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Mobilya sektöründe hedef:
50 milyon dolarlık ihracat
ITSO Başkanı Tutar: 15 milyon dolar olan mobilya sektörü
ihracatımızı 2021’de 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, ilimizin güçlü sektörleri arasında yer alan mobilyada önemli bir çalışma
başlattı. Daha önce elma sektörü ile ilgili Uluslararası
Ticareti Geliştirme Projesi yapıp, başarılı
sonuçlar alan ITSO, şimdi de mobilya sektöründe
yurt dışında yeni pazarlar arıyor. Ticaret Bakanlığı destekli URGE Projesi için çalışmalara başlayan ITSO, ilimizin 15 milyon dolar olan mobilya sektörü ihracatını
50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. ITSO Başkanı
Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu üyeleri, URGE Projesi çalışmaları kapsamında ilimizdeki bazı mobilya sektörü firmalarını ziyaret
etti.
ITSO Başkanı Tutar ve Meclis Başkanı Şahlan, ilk
olarak Pasific Home markasıyla hem iç pazarda hem
de dış ticarette faaliyet gösteren Şallı ailesini ziyaret etti.
İnşaat Mühendisi Süleyman Şallı ile Mimar Emre Şallı,
ITSO heyetineyeni yatırımlarını gezdirdi. Pasific Home

markası sahibi genç iş adamı Emre Şallı, yurt içi pazar
ve yurt dışı pazar için 2 ayrı fabrika yatırımı yaptıklarını
anlattı. Yurt dışı için üretilecek demonte modeli paketlenebilir mobilya imalatı için son teknolojik makine parkı
yatırımı yapıldığını belirten Şallı, her 2 fabrikada da
elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerji sistemi kurulacağını ifade etti.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Merhum Kadir Şallı’yı
rahmetle andığını belirterek “oğulları bayrağıdevralmış
ve çok önemli başarılara imza atıyorlar. Mobilya sektöründe Isparta’mızı dünyaya duyuracak bir çalışma içerisindeler. Büyük yatırımlara imza atmışlar. Gerek
imalathane gerekse showroom anlamında Isparta’mıza
değer katacak, ekonomimizi büyütecek, istihdamımızı
artıracak bir proje. Kendilerini tebrik ediyorum” diye ko-

nuştu. ITSO heyeti daha sonra 13 ülkeye panel mobilya
ihracatı yapan CMS32 Firmasını ziyaret etti. İş adamları
Ahmet Can ve Mustafa Can, ITSO Başkanı Tutar ve beraberindekilere 50’e yakın istihdamın yapıldığı fabrikayı
gezdirdi.
ITSO Başkanı Tutar, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yapılacak URGE Projesi ile ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirterek “mobilyada 2020 yılı ihracatımız 15
milyon dolar. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. İnşallah yeni
pazarlar bulacağız. Mobilya sektörü temsilcilerimizi yurt
dışı fuarlarına iş görüşmelerine götüreceğiz. Yeni pazarlar ile ihracat yaptığımız ülke sayısını artıracağız.
2021’de inşallah ihracatımız 50 milyon doları bulacak”
dedi.
ITSO Başkanı Tutar, Meclis Başkanı Şahlan ve beraberindekiler mobilya sektöründe son ziyaretini Sav’da
üretime başlayan Babish Home firmasına yaptı. 1 ay
önce bebek, çocuk ve genç odası imalatına başlayan
Babish Home tesislerini gezen Tutar, ITSO olarak her
türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Babish Home
markası sahibi Ünal Turan da Isparta’nın mobilya sektöründe hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Orma’nın
hammadde kaynağı olarak Isparta’da bulunmasının
büyük bir avantaj olduğunu belirten Turan, Isparta’dan
dünyaya ticareti hedeflediklerini ifade etti.
Öte yandan ITSO heyeti, mobilya sektörü temasları
yaparken o bölgede faaliyet gösteren Pürlü ailesini de
ziyarette bulundu. Pürlü Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Pürlü, oğlu Veli Pürlü ile kardeşlerini
ziyaret eden ITSO heyeti, otomotiv sektörü ile ilgili istişarelerde bulundu. Pürlü Otomotiv Genel Müdürü Veli
Pürlü, otomotiv sektöründe sıfır otomobile talebin yüksek olduğunu söyledi.
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ITSO’dan Mobilya URGE
Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında mobilya sektörüne yönelik hazırlıklara başladı. Elmaya dayalı URGE
projesini başarı ile gerçekleştirip bu alanda ihracat kapılarının açılmasını sağlayan Ticaret ve Sanayi Odası, benzer
çalışmayı mobilya sektörü için de yapmak istiyor. Isparta’nın
en güçlü sektörleri arasındaki mobilyada, uluslar arası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi kapsamında yurt
dışı ticaretinin artırılması, yeni pazarların bulunması hedefleniyor.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman
Şahlan ile birlikte Mobilya sektörü URGE Projesi kapsamında katılımcı sektör temsilcileri ile bir araya geldi. ITSO
Başkanı Tutar, ocak ayında Ticaret Bakanlığı nezdinde başlatılacak çalışmalar kapsamında hazırlanacak proje ve yol
haritasının belirlenmesi için sektör temsilcilerinin bilgisine
başvurduklarını söyledi. Mobilya sektörünün Isparta’da çok

önemli olduğunu belirten Tutar, elma sektörüne yönelik
URGE çalışmasının faydalarını anlattı. Tutar, “Elma sektörüne yönelik URGE projemiz kapsamında Dubia, Katar’dan
işadamlarımızı ağırlamıştık. Elmacılarımız ile görüşüldü.
Direk ticaret imkanları doğdu. Yurt dışı ziyaretlerde görüşmeler oluyor.
Ülkemizin ticari ateşe temsilcileri oluyor. Elma ile ilgili 810 kez gidildi-gelindi. Çok büyük faydası oldu. 11 aylık dönemde 300 milyon doları geçtik. Farklı farklı büyük atılımlar
oldu. İnşallah daha da artıracağız. Sektör bazlı çalışmalar
yaparak ihracatımızı artıracağız. Karşılıklı fikir alışverişi için
buradayız. Sizler yol haritası belirleyeceksiniz” dedi.
Meclis Başkanı Osman Şahlan da “oturmakla bir şey olmuyoruz. Dünyayı gezeceğiz, yeni pazarlar bulacağız. Yurt
dışı gezileri ile pazarlarımızı artıracağız. İnşallah herkesin
karlı çıkacağı bir sonuçla çıkarız” dedi.
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SEKTÖR: İNŞAAT
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, pandemi döneminde
zor koşullara rağmen yatırımlarını durdurmayıp istihdam oluşturmaya, ekonomide katma değer üretmeye devam eden inşaat sektörünün aktörlerini ziyaret etti, istişarelerde bulundu.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mimar
Kadir Özkan, Musa Çağrı Can ile Genel Sekreter Nihal İspir ile birlikte inşaat sektörüne
yönelik ziyaretlerde bulundu. Pandemi döneminde çok zor şartlara rağmen yatırımlarını
ve imalatını devam ettiren inşaat sektörü temsilcilerine teşekkür edip, başarı dileklerini ileten Başkan Tutar, ziyaretlerinde şöyle
konuştu:
“Yapı sektörü pandeminin durduramadığı,
yavaşlatamadığı bir sektör. Isparta’mızda yapı
sektörü oldukça güçlü. İnşaat sektöründe çok
başarılı işletmelerimiz var. Çok güzel projeler
hayata geçiriliyor. Deprem riskinden uzak,
modern, kaliteli ve refah seviyesi yüksek yapılar inşa ediliyor. Müteahhitlerimiz ve yapı
sektörünün diğer aktörleri bu süreçte her şeye
rağmen yatırımlarına devam ediyorlar. Pandemi riskine rağmen hiçbir şantiye durmadı.
Şantiyelerde gerekli önlemler alınarak imalat
devam ediyor. İşçi kardeşlerimiz üretime
devam ediyor. İnşaat sektörünü durdurmamak için, ekonomik kayıp oluşturmamak için
her türlü fedakârlık yapılıyor. Sektör temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte
yatırımlarını devam ettirerek, ekonomimize
katkı sağlıyorlar. İnşallah pandemiden sonra
da yatırımlar devam edecektir. Beklentimiz
yapı sektörü için faizlerin düşmesi. Eğer faizler de düşerse yapı sektöründe alım-satım artacak, müteahhitlerimizin ürettiği konutların
satışı daha hızlı olacaktır.
ITSO’NUN EN ÇOK ÜYESİ İNŞAATTA
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak
yapı sektörünü çok önemsiyoruz. 17 meslek
grubumuzun 3’ü yapı sektörü ile ilgili. Müteahhitlik sektörü, mühendislik hizmetleri, kooperatif faaliyetleri ile yapı malzemelerinde çok
sayıda üyemiz var. Son yapılan düzenlemeler
ile mesleki yeterlilik belgesi, müteahhitlik belgesi gibi uygulamalar gündeme geldi. Bu düzenlemeleri destekliyoruz. Yapı sektörünü
düzenleyen, kontrol altına alan her türlü çalışmanın yanındayız. Şehrimizin imarının yeniden düzenlenmesi, eski mahallelerimizin
yenilenmesi gibi konularda ITSO olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Şehrimizin yeniden imarı için alınacak her türlü
karara ve yapılacak çalışmaya katkı sunmaya
hazırız.”

Ocak 2021

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

HAK YAPI – ÖZHAK YAPI DENETİM
İnşaat Mühendisi Zafer Akıllı: Ekonomik hayatın durmaması için
inşaat sektörü kısıtlamalardan muaftı. Çünkü inşaat sektörünün önemi
ortada. İstihdam ve üretim anlamında önemli bir sektör. Hükümetin
sektöre yönelik kalkınma hamlesi konut faiz oranlarını düşürerek oldu.
İlimizde birikmiş konut stoku bitti. Yeni yatırımlar başladı. Geçen yıl
ortalama 1 birim iş aldıysak bu yıl aldığımız birim miktarı 4 İlimizdeki
müteahhitler nakdi, birikimini yine inşaata yatırıyor. Müteahhidin parası varsa altın, döviz ve benzeri yatırım araçlarını satın almaz. Müteahhit demir alır, arsa alır. Asla dolar almaz.
Makine Mühendisi Hasan Akıllı: Pandemi döneminde sokağa
çıkma kısıtlamaları uygulandı, uygulanıyor. Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleri ile inşaat sektörü çalışanları kısıtlamadan muaf tutuldular. Bundan ötürü teşekkür ederiz.
CİHAN İNŞAAT-CİHAN ALAY
Isparta’da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu an 2 projemiz
devam ediyor. 2 projeye daha başlıyoruz. İyi planlanmış konutlar yapıyoruz. Pandemi sürecinde büyük balkonlu dairelerin önemi arttı. Talepler bu yöne arttı. Biz de şirket olarak halkımızın taleplerine göre
projeler üretiyoruz.
METİN ÇELİK İNŞAAT
İnşaat Mühendisi Metin Çelik: Ülkemiz kriz döneminden geçiyor.
Yasaklı günlerde inşaat sektöründe işçilerin çalışması sıkıntılıydı.
Odamızın girişimleri ile yazışmalar yapılarak çalışmamıza izin verildi.
Odamıza teşekkür ediyoruz. Bütün sektörler şu anda sıkıntıda. 500
sektöre hitap ediyoruz. Kısıtlamalardan muaf tutulmamız çok önemli.
Her kriz döneminde az-çok, iyi-kötü çalışıyoruz. Çünkü bize bağlı,
bizden iş bekleyen ekiplerimiz var. Onlara iş vermek zorundayız, evlerine ekmek götürmelerini sağlamak zorundayız. Bu konuda sosyal
düşünüyoruz.
METRO MÜHENDİSLİK
İnşaat Mühendisi Mustafa Özaydın: Şirket olarak şu anda 10 şehirde, bir de Kıbrıs’ta şantiyemiz var. Buralarda projelerimiz devam
ediyor. Bakanlıklardan davet alan bir şirketiz. Bununla gurur duyuyoruz. Adalet, Spor, Sağlık, Savunma Bakanlıklarından davet alıyoruz
ve internet üzerinden ihalelere iştirak ediyoruz. Özel sektör projelerimiz de devam ediyor. Tek başına Mustafa Özaydın işi değil. Sağlam
bir kadromuz ve ekibimiz var. Bu hemen olmadı. Babam 1970’li yılların müteahhidi. 36 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İşimizi seviyoruz.
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz: Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin dertleriyle ilgileniyor. Teşekkür ederiz. 635 üyemiz var. Isparta
için her türlü desteğe ve çalışmaya hazırız. Pandemide durgunluk yaşanmadı. Maliyetlerimiz arttı. Konut kredisinin yeniden düşmesi beklentisindeyiz.
MİMARLAR ODASI
Isparta Temsilcisi Semih Göçer: Isparta’da ticaretin büyük bir payını inşaat sektörü alıyor. Sektörün temel taşları mühendisleri ve mimarlar. Birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Birlikte daha güzel
işler yapıyoruz. Pandemi dönemi inşaat sektörü etkilemede desek de
sektörü yavaşlattı. Yığılmalar yaşandı. Kurumlarla işbirliği içindeyiz.
RİSK KENTSEL DÖNÜŞÜM
Yüksek Mimar Caner Ataseven: Çok şükür sektörümüz çok canlı.
2020 iyi gitti. İnşallah 2021’de iş konusunda böyle gider. Kentsel dönüşüm konusu Isparta’da çok sağlıklı gitmiyor. Plansız bir süreç işliyor. Yık-yap, bireysel bazda çalışmalar var. Yeni yılda kentsel
dönüşüm konusunda ciddi çalışmalar yapılmasını bekliyoruz. Isparta
deprem bölgesinde. Kentsel dönüşüm daha fazla teşvik edilmelidir.
Ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır.
İnşaat Mühendisi Alkan Solmaz: Isparta Yapı Laboratuvarı olarak
beton denetimlerinde yeni uygulamalar var. Çip uygulamasından
sonra şimdi de kare kotlu sistem başladı. Üretilen beton kare kot ile
okunuyor. Betonun kimliği belli oluyor.
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ITSO’dan 112 Çağrı Merkezi ve
Vefa ekibine teşekkür ziyareti

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Tutar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek,
pandemi sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

‘Isparta İş
Dünyası Olarak
2021’den
Umutluyuz’
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Tutar, iş dünyası olarak ülkenin
geleceğinden umutlu olduklarını belirterek, "2021 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni
ediyoruz." ifadesini kullandı.
Tutar, yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisine büyük zarar
verdiği bir yılın geride bırakıldığına işaret
etti.
Gerek aşı çalışmaları gerekse alınan salgın tedbirleriyle daha sağlıklı bir yıl geçirileceğine inandığını vurgulayan Tutar,
mesajında şunları söyledi:
"Salgının ülkemizde görülmesinden itibaren, Türk özel sektörünün sıkıntılarını ve
çözüm önerilerini odalar birliğimize ve milletvekillerimize ilettik ve iletmeye devam
ediyoruz. İş dünyasından gelen pek çok
talebin hayata geçmesini sağladık. Türk iş
dünyası olarak ülkemizin geleceğinden
umutluyuz. 2021 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve
düşüncelerle yeni yılın, sağlık, huzur ve
mutluluklar getirmesini diliyorum."

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 112 acil çağrı
merkezleri de yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Bu kapsamda Isparta
Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Tutar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan
ile birlikte pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışan 112 acil çağrı
merkezi ve vefa sosyal destek ekibi çalışanlarını ziyaret etti. Tutar, Vali
Yardımcısı Haluk Şimşek, AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan, Vefa
Sosyal Destek Müdürü Figen Beşik ile 112 acil çağrı merkezi
personelleri ile vefa sosyal destek ekibi çalışanlarına salgın sürecinde
gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek,
hediyelerini takdim etti.
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Yalvaç TSO yeni yerinde
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, bir süredir yapımı devam
eden yeni
hizmet binasının yapımının tamamlanmasıyla birimlerini
bu yeni alana taşıyarak hizmet vermeye başladı.Yalvaç girişinde Masal Park’ın karşısına yapılan Yalvaç TSO’nun yeni
hizmet binası, üyelerini ağırlamaya başladı.
Çevre düzenlemeleriyle bina içindeki ufak tefek eksikliklerin tamamlandığı Yalvaç TSO’daki çalışmaları birebir takip
eden Yalvaç TSO Başkanı Yalçın Kurucu, göreve geldiklerinde bağımsız bir hizmet binası yapma
projelerinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Böyle bir hizmet binasıkurumsallaşma
ve istenilen çalışmaların yapılabilmesi bakımından büyük
önem taşıyordu. Sağolsun TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliğimizin değerli başkanı sayınRifatHisarcıklıoğlu’nun destekleriyle böyle işlevsel birhizmet binasını ilçemize kazandırdık.
Maddi desteklerinin yanı sıra manevi destekleri de bizim için
büyük birenerji kaynağı olmuştur. Hizmet binamızın yarıya

yakın miktarını TOBB desteğiyle karşıladık. Gerek hizmet
birimlerimizle gerek toplantı ve eğitim salonlarımızla gerekse üyelerimize hizmet sunacak çeşitli kurum vekuruluşlara tahsis edebileceğimiz çalışma ofisleriyle uzun yıllar
gerek Yalvaç’a gerekse hizmet alanımızdaki
Şarkikaraağaç, Gelendost ve Yenişarbademli’deki üyelerimize hizmet verecek bir bina yaptık. Kurumsalkimliğimizi
de yenileyerek yeni bir çalışma dönemine bismillah dedik.
Bu süreçte bizlere destek verenherkese teşekkür ediyoruz.
İmkanlarımızın genişlemesiyle üyelerimize daha farklı hizmetler sunmaçalışmalarımızı da inşallah gerçekleştireceğiz”
dedi.
Abacılar Mahallesi sınırlarında Masal Park ve Otogarkarşısında 860 metrekare arsa üzerine kurulan 4 katlı yeni binasında oda meclis ve yönetim kurulu toplantı odaları
bulunuyor. Yalvaç’ın girişinde yer alan prestjili görüntüsüyle
de dikkat çeken hizmet binasında üyelerin tüm hizmetlerinin
görülmeye devam ettiği kaydedildi.
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Yapılandırın kazançlı çıkın
Son tarih: 30 Ocak
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, vergi
ve sigorta başta olmak üzere kamu
alacaklarına yönelik sunulan yapılandırma fırsatının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Isparta Defterdarı Nazım Kaya ile
SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz,
ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ı ziyaret
etti. Defterdar Kaya ile SGK İl Müdürü
Karagöz, ziyarette yapılandırma uygulamasına ilişkin bilgilendirme yaptılar.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, 7256
sayılı Yapılandırma Kanunu’nun çıkarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanımız

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile diğer
yetkililere teşekkür etti. Pandemi sürecinde birçok işletmenin zorluk yaşadığını, Vergi ve SGK borçlarının
ödenmesinde sıkıntı yaşadığını belirten Tutar, “vergi ve sigorta başta olmak
üzere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna başvurular başladı.
30 Ocak’a kadar yapılacak başvurular ile borçlar yapılandırılacak. Yapılandırma yapan işletme sahiplerimiz
kazançlı çıkacak. Peşin ödemelerde
yurt içi ÜFE oranı esas alınarak yeni-

den hesaplanan borçların gecikme
zammı ve cezalarının peşin ödemelerde yüzde 90’ı, iki taksit ödemelerde
de yüzde 50’si silinebiliyor. Toplam
borcu 36 ayda 18 taksitle ödeme imkânı da sunuluyor.
Bu üyelerimiz ve işletmelerimiz için
büyük bir fırsat. Değerlendirmek herkesin menfaatine olacaktır. Isparta’da
Defterdarlığımız ve SGK Müdürlüğümüz yapılandırma konusunda yoğun
mesai harcayarak herkese hizmet sunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz”
dedi.

2020 ihracatımız %10 arttı
En çok yaş sebze-meyve sattık
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, 2020 yılı ihracatında bir önceki yıla göre, yüzde 10 artış ile 327.8 milyon dolara ulaşıldığını, en çok yaş sebze ve sebze ihracatı yapıldığını
açıkladı.
İşte ihracat tablomuz:
“Aralık ayı ihracat miktarı 26.618.940$ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı aynı dönemine göre %43,70 oranında artış yaşanmıştır. Aralık ayında en çok ihracatı olan ilk 5 sektör;
1) Madencilik Ürünleri ($5.339.920 +%20,30)
2) Yaş Meyve Sebze ($4.249.880 +%30,45)
3) Tekstil ve Hammaddeleri ($3.409.050 +%262,14)

4) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ($2.534.090 +%22,75)
5) Hazır Giyim ve Konfeksiyon ($1.818.580 +%59,46)
2020 yılı yıllık ihracat performansında da artış görülmektedir. Yıllık ihracat miktarı 327.829.490$ olup geçen yıla göre
%10.38 oranında artış yaşanmıştır. 2020 yılı ilk 5 sektör:
1) Yaş Meyve ve Sebze ($68.850.650 +%44,11)
2) Madencilik Ürünleri ($60.129.820 -%10,71)
3) Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ($32.691.640
+%154,30)
4) Hazır Giyim ve Konfeksiyon ($29.905.390 +%13,07)
5) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ($26.483.780 -%26,88)”
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Pandemi madencilik
sektörünü etkiledi
13 Mart 2019’da Türkiye’de görülen koronavirüs nedeniyle maden ürünleri sektöründe daralma yaşandı. İhracatını yoğunlukla Çin’e yapan Isparta, 2020 yılında
mermer pazarında kayıp yaşadı. Geçen yıla göre mermer ihracatı yüzde 10.71 oranında azaldı. Mermerde
toplam ihracatımız 60.1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe de ihracatımız yüzde 26.88 oranında azaldı.
EN FAZLA ARTIŞ
ÇİMENTODA
2020 yılında dış ticaret pazarı en çok çimentoda arttı.
2020 yılı çimento ihracatı bir önceki yıla göre yüzde
154.30 arttı. 1 yılda 32.6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracat şampiyonu sektörümüz yaş sebzemeyve sektöründeki artış yüzde 44, hazır giyim ve
konfeksiyon sektöründe ise yüzde 13 artış oldu.

ISPARTA İHRACATTA TÜRKİYE 29’UNCUSU
Isparta, 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 26 milyon 618
bin 94 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak-31
Aralık 2020 tarihleri arasındaki ihracat büyüklüğü ise 327
milyon 829 bin 49 dolar şeklinde kayıtlara geçti. Isparta bu
veriler ile Türkiye’nin en ihracatçı 29’uncu kenti şehri oldu.
İHRACATINI ARTIRDI
Bölge
Antalya
Isparta
Afyon
Burdur

Ara.’20
141.398,26
26.618,94
29.106,75
28.825,89

Türkiye Sırası
15
29
30
42

Isparta, Aralık 2019’da 18 milyon 399 bin 93 dolar ihracat
gerçekleştirmişti. Aralık 2020’de bu değeri 8 milyon dolar
daha artırmış oldu. 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında
ise Isparta’nın ihracat geliri 295 milyon 569 bin 86 dolar şeklinde kayıtlara geçmiş idi. 2020 yılının tamamında bu değere 33 milyon dolar daha ekledi.
Ocak-Aralık 2020
1.418.918,67
327.829,49
323.437,29
205.347,22

30 Milyon Dolar Artış Gösterdi
Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1-31 Aralık 2020
tarihleri arasında 201 milyon 474 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2019
yılının aynı dönemine kıyasla değişim oranı 15.9 şeklinde hesaplandı. Millî servete
katkı açısından ‘Pay (20)’ ise yüzde 1,2 oldu.
2 MİLYAR DOLAR İHRACATA
YAKLAŞTIK
TR 61, Düzey II Ekonomi Bölgesi Antalya, Isparta ve Burdur’da 1 Ocak-31 Aralık
2020 tarihleri arasında ihracat 1 milyar 921 milyon 753 dolar oldu. 2019 yılının tümünde ihracat 1 milyar 792 milyon 290 dolar idi. Değişim 7.2 oldu. Millî servete
katkı ise yüzde 1.2 şeklinde gerçekleşti.

İhracat 2020 Isparta
Dönem
İhracat
Ocak
22.654,44
Şubat
22.163,89
Mart
18.519,83
Nisan
23.068,11
Mayıs
21.658,25
Haziran
42.528,55
Temmuz
40.511,56
Ağustos
27.109,29
Eylül
30.413,45
Ekim
27.480,69
Kasım
25.102,50
Aralık
26.618,94
Toplam
327.829,49
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ISPARTA’NIN İHRACAT ROTASI
ABD, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya:
Isparta 2020 yılında en yüksek ihracatı Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık
ve Rusya’ya gerçekleştirdi. Isparta’nın Aralık 2020’de
ABD’ye ihracatı 3 milyon dolar oldu. Yıl toplamı ise 21,7 milyon dolar olarak hesaplandı.
TOPLAMDA EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA’YA
Isparta, Aralık 2020’de Almanya’ya 1,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ise bu değer 37 milyon 109 bin dolar oldu.
Isparta yıl ölçeğinde toplam olarak en yüksek ihracatı Almanya’ya gerçekleştirmiş oldu.
İSPANYA’YA 28,7 MİLYON DOLAR İHRACAT
Ülke
ÇİN
ABD
FRANSA
İSPANYA
ALMANYA
ANTALYA SERBEST BÖLGESİ
BİRLEŞİK KRALLIK
RUSYA FEDERASYONU
AVUSTURYA
BREZİLYA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
IRAK
İSRAİL
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
YUNANİSTAN
Toplam

Isparta İspanya’ya Aralık 2020’de 1,6 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. Yıl toplamı ise 28,7 milyon dolar olarak
hesaplandı.
Fransa’ya gerçekleştirilen ihracat ise 20 milyon bandına
yaklaştı. Isparta’nın bir diğer güçlü ticaret bağı kurduğu
ülke Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’a 1,5 milyon dolar
değerinde ihracat yapıldı. Yıl toplamı ise 14,6 milyon dolar
şeklinde gerçekleşti.
ANTALYA KANALI İLE DÜNYAYA AÇILDIK
Isparta 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya Serbest Bölge’ye 1,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yıl toplamı ise 20 milyon 307 bin 42 dolar oldu.
Ara.’20
3.174,66
3.097,97
1.787,03
1.670,89
1.663,61
1.552,19
1.513,36
597,65911
342,25
269,26
546,65
229,36
218,77
256,46
339,57
169,42
253,58
149,34297
104,6657
115,15087
317,20759
64,09366
26.618,94

Oca.-Ara.’20
38.736,54
21.797,81
18.217,82
28.787,02
37.109,79
20.307,42
14.635,65
8906,97329
10.667,73
880,20
4.760,33
560,76
1.635,41
9.914,74
2.584,57
2.060,48
9.944,81
1465,64886
763,54356
2325,29346
2969,54991
842,66857
327.829,49
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EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA’YA
Isparta 2020 yılında en yüksek ihracatı Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık
ve Rusya’ya gerçekleştirdi. Isparta’nın Aralık 2020’de
ABD’ye ihracatı 3 milyon dolar oldu. Yıl toplamı ise 21,7 milyon dolar olarak hesaplandı.
Isparta, Aralık 2020’de Almanya’ya 1,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ise bu değer 37 milyon 109 bin dolar oldu.
Isparta yıl ölçeğinde toplam olarak en yüksek ihracatı Almanya’ya gerçekleştirmiş oldu.
İSPANYA’YA 28,7 MİLYON DOLAR İHRACAT
Isparta İspanya’ya Aralık 2020’de 1,6 milyon dolar değeÜlke
ÇİN
ABD
FRANSA
İSPANYA
ALMANYA
ANTALYA SERBEST BÖLGESİ
BİRLEŞİK KRALLIK
RUSYA FEDERASYONU
AVUSTURYA
BREZİLYA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
IRAK
İSRAİL
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
YUNANİSTAN
Toplam

rinde ihracat yaptı. Yıl toplamı ise 28,7 milyon dolar olarak
hesaplandı.
Fransa’ya gerçekleştirilen ihracat ise 20 milyon bandına
yaklaştı.
Isparta’nın bir diğer güçlü ticaret bağı kurduğu ülke Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’a 1,5 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Yıl toplamı ise 14,6 milyon dolar
şeklinde gerçekleşti.
ANTALYA KANALI İLE DÜNYAYA AÇILDIK
Isparta 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya Serbest Bölge’ye 1,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yıl toplamı ise 20 milyon 307 bin 42 dolar oldu.

Ara.’20
3.174,66
3.097,97
1.787,03
1.670,89
1.663,61
1.552,19
1.513,36
597,65911
342,25
269,26
546,65
229,36
218,77
256,46
339,57
169,42
253,58
149,34297
104,6657
115,15087
317,20759
64,09366
26.618,94

Oca.-Ara.’20
38.736,54
21.797,81
18.217,82
28.787,02
37.109,79
20.307,42
14.635,65
8906,97329
10.667,73
880,20
4.760,33
560,76
1.635,41
9.914,74
2.584,57
2.060,48
9.944,81
1465,64886
763,54356
2325,29346
2969,54991
842,66857
327.829,49
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TEK ÇIKIŞ YOLU:
''ÜRETİM''

Isparta’nın 2020 yılında küresel salgın SARS
CoV-2’ye rağmen ihracatını tüm zamanların en
yüksek seviyesine çıkartmasında (327,8 milyon
dolar) üreten sektörlerin (tarım, tekstil ve sanayi)
etkinliği yer alıyor
GELECEK
Sektör
Madencilik Ürünleri
Yaş Meyve ve Sebze
Tekstil ve Hammaddeleri
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri
Çimento Cam Seramik ve Toprak
İklimlendirme Sanayii
Makine ve Aksamları
Süs Bitkileri ve Mamulleri
Halı
Meyve Sebze Mamulleri
Çelik
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
Demir ve Demir Dışı Metaller
Kuru Meyve ve Mamulleri
Elektrik Elektronik
Otomotiv Endüstrisi
Savunma ve Havacılık Sanayii
Diğer Sanayi Ürünleri
Zeytin ve Zeytinyağı
Fındık ve Mamulleri
Deri ve Deri Mamulleri
Toplam

Isparta’nın 2020 yılı ihracat verileri yaş sebze
ve meyve üretimi ve tarımsal sanayi açısından gelecek konumlandırması yapmasını işaretliyor. Sanayi anlamında ise makine ve aksamları üretimi,
tekstil, iklimlendirme, mobilya ve çimento öne
çıkan sektörler oldu.

Ara.’20
5.339,92
4.249,88
3.409,05
2.534,09
1.818,58
1.816,26
1.268,93
1.237,72
999,72
886,61
853,34
663,40
435,60
408,72
309,04
281,11
91,73
13,97
1,28
26.618,94

Oca.-Ara.’20
60.129,82
68.850,65
20.485,07
26.483,78
29.905,39
13.973,51
32.691,64
13.916,22
26.473,00
3.771,04
11.396,70
6.702,44
1.135,76
3.321,56
4.936,88
2.172,22
890,38
208,17
61,58
286,81
30,50
3,66
1,70
0,99
327.829,49
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EROL BÜYÜKLEBLEBİ’NİN
İLHAM VEREN
BAŞARI HİKAYESİ…
-Babasız kaldı, yokluk içinde ilkokulu bitirdi. Yırtık
ve eski elbiseleri ile tahtaya çıktığında utandığı için ortaokulu okuyamadı.
-13 yaşında Gürkanların iplik fabrikasında işe başladı. Geceleri mesaiye kaldı, aldığı maaştan daha fazlasını pirim olarak aldı.
-19 yaşında halı tüccarı oldu, 23 yaşında hiç parası
yokken iplik fabrikası satın aldı. Daha sonradan düşük
kapasite ile çalışan 2 fabrika daha kiraladı. Isparta’nın
en zengin işadamları ile ortaklık yaptı.
-Ispartaspor’a başkanlık yaptı, şampiyonluklar yaşattı. Belediye Meclis Üyesi iken IYAŞ’ın kuruluşunda
Belediye adına yönetiminde yer aldı. Bugün IYAŞ’ın en
tepesinde… Gençler için çıkarılacak çok dersi var…
IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Büyükleblebi, ITSO
Gündem programının Isparta’da Ticaretin Duayenleri Programı’nın konuğu oldu, başarı hikayesini anlattı. Yolluk yıllarından azimle çalışarak iş hayatına başlayışını anlatan
Büyükleblebi’nin hayatı gençlere ilham verecek türden. İşte
kendi ağzından Erol Büyükleblebi’nin başarı öyküsü:
BABASI ÖLDÜKTEN SONRA
YOKLUĞU YAŞADILAR
7-12-1949’da Emre Mahallesi’nde doğdum. Evimiz, mahallemiz Emre idi. Babam Hüsnü Büyükleblebi, annem Huriye Büyükleblebi, 7 kardeştik. Okula başladığım zaman
babam kalp hastası idi. Babam varken rahattık. Ahşap evlerde hayvan beslenebiliyordu. Yetişen hayvanın eti ile 1 yıl
geçinebiliyorduk. Babam varken pek yokluk çekmedik. Bahçemiz vardı, oradan da domates gibi yiyecek maddeleri
temin ediyorduk. Fakat babam hastalıktan sonra yaptığımız
masraflar bizi fakirleştirmeye başladı. İkinci sınıfta iken
babam vefat etti. Babamın vefatından sonra her şey ters
gitmeye başladı. Okulda 3.sınıfta iken Ahmet Mercimek öğretmenim vardı, baba gibi sahip çıktı. Altan Raşit Civan’ın
kayınpederi idi, nur içinde yatsın. Onu unutamam, aklıma
geldikçe dua ederim. Okulun en fakiri 2 arkadaş vardık. Birisi Yusuf, birisi bendim. O zaman okullara yardım yaparlardı. Helva-ekmek gelirdi, ayakkabılar gelirdi. Onlar bizi çok
mutlu ederdi. Ahmet Mercimek hocam eksik gördüğü eşyalarımızı alırdı. ‘Ben aldım’ demeden, onur kırmadan yapardı. Allah rahmet eylesin.
ORTAOKULU OKUYAMADI
GAZETE SATMAYA BAŞLADI
En küçük bendim. Ağabeylerim yuvalarını kurdukları için
ayrılardı. Annem ile ben yaşıyordum. İlkokulu bitirdikten
sonra okumaya heves ettim. İlkokulda öğretmen baba gi-

biydi, ortaokulda her dersin hocası aynı. Tahtaya çıktığımda
üstüm başım yırtık oluyordu. Utandığım için her dersim zayıftı. Baktım olmayacak, ekonomi sıkıntısı da var. İhtiyaçlarımız vardı. Ve okuldan ayrıldım. Okuldan ayrıldığım yıllarda
Gazeteci Hilmi abi ilk geldiğinde mahallemize gelmişti.
Bana o yıllarda gazete satmamı önerdi. O yıllarda biraz gazete sattım. Isparta Gazetesi satardım. O yıllarda ağabeyimin boyahanesine gider-gelirdim. Bir usta vardı, benim bir
şeyler yapabileceğimi inandı ki bana bir macun yapacağını
söyledi. Okulların önünde satmamı söyledi. O zaman bana
malzeme alıverdi, ilk macunu onla birlikte yaptık. Okulların
önünde macun satardım.
13 YAŞINDA FABRİKADA İŞE BAŞLADI
Fakir arkadaşım Yusuf da ilkokulu bıraktıktan sonra Gürkanların fabrikasına girmişti. Gittim fabrikaya girmedi. ‘Bu
ufak ezilir’ dediler. Yusuf arkadaşım yalvardı. 13 yaşında
fabrikada çalışmaya başladım. Fabrikada 170 lira maaş alıyordum. Pirim veriyorlardı. Geceleri çalışırdık. 1 haftada
200 lira alırdık. O zaman bazı arkadaşlar yapmak istemezdi.
O zaman arkadaşların sırası için hava parası verip, çalışırdım. O yıllarda hayatım çalışmakla geçti. Çok çalışırdım,
kaytarmam yoktu. Ondan sonra Allah önünüze işler getiriyor.
19 YAŞINDA HALI TÜCCARI OLDU
Ben orada çalışırken Mehmet Çam, ‘halı alıp-satalım’
dedi. O yıllarda ona başladım. 19 yaşında halı ticaretine
başladım. Pazarda halı alıp-satmaya başladık. Pazarları
erken giderdim. O zaman halı pazarı, İplikçi Camii’nin yanındaydı. İlk gelenlerden para kazanacak halı alabiliyordum. Bir önceki sattıkları fiyatları talep ediyorlardı.
Ayakçılığa başladım. Burada bir anı anlatmak istiyorum.
Herkese lazım. Bunları yaparsanız Allah nasip veriyor.
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PİYASANIN BİLİNEN TÜCCARLARI BENDEN
BÜYÜKLERDİ AMA HEPSİ ARKADAŞIMDI
Birgün parayı sayıyorum 100 lira fazla. O zaman kasa yok.
Cebimde getir-götür yapardım. Bunu kim verir diye düşündüm. Hakkı Tortop verir diye düşündüm. O zaman halı paraları öğleyin dağıtılırdı. Hakkı Tortop’un mağazasında 50 kişi
vardı. Ben girdim, ‘Hakkı abi cebimde 100 TL fazla var, bu parayı sen vermişsindir’ dedim. Aldı parayı, herkese beni övdü.
Tuttu, 50 lirasını bana geri verdi ‘benim için sen harca’ derdi.
Ondan sonra pazara gelince ‘Erol halın ne var’ derdi. Söylediğim rakama 20’şer lira koy, halımın hepsini alırdı. O bana
cesaret verdi. Ben halı alırken hiç çekinmezdim. Böyle birkaç
yıl devam etti. İyi de para kazandım. Süleyman Salalı vardı,
beni çok severdi. Halı götürünce alırdı. Piyasada bu şekilde
o tarihte tanıdığım tüccarlar benim arkadaşımdır, dostumdur.
Ama yaşları benden fazladır. Mehmet Köse ile Üçkardeşler
ile ortaklığım oldu. Nuri Hamamcıoğlu benden büyüktü. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Onlardan öğrendim bana tecrübe
oldu. Çok kişinin parası battı. Onların bana verdiği bilgi sayesinde tüccarlıkta 1 lira param batmadı.
ASKERDE SUBAYLARA HALI SATTI
1969’da askere gittim. Ankara’ya muhabereci olarak gittim.
Ankara’dan sonra Siirt’e gittim. Allah yardımcım oldu. Burada
10 parmak daktilo kursu görmüştüm. O kurs orada çok işe yaradı. Muhabere şubesine yazıcı ihtiyaçmış. ‘Yazıcılık bilen var
mı’ dediler. ‘Ben varım’ dedim. 10 gün sonra yazıcı olarak askerliğimi yaptım. Siirt’te iken halı satıyordum. Tugay binasının
çoğuna halı verdim. Subaylara halı verdim. Tugaya da halı
yaptım.
YÜN ALIP İP YAPTIRDIM

Askerden izne geldiğimde daha terhise 45 gün vardı ilk
mağazamı Ticaret ve Kültür Merkezi’nin olduğu yerde açtım.
Orada Koza ailesinin dükkanını kiraladım. Sonra mağazayı
abime bıraktım gittim. İlk halı mağazasına orada başladık. Halıcılığı 1 yıl yaparken, Allah çok yardımcı oldu… Yün aldım, ip
yaptırıyorum, halı yaptırmaya başladım. İplik fabrikamın olduğu yere yün getirdim. Kar yünün üzerine yağdı. Tabak yünü
üstüne su deyince yanmaya başladı. Yün kendi kendini yer.
Canım sıkıldı.
HİÇ PARASI YOKKEN KOCA FABRİKAYI SATIN ALDI
Turan Yakartepe’nin fabrikasıydı. ‘Turan abi bu fabrikayı
bana sat’ dedim. O da iyice usanmış. Fabrika hayatına böyle
geçtim. Yaşım 23, Turan abi fabrikayı bana verdi. Param olmasına rağmen ‘alabilirim’ dedim. ‘Çalıştırıp, kazanacağım
öyle ödeyeceğim’ dedim. Bana 5 yıl vade verdi. O fabrikayı
işletebileceğimi biliyorum. Ne kadar ip üretebileceğimi biliyorum. Bir kilo yün ipe kiloda 6 TL para ödüyorlar. 10 tonda 60
lira kazanacağımı biliyordum. Karşımda Mehmet Özdamar
vardı.
‘Aracı ol fabrikayı alalım’ dedim. Karşılıklı olarak 100 bin
liralık senet verdik. Cayma olmasın diye. 2 milyon 300 bine
ilk fabrikayı aldım. Allah orada çok yardımcı oldu. Fason fiyatları arttı. Fabrikayı aldığımda eski evimizde oturuyorduk.
Ahşap, tuvaleti 50 metre ilerde. O zamanlar kış şartları daha
ağır. Gece kalktığımızda çataktan üzerinize buzlar düşerdi.
Önce işi düşündüm. Burada gençlere şunu öneriyorum. Önce
elinizdeki parayı lükse harcamayın. İşletmenize para kalmaz.
Ben o tarihte ev almayı hiç düşünmedim.
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3 FABRİKADA 3 VARDİYA ÜRETİM
O dükkanı tuttuktan sonra oradaki Halil beyin hanımı ‘sizi
evlendireyim mi’ dedi. İşin şakasında iken Atabey’e gittik.
Eşimi beğendim ve evlendim. İyi ki öyle oldu. Nasip oldu
hanımı da aldık. Hanımı aldık, fabrikayı da aldık. Borçları
var. Ödüyoruz. Fason fiyatlar arttı filan… Isparta’da fabrikaların çok fazla işi yoktu. İşlerin düştüğü sıraydı. 8 saatlik
işi dolduramıyorlardı. Benim de fabrika yetmiyordu. O
zaman Mehmet Köse, Konya’dan Necati Çekirdekçi 3’ümüz
Senirkent Fabrikası’nı kiraladık. 2. Fabrikam olmuştu. Hamamcıoğlu ‘Erol bizim fabrika çalışmıyor. Bizimkini de kiralar mısın’ dedi. ‘Olur’ dedim. ‘Erol ban sana fabrikamı
veriyorum ama yaşın genç sana mal vermezler.
Enişteni ortak et’ dedi. Eniştem Hasan Büyükçam.
Enişteme gittim, ‘ben kefil olamam’ dedi. Nuri Hamamcıoğlu’na gittim ‘eniştem kefil olmuyor’ dedi. O
da sağolsun ‘senin yanında ben varım, beni ortak
diye söyle’ dedi. Ve 3. Fabrikayı kiraladım. O da dolu
dolu 3 vardiya çalışıyorduk. Bu arada Mehmet Köse,
‘Ladik’teki halılar için birlikte çalışalım, beraber olalım’ dedi. Mehmet Köse ile de ortak olduk. Üçkardeş
ile de bir bölümde ortak olduk. Sonra Zeki Dolmacı’nın fabrika fazla çalışmamaya başladı. Onu da kiraladım.
ISPARTASPOR BAŞKANI OLDU
Bu çalışmaları yaparken Belediye Meclis Üyeliği
teklifi geldi. Onu da kabul ettim. Meclis üyesi olmadan önce Altan Raşit Civan başkan iken Ispartaspor
için başkan bulunamıyordu. Benden önce 6-7 kişi
başkanlık yapmış insanlar vardı, yalvardık. Kabul etmediler. Ben Gülspor başkanıydım. Ispartaspor başkanlığını kimse kabul etmedi. ‘Başkan olmayız ama
yardımcı oluruz’ dediler. Benim aklımda hiç yok.
Altan bey bana döndü ‘Erol bey sen Ispartaspor
başkanısın, bu arkadaşlar da sana yardımcı olacak’
dedi. Üstümde Ispartaspor kaldı. Ispartaspor’a başkan oldum. Futbolcu alınacak, kampa gidilecek bir
çok program var. Altyapı olduğu için çok sıkıntı çekmedim. Takımı kampa çıkardım, kampta para dağıtmamız lazım. Deftere baktım hep Şevket abi
yardımcı olmuş. Altan beye ‘Şevket beye gidelim’
dedim. Altan bey ile Şevket beye gittik. Şevket bey,
Altan beye kafayı takmış 5 saat bekletti. Ben de
‘bekleyelim, para verecek. Vermeyecek olsa bekletmez’ dedim. 5 saat sonra yanına girdik. ‘150 bin TL para
lazım’ dedik. ‘Elinde para almadan söz verenden tüccar
olmaz’ dedi. Vermedi. Teşekkür ettik, çıktık.
ISPARTASPOR’A DESTEĞİ TABANA YAYDI
İmaj çok önemli. Piyasada yaptığın çok önemli. Sana
inanıp, inanmamaları çok önemli. Ben dedim ki ‘Şevket abi
beni beğenmedi’ düşüncesine katıldım. Yanına gittim. ‘Şevket abi deftere baktım hep sen para vermişsin. Ama sıra
bize gelince vermedin. Herhalde beni beğenmedin. Sen istediğin kişiye bu görevi ver’ dedim. ‘Yok Erol ben seni inceledim. Bu işi en iyi sen yaparsın’ dedi. Yılmaz beye talimat
verdi, parayı hemen verdi. Ispartaspor macerası da böyle
başladı. Ispartaspor’a geldiğim zaman hep büyük paralar
talep ediliyor. Bu tür paraları aldığınız kişi sizden kaçmaya
başlıyor. Benim farklı bir düşüncem oldu. Altan bey, o günün
valisi Ertuğrul bey beni severdi. Önlerine proje götürdüm.
Isparta’nın tümüne yağacak bir projem olduğunu söyledim.

Vali bey sporu çok severdi. Herkesten 1 TL alınması, otoparkların Ispartaspor’a tahsisi gibi konuları dile getirdim.
‘Maliye’de pul bastıralım, bu pul resmi dairelerde Ispartaspor için yapıştırılsın’ dedim. Sağolsun hemen talimat verdi.
1 TL’lik puldan bize çok para girişi oldu. Takvim bastırıyorduk. 5 liraya mal eder, 25 liraya satardık. Satarken vatandaşımızdan sıkıntı yaşamazdık. Topluma yaydığımız için
para sıkıntısı yaşamazdık. Kimseye büyük yük getirmezdik.
Küçük paralar ile büyük para toplama projesi uyguladık.
KENDİ TESİSLERİ OLMASI İÇİN PROJE GELİŞTİRDİ
Sonra tesisleşme projesi geliştirdik. Şu andaki Kongre

Merkezi’nin olduğu yer 53 bin m2’dir. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Aybatılısağolsunlar destek oldular ve Ispartaspor’a devrettik. Sayın Başbakanımız Süleyman
Demirel o tarihte Isparta’ya gelmişti. Isparta Otel’de Kemal
Yatbay ile birlikte projeyi götürdük. Büyük bir tesis, çevresinde 75 dükkan vardı. Sayın Demirel’in de hoşuna gitmişti.
O projeyi verdikten sonra Spor Bakanı’ndan hemen 2500
TL para geldi. 13500 TL’ye o proje bitiyordu.
EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM
O sırada Belediye Başkanımız Mehmet Aybatılı’ya ‘Ispartaspor’u bırakayım’ dedim. O da ‘olur Erol bey’ dedi. Ben
‘Erol bey bırakma’ demesini bekledim. Öyle deyince ben pat
diye bıraktım. Hatalarımızdan birisi odur. Bugün Ispartaspor, 53 bin m2’lik bir tesisi olan bir kulüp olacaktı. Onu yapmadan ayrıldığım için hala üzülürüm. Ben ayrıldıktan 1 yıl
sonra Belediye yeri geri aldı. Ispartaspor Başkanı Mustafa
Zorlu idi. Elimizden gitti. Spor aşkı bizde hala devam ediyor.
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IYAŞ’A GİRİŞİ BÖYLE OLDU
1996’da IYAŞ kuruluşu başladı. Arkadaşlar PTT’de bir
araya gelmiş, orada bir kooperatif kurmuşlar. Markete dönüştürme fikri geliştirmişler, Bahattin beyi bulmuşlar. Belediyeye
geldiler. ‘Belediye bize ortak olsun, bu yeri yapalım’ dediler.
Mehmet başkan ‘olur’ dedi. Biz belediye olarak ortak olacağız
diye başladık. Tansu Çiller’in 5 Nisan kararları çıktı. O kararlarda Belediyelerin şirketlere ortak olamayacağı çıktı. O
zaman 16 bin liralık iş yapmıştık IYAŞ’a. O sırada Mehmet
Aybatılı başkanımız belediyeyi temsilen IYAŞ yönetimine beni
atamıştı. O zaman yönetime girdim. Belediye olarak paramızı
para olarak aldık, ortak olamadık. Arkadaşlar da o tarihten
sonra bizi salmadı. IYAŞ’a girişimiz böyle başladı. Ondan
sonra fabrikaları tek tek kapattık. Kendi fabrikamı deterjana
çevirdik. 3 tane oğlum oldu. Şu anda IYAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı olarak devam ediyorum.”
IYAŞ PARK AVM’Yİ YAPMASAYDIK
BAŞKA BİRİ GELİR IYAŞ’I BATIRIRDI
IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Büyükleblebi, Isparta Belediyesi’nin mülkiyetindeki arsayı kiralayıp IYAŞ Park AVM’nin
yapılmasını şirket için bir milat olarak değerlendiriyor.
“Önce alışveriş merkezi kurulduğunda çok iyi durumumuz
yoktu. Borçlarımız vardı. Balaman döneminde şu anki
AVM’nin olduğu yer ihaleye çıktı. 183 bin TL yıllık kira ile verilmiş. Hollandalılara verilecekti. ‘Böyle büyük şirket gelirse,
bizi batırır’ dedik. Rahmetli başkana telefon açtım. ‘İhaleye
bizi çağırsaydın keşke’ dedim. ‘Erol abi düşünüyor musunuz’
dedi. Pazarlık bir konudan bitmiş.’Takibi düşünürüz’ dedim.
Bizi davet etti. Bahattin bey ile ikimiz gittik. Yapacak paramız
yok. Hazır para yok. Cesarete dayanan girişimler. İhaleye girdik, bizden başka kimse yok. 184 bin TL teklif ettim. Bize kızdı,
bağırdı çağırdı. ‘3 milyon beklentim var’ dedi. Ben biraz içimden fazla kızmışım. ‘Teşekkür etmek’ için kalkarken bina dönmeye başladı. Bahattin beye ‘Başkanım ben düşüyorum, beni
tut’ dedim. Diyesiye bayılmışım, doktoru çağırmışlar. 1-2 dakika baygınlıktan sonra ayıldım. Tansiyonlar artmış. Akşam
11.30’da telefon açtı. ‘Erol abi üzdük seni’ dedi. Bağırarak, çağırarak konuşmasına üzüldüğümü söyledim. ‘Salı günü bir
daha buyurun’ dedi. Yine giren yok. ‘260 bin liradan 10 yıllık
peşin vereceksiniz’ dedi. Sonunda 1 milyon TL ile mutabık kaldık. Eğer cesaret edemeyip sadece gıdada kalsaydık batabilirdik. Çünkü rekabet çoktu. Yanımıza AVM yapılsaydı, bizim
için hoş olmazdı. O zaman nur içinde yatsın Şevket bey…
Ona gidelim. ‘Abi biz burayı yapabilecek durumda değiliz’
dedik. Çimento için 36 ay vade talep ettik. ‘Neden olmasın’
dedi. ‘Veriyorum’ dedi. 6 ay ödemesiz yaptık. Şimdiki Belediye
Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, demirimizi alıverdi, bize
verdi. Bunu yaparken Tekzen çıktı, ‘500 bin verem, yer verin’
dedi. Hasan Balaman bize 6 ay süre vermişti. Gece-gündüz
çalıştık. 6 ayı doldurmadan Tekzen işe başladı. Bahattin Şenol’u taktir ediyorum. Başkanımız oydu, bu işin başı oydu. Ticaretten gelen bir arkadaşımız. Onun da düşünceleri ve
projeleri ile hem binayı bitirdik, kiracıları bulabildik. Profesyonel çalıştık. Pazarlamayı İstanbul firmasına verdik. Yerimizi
çabuk doldurdu. Çok şükür şimdi iyi durumdayız.
OTEL ISPARTA BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR
Otel Isparta 1965’de yapıldı. Belediye işletmeciliğine kalkınca kötü duruma düştü. Ben Ziya beye ‘altını ticari alana
çevirirseniz kiralayabilirsiniz’ dedim. Bizden önceki kira ala-

caklarını henüz tahsil edememişlerdi. 720 bin TL’den ihaleye
çıkardı. Büyük paraydı. Orada da cesaret istiyordu. İhaleye
girdiğimiz zaman Bahattin Bey dışarıda Lcvwakiki ile görüşüyor. Ben Bahattin beyden haber bekledim. Lcvwakiki ile pazarlığı bitirince ‘Erol bey kiralayabiliriz’ dedi. Kira parasını o
firmadan aldık. Bugün belediyeye 1 milyonun üzerinde otel
için para ödüyoruz. O gün otel için 6 milyon TL masraf yaptık.
236 kamyon pislik attık. O masraflardan sonra otel değerlendi.
Ispartamıza hizmet veriyor. Bunlar işin gurur tarafları. Otel Isparta’nın karı çok fazla yok.
IYAŞ, ISPARTA İÇİN ‘BİZİM IYAŞ’TIR
Süleyman Demirel Kongre Sarayı aynı perişan durumdaydı. İhalede talip olduk. Oraya da 5-6 milyon TL para harcadık. Orayı da Isparta’ya kazandırdık. Isparta’nın yüzünü
ağartacak bir tesis haline geldi. Ispartalı vatandaşımıza çok
çok teşekkür ediyoruz. IYAŞ’ı kendi malı gibi kabul etti. ‘Bizim
IYAŞ’ oldu. Isparta’ya KİPA geldi. KİPA tutmadı. Bize satmak
zorunda kaldı. Orayı da satın aldık. Ora da AVM şekline girdi.
Isparta’ya hizmet veriyor. IYAŞ’ın bu yaptığı çalışmalarla ben
ve yönetim kurulu arkadaşlar olarak gurur duyuyoruz. Bunu
Isparta halkı çok iyi biliyor. Halkımız ‘IYAŞ bizim’ diyor ve
sahip çıkıyor.
GENÇLERE ALTIN TAVSİYE:
DÜRÜST VE ÇALIŞKAN OLUN
İşadamı Erol Büyükleblebi, “Gençler mutlaka çok çalışın.
Gençlikte çalışılıyor. Temiz, dürüst, işini takip ettikten sonra
her gencimiz işadamı olabilecektir” dedi.
“Büyük tecrübeli işadamları ile ortaklık yaptım. Abi olarak
sohbet yaptım. Arkadaşlarım benim 20-25 yaş büyüklerimdi.
Gençlere tavsiyelerim. Dürüst ve çalışkan olmaları. Pirim
almak için o çalışmaları yapmasaydım fabrika sahibi olamazdım. Gençler mutlaka çok çalışın. Gençlikte çalışılıyor. Temiz,
dürüst, işini takip ettikten sonra her gencimiz işadamı olabilecektir.”

