genel kurulunda şöyle konuştu:
“Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Isparta Şubesi’nin genç, dinamik girişimcilerinden oluşan Genç MÜSİAD’ın olağan
genel kurulunda bulunmaktan duyduğum
mutluluğu ifade eder, Isparta İş Dünyası
adına herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, paydaşı
kamu, kurum ve kuruluşları, diğer meslek
örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini
önemseyen, bunu icraata dönüştüren bir
kuruluştur. Nerede Isparta’nın menfaatine
olan bir konu varsa, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı orada görürsünüz. Köklü bir
tarihe sahip olan odamızın geçmişine bakarsanız birçok projenin fikir aşamasında,
uygulanmasında ve hayata geçirilmesinde
ITSO’nun imzasını görürsünüz.
Büyüklerimizden devraldığımız bayrağı
daha yükseklere taşımak için gayretle çalışıyoruz. Her türlü fikre, öneriye ve işbirliğine
açık olduğumuzu buradan deklare ediyorum.
Ülkemizin ve şehrimizin geleceğinde, büyüyen ekonomimizin temsilinde bugünün genç
işadamlarının rolünün büyük olacağını belirtir, göreve gelen arkadaşlarımıza başarılar
dilerim.”
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ISPARTA’DA İHRACAT
MART AYINDA
% 111 ORANINDA ARTTI

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’nın 2023 yılı için hedeflediği 500 milyon dolarlık ihracata daha erken ulaşmasını beklediklerini söyledi. Mart ayında ihracatta rekor derecede
artış olduğunu belirten Tutar, “Mart ayı ihracat miktarı 39 milyon110 bin 890 dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 111 oranında artış yaşanmıştır” diye
konuştu.
Tutar, Mart ayında kentten en çok ihracat yapılan sektörlerinde başında 9 milyon 333 bin
dolar ile makine ve aksamları geldiğini, bu sektörü 6 milyon 992 bin dolarla madencilik
ürünlerini izlediğini kaydetti. Mustafa Tutar, “İlimizde üçüncü olarak en çok ihracat yapılan
sektör yaş meyve ve sebze oldu. Bu alanda 3 milyon 871 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, çimento cam seramik ve orman ürünlerinde 3 milyon 593 bin dolar, tekstil ve
hammaddeleri ise 3 milyon 336 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi” diye konuştu.
Tutar, 2021 yılının ilk 3 ayında ise kentten 101 milyon 536 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bunun da bir önceki yıla göre yüzde 60 artışlı olduğunu söyledi.

