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ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Süleyman Demirel
OSB’de bir üyeye yapılan ziyaret sonrasında 3 kurum
arasında gelişen protokolü canlı yayında anlattı. ITSO

üyelerin ara elemana, yetiştirebilecekleri elemana ihtiyacı
olduğunun altını çizen Tutar, ITSO-İŞKUR-Milli Eğitim ara-
sında imzalanan protokol ile Isparta’da mesleki eğitime kay-
bettikleri değer ve önemi geri kazandıracaklarının altını
çizdi. Tutar, şöyle konuştu:

“Isparta Ticaret Odasında aldığı-
mız görevin gerektirdiğini yapıyoruz.
Kendi işlerimizide aksatmadan üye-
lerimizi ziyaret ediyoruz. Onların sı-
kıntılarını dinliyoruz, elimizden
geldiğince onlara çözüm bulmaya ça-
lışıyoruz. Üyelerimiz bizi tanıyor, biz
onları tanıyoruz bire bir dinliyoruz.
Böyle yerlerde bire bir iletişim daha
etkili oluyor.

Örnek vermek gerekirse organize
sanayiyi dolaşmamızda, fabrikayı zi-
yarette fabrika sahibi şöyle bir istekte
bulundu. “Personel bulamıyorum ara
eleman bulamıyorum söyleminde bu-
lundu. Şimdi 140 tane çalışanım var.
Bir 140 daha çalışan alacağım’ dedi. Baktık ki 140 çalışan
olan bir fabrika 3 katına çıkacak kapasite olarak. Burada
ara eleman sıkıntısı özellikle de meslek liselerin önemi or-
taya çıkıyor. Bunu da ekim ayında ki İl İstihdam Kurulu top-
lantısında Sayın Valimize ilettim. Organize sanayide böyle
bir fabrikanın personel ihtiyacının olduğunu söyledim.
Geçen hafta ki yaptığımız il İstihdam Kurulu toplantısında
da bununla ilgili protokol imzaladık. Silah makinesini ziyaret
etmiştik, silah üreten bir tesis, tamamen ihracata çalışıyor.
Eleman ihtiyacını gördük ve buna da dediğim gibi İl İstih-
dam Kurulu toplantısında dile getirdik. Milli Eğitim, İş-Kur
ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir protokol imzaladık. 

Amacımız sektör sektör tespit ettiğimiz eleman sıkıntı-
larını dile getireceğiz. Talebi toplayacağız Milli Eğitimimize
hangi iş kollarında ara eleman eksikliği var, bunlarla ilgili
tespit yapacağız. Milli Eğitim planlama dahilinde 1 veya 2
yıllık süreçler içinde bunları eğitim olarak verip daha sonra
İŞKUR aracılığı ile de okullardan mezun olan öğrencilerimiz

iş başı eğitim programı ile de iş yerlerine dahil olacak. Biz
kazanıyoruz, Ticaret Odamızın üyelerinin sıkıntılarını çöz-
müş oluyoruz. Dolayısıyla 3'lü bir kazanım oluyor. 

Isparta'da 32 tane Meslek Lisesi ilçelerde dahil olmak
üzere, burada TOBB Meslek Lisemiz var. Pandemi ilk baş-
ladığı zamanlarda hızlı şekilde Meslek Lisesinde yol alındı
ve dezenfektan üretildi. Bildiğim kadarıyla 2020 yılı cirosu
2 milyon TL. Okul kazandı, öğrenciler kazandı, Isparta ve

Bölgemiz kazandı. Hem bu süreçte dezenfektan hızlı bir 
şekilde temin edilmiş oldu. Bu şekilde okulumuz da öne 
çıktı. Bir önceki yıl öğrenci kapasitesi arttı, yani öğrenci de 
kazandı. Ben sorduğumda bir öğrenci 2 bin 500 TL para al-
dığını söyledi. 

Ticaret Odası olarak bizde hızlı karar vererek kazanları 
temin ettik. biz eğitime zaten her zaman destek oluyoruz 
destek olmaya da devam edeceğiz. Bunun öncesinde Oda-
lar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ya-
pılan 81 ilde 81 okul projesi vardı. Biz Isparta'da Ticaret 
Odası ve Borsa olarak TOBB Meslek Lisesini destekliyoruz. 
Orada öğrenci okutuyoruz, burs verdiğimiz öğrencilerimiz 
var bunlar devam ediyor. Sayın Milli Eğitim Müdürüne ve 
Valimize teşekkür ediyorum, orada 2. olarak boya imalat-
hanesi yapılıyor. Burada resmi kurumlara okulumuzdan 
boya imalat edilip onlar satılacak. Okula bir ek gelir ve 
okulda da farklı bir bölüm olacak. Yani 'Meslek Liseleri kay-
bettikleri önceki saygınlıklarını geri kazanacak.”

MESLEK LİSELERİNE KAYBETTİĞİ SAYGINLIĞINI 
VE DEĞERİNİ YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Kanal32’de Şakir Aksöz ile Ne Var Ne Yok Programı’nın canlı
yayın konuğu oldu. Tutar, ITSO-İŞKUR ve Milli Eğitim arasında imzalanan mesleki eğitim-
deki öğrencilerin istihdamını sağlayan protokolün önemine dikkat çekti. 
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TiCARETiN 
Duayenleri

Isparta’da

Hayatını Isparta’ya Adayan Bir İnsan…

ATİLLA SÜLDÜR
(1936-2020)

Isparta’da iktisadi 
hayatın zorluğu ve yokluğun tanığı

Isparta’da ticaretin başlangıcı yılların tanığı, baba mesleğini ve emanetini
başarı ile taşıyan bir insan. Hastanede, okulda, sporda hayatın her alanında
izi olan hayırsever bir insan.

Bu röportaj Eylül-2019’da yapılmıştır.

Atilla Süldür;  15 Şubat 2020 tarihinde 84 yaşındaki iken vefat etti.

Bu kitap, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Isparta’da Ticaretin 
Duayenleri Yayınları’ kapsamında Atilla Süldür anısına çıkarılmıştır.

UNUTMAYACAĞIZ



84 YILIN ÖZETİ
İşadamı Atilla Süldür, ölmeden 6 ay önce çıktığı kameralar karşısında kendisinin 84 yılını, 

Süldür ailesinin yaptıklarını gururla anlattı. Süldür, Isparta’da ticaretin önemli bir duayeniydi. 

AZİM-BAŞARI-PAYLAŞIM-FEDAKARLIK-GURUR

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI ŞUBAT 20214

İşte Atilla Süldür’ün ağzından gençlere
ilham verecek ışık tutacak O hayat…
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Atilla Süldür, kendi hayatını anlatmadan önce Isparta’ya düşman girmesini engelleyen 1.Mebus
Mehmet Nadir Süldür’e yönelik iftiralara karışılk belgeleri gösterdi, “dedem Isparta’ya yabancı
girmemesini, şehrin karışmamasını sağlamıştır” dedi.

“1936 Isparta doğumluyum. Sülalem Isparta Kuleönü köyünden. Büyük dedem Isparta ilk me-
busu ve ilk belediye reisi olan Mehmet Nadir Süldür. İtalyanlar Antalya’ya geldiği zaman Bur-
dur’a geliyorlar, Isparta’ya da gelmek istiyorlar. Dedemiz Mehmet Nadir Süldür, gençleri toplayıp
şimdiki IYAŞ’ın olduğu yerde ‘halk infial halinde girmeniz uygun değil’ deyip onları geri çeviriyor.
Bu arada da İtalyanların Antalya’da aldıkları silahları da oğlu Sabit’in nezaretinde Arabacılarla
Sandıklı cephesine naklediyor. O kadar popüler bir kişi ki buradaki Rum halıcılardan yardım
alıyor. Isparta’ya yabancı girmemesini, şehrin karışmamasını sağlıyor. 

Bu hususlarda bazı yanlış bilgiler yayınlandı. Bunu açıklayacak Arabacıların ifadeleri ve Rah-
metli Osman Çapçı’nın yazıları ile açıklamış oluyoruz. Bu arada birinci mebus olan kişilere ve-
rilmiş olan Yunan Filontosunu büyük amcamın torunu Isparta müzesine göndermek üzere bize
göndermişti. Onu amcazadem Kemal Süldür ile birlikte dönemin valisine teslim ettiğimizin resmi
vardır. Bu silah Isparta Müzesi’nde teşrif edilmektedir. Üzerinde de Isparta birinci mebusu Meh-
met Nadir Süldür’e yadigardır yazısı Arapça olarak yazılmış şekildedir.”

BABASI NADİR SÜLDÜR, 12 YAŞINDA BABASIZ KALDI
ANNESİNİN VE 4 KARDEŞİNİN YÜKÜNÜ SIRTLANDI
İLK ADİ ORTAKLIĞI KURDU İNTİBAK ŞİRKETİ…
“Kuleönü bizim çiftliğimizmiş, orada yaşama başlanmış. Babam babasını 12 yaşında kaybet-
miş. Ve kendisi ile beraber annesi, 4 kardeşinin yükleri 12 yaşında üzerinde kalmış. Kendisi
1930 depreminde yakın zamana kadar Milli Eğitim binası olarak kullanılan binanın 3. katının
göçmesi nedeniyle okul tatil edilmiş ve tahsili bırakmış. 40’lı senelerde zahire ticareti ve mü-
teahhitlik gibi çalışmalarda, ilk adi ortaklığı kurmuş. İntibak şirketi diye bir şirket kurmuş. Ba-
bamın hesap ve yazısı çok güzeldi. 42 yılındaki ikinci dünya harbindeki krizde Toprak Mahsulleri
Ofisi’ne memur aldıklarını işitiyor, Isparta’da çok iyi ticaret olmadığı için memuriyete başvuruyor.
Şefliğe alıyorlar. 41 yılında Konya’dan başlayıp, 48’e kadar devam eden taşra yolculuğumuz
oluyor. Konya’dan sonra Maraş, Elbistan, Alaca, Keskin ve en sonunda Elazığ, Ceyhan’dan
ayrılarak 48’de buraya döndük. Tahsilimize dışarıda başladık. Ben Çorum Alaca’da ilkokula
başladım. Amasya’da okudum, Ceyhan’da 5. sınıftan buraya geldim. 48’de Isparta ortaokuluna
başladım. 

ORTAOKUL YILLARI
Biz ortaokulda okurken sayın Demirel’in pansiyon olarak kaldığı köfke bina hala mevcuttur.
48’de ortaokulda Aykon Doğan, Ünsal Akınca, Kanber Erdoğan… Bunlar sınıfın süper talebe-
leriydi. Parasız yatılı sınavlarına girmişlerdi. Birkaç ay sonra Kastamonu Lisesi’ni kazanıp,
oraya gittiler. Aykon siyasete atıldı. Kanber, Koç’un bir numaralı adamı oldu. Ünsal Akıncı Kut-
lutaş’ın mühendisi oldu. Isparta Ortaokulu o zaman kendi alanında çok güzel bir kadrosu vardı.
O zaman ortaokuldan başka bir şey yoktu. Erkek Sanat Enstitüsü ve Kız Enstitüsü vardı. 

ATİLLA SÜLDÜR’Ü TİCARETE YÖNLENDİREN SEBEP
Ben tahsil hayatım boyunca ikmale kalmadım. Daima en iyi öğrenciydim. Yalnız beden eğitimini
pek yapamazdım, onu idare ederlerdi. Hatta gazeteci Hasan Özbek ile bir hikayemiz var. Denizli
Lisesi’ne maça gittik. Hasan, kaleci. Ben de sıhhi işlere bakıyorum. Hasan’ın arkasındayım.
Hasan kalede havalandı havada 40 saniye kaldı. Ben ona şahidim. Neticede Teknik Üniversiteyi
istiyordum. Fakat buraya tayin olup gelen Mehmet Bezirci isimli matematik hocası bana 4.3
puan vererek beni ikmale bıraktı. Ben 1 yıl bekledim. 

Mehmet Nadir Bey
(170) (SÜLDÜR)

Isparta – 1855, İsmail –
Sakine – Isparta Rüştiyesi
– Arapça, Farsça – Liva

Tahrirat Kâtibi, Dava Vek-
ili, Isparta Belediye
Baskanı, Müdâfaa-i

Hukuk Cemiyeti Üyesi – I.
Dönem Isparta Milletvek-
ili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm

Tarihi: 15.04.1927

DEDESİ MEHMET NADİR SÜLDÜR
Isparta 1.Mebusu ve ilk Belediye Başkanı

Babası Vehbi Süldür
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1950’den sonra Isparta’da büyük bir ticari
hamle başladı. Satılan akaryakıt miktarı
3-5 misli arttı. DSİ barajlar yapmaya baş-
ladı. Ben o yıl boş kaldığım için babam
beni Ziraat Bankası’na memur verdi. 6
lira yevmiye ile çalıştım. 40 gün çalıştım,
güzel bir bankacılığım oldu ve bıraktım.
O bırakış beni ticarete sevketti. Teknik
Üniversitesi’nin imtihanına girdim. Orada
Maçka Teknik Okulu’na girdim. Kemal
Çağlar, Atilla nasıl olsa kazanır diye İs-
tanbul’da evi tutmuş. Ben babama sor-
dum. İzmir mi, İstanbul mu diye sordum.
Babam ‘oğlum İzmir’e gidersen işimizi
takip edersin’ dedi. Ben İzmir’i tercih ettim
ve işlerimizi takip etmeye başladım. Hem
okuyordum hem işlerimizi takip ettim. Ta-
biki işler daha da güzelleşmeye başladı. 

İLK TREN EĞİRDİR’E GELDİ.. 
ÇÜNKÜ AĞAÇ HAMMADDESİ 
O BÖLGEDEYDİ
Isparta’da kerestecilik vardı. Şimdi hala
var. Karadeniz’e kadar mal satılırdı. Is-
parta’da ilk tren 1936’da Eğirdir’e gelmiş,
daha sonra Isparta’ya gelmiş. İngilizler
Sütçüler ve bölgedeki keresteyi İzmir’e
nakletmek için ilk tren Eğirdir’e gelmiş. İz-
mir’de Nadir Han’ı varmış. Isparta’dan gi-
denler trenle gider, orada kalırmış.
Isparta’da ekonomi zayıfmış. Fakat 50’li
yıllardan sonra Isparta ince halıyı geçti.
Tüm yurtta dokunan halılar gelir Ispar-
ta’da satılırdı. Bu 1970’li yıllara kadar
devam etti. Ne zaman Uşak ipi girdi, ha-
lıyı kaybettik. Ondan sonra makine halısı
tüm dünyada başladı. Hatta hacca giden-
ler makine halılarını getirir, satarlardı. Is-
parta’da da o teşebbüs Fuat Uyar’ın
öncülüğünde 8-10 arkadaş tarafından ya-
pıldı ama başarılı olamadı. Kayseri ve
Antep’in makine halısında galip olmasıyla
Isparta halıcılığını kaybetti. Süleyman
beyin Başbakanlığı döneminde Türki-
ye’nin ilk gece kondu önleme çalışması
Isparta’da yapıldı. Şehre gelen halıyı terk
etti. 

ISPARTA’DA TİCARİ HAYATTA
50’DEN SONRA HAMLE YAŞANDI
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1980 ihtilalinde ticaret odaları ve diğer derneklerde 10-20 yıl
demirbaş olanlara görev vermediler. O zaman Şevket bey
meclis başkanlığa geçti, ben yönetim kurulu başkanı oldum.
2 yıl görevimi yaptım. Meclisteki görevim sonuna kadar
devam etti. 
ISPARTA HER ZAMAN 
HADİSELERE HAKİM BİR ŞEHİRDİ
1960 ihtilalinde bütün Türkiye sevinde ‘kurtulduk’ diye. Ne ol-
duğu bilinmiyordu. Alparslan Türkeş’in radyodaki beyanı. Is-
parta’nın garip bir kaderi  var. Türkeş, Isparta’nın damadı,
Süleyman bey ha keza. Her zaman hadiselere hakim bir du-
rumu var Isparta’nın. Yani buranın taşında toprağında bir bü-
yüklük var. İhtilal olur olmaz Ziraat Bankası bizim
karşımızdaydı. Bankanın önüne 2 inzibat diktiler ve bankayı
kapattılar. O zamanki senetleri götürüp, gösteriyorsunuz pa-
ranızı alıyorsunuz. Bu Türkiye’de bankalara olan itibatın kay-
bolmasına neden oldu. 
SÜLDÜR’ÜN ÜZÜNTÜSÜ
Emniyet Müdürlüğü eski binası hacca gidenlerden kesilmiş
halkın yaptığı bir binadır. Köke bina Devlet Hastanesi, Mus-
tafa Gürkan abinin başkanlığında halkın yardımı ile yapılmış-
tır. Isparta böyle bir Isparta’ydı. Şimdi kızıyorum. Hiç elini taşın

altına atmıyorlar. Huzurevi yaparken paramız yoktu. Ama öyle
bir yardım vardı ki… Adetler gittikçe kayboldu.
ITSO’NUN TANK PROJESİ
1080 ihtilalinde de dernekler vs. hepsi kontrol altına alındı.
Biz Ticaret Odası olarak çok aktiftik. Bir ara Türkiye’de tank
eksik deniyordu. Bir tank 40 milyon lira idi. Bir tank alalım,
adına Isparta yazalım dedik. Bu niyetle para toplamaya baş-
ladık. 25 bin lira para topladığımız zaman 80 ihtilali oldu. 
EKONOMİ KAMPÜSÜNÜN ARSASI
O DÖNEMDE ITSO’YA KAZANDIRILMIŞTI
Renault servisini yaptırdığım zaman Ticaret ve Sanayi
Odası’nın şimdiki binasının yapıldığı 9400 m2 yeri bana teklif
ettiler. Çünürlü arkadaşın aciliyeti varmış, haciz gelecekmiş.
‘200 bin TL’ye burayı sana alacağız’ dediler. Ben 200 bin li-
raya aldım. 
Alanya’da otel işletmeye başlamıştık, satma gerekliliği hisset-
tim. 200 bin lira fiyat tespit ettik, Ticaret Odası’ndaki arkadaş-
lar bastırdı. ‘Bu arsayı bize aynı fiyattan vereceksin’ dediler.
M2’si 200 liradan istediler. O zaman arsanın m2’si 500-600
TL idi. Ben söz verdiğim için aldığım fiyata verdim. Şimdi çok
güzel bir bina yapıldı. Şehir o tarafa kaydı, çok güzel bir tesis
inşa edildi. 

İHTİLALDEN SONRA ITSO’DA
2 YIL BAŞKANLIK YAPTI
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Yalvaç’a
yakışır bir bina inşa edip, yeni binasında hizmet
vermeye başlayan Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Yalçın Kurucu ve yönetimini ziyaret etti.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve yönetimi, Yalvaç
Ticaret ve Sanayi Odası yeni binasının hayırlı
olsun dileklerini iletti. Başkan Tutar, “Yalvaç Tica-
ret ve Sanayi Odası’na yakışan, birliğimize yakı-
şan bir binayı Yalvaç’ta üyelerinizin hizmetine
sunmak çok önemli. Sizi ve yönetiminizi tebrik
ederiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı
oda ve borsaları üyelerine olan hizmet standardını
sürekli yükseltiyor. Üyelerimiz hizmetlerimizden
memnun. Hem mekân anlamında hem de hizmet
sistemleri anlamında iş dünyasına yakışır bir hiz-
met modeli ortaya koyuyoruz. Bu hizmetlerimizi
çeşitli sertifikalar ile taçlandırıyoruz. Yalvaç, Ispar-
ta’dan ayrı sayılamaz. Yalvaç’ta çok önemli giri-
şimcilerimiz var, tesislerimiz var. Ekonomiye ve
istihdama katkı sağlıyorlar. Yalvaç’ın Isparta eko-
nomisine, Isparta’nın ihracatına çok önemli katkısı
var” diye konuştu.

YALTSO Başkanı Yalçın Kurucu da ITSO heyeti-
nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek
“3 yıldır hizmette olan bir yönetimiz. Göreve gel-
dikten sonra üye sayımızı artırdık. Yerimiz uygun
değildi. TOBB Başkanımızın da katkıları ile bu bi-
nayı yaptık. Üyelerimize ve ismimize yakışır bir
bina oldu. Hedefimiz organize sanayi bölgesinin
bir an önce açılması. Hayalimiz OSB’de fabrika-
ların bacalarını görmek. İnşallah bu hayalimize de
Ulaşacağız” dedi.

ITSO Heyeti, YALTSO ziyaretinin ardından TKDK
desteğiyle sebze-meyve kurutma tesisi yapan İşa-
damı Necdet Özer ve oğlu Nuri Özer’i, robot sis-
temi ile çalışan Tonton Süt besihane ve süt
paketleme tesislerine, Küçük Sanayi Sitesi’nde
faaliyet gösteren Kodalsan ve Döv-San sanayi iş-
letmelerine, Durutürk çiftliğine ve Yalvaç Belediye
Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’yü ziyaret ederek Yal-
vaç programını tamamladı.

ITSO’DAN YALTSO’YA ZİYARET
Yalvaç’ın Isparta ekonomisine katkısı göz ardı edilemez

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte yeni hizmet binasında faaliyet 
vermeye başlayan Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette, Isparta ve Yalvaç ekonomisine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
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AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’ün katılımı ile
gerçekleştirilen toplantıya ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis
Başkanı Osman Şahlan ev sahipliği yaptı. Tarım İl Müdürü Eyüp
Adıgüzel ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger’in de katıldığı top-
lantıya ITSO Yönetimi, Tarım Meslek Komitesi üyeleri, Ziraat Odası
Başkanı Müslahattin Can Selçuk, meyvecilik sektörü temsilcileri
katıldı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, açılış konuşmasında birlik-
leşmenin önemine dikkat çekerek 2015-2018 yılları arasında ger-
çekleştirilen URGE projesinin ihracata olan katkısını anlattı. Tutar,
şöyle konuştu: “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2015-2018
yılları arasında elmada URGE projesi yapmıştık. O zaman elmada
ihracat hacmimiz 1 milyon dolar idi. URGE projesi kapsamında 15
ülkeye gittik, 16 ülkeden ilimize geldiler. Ticari görüşmeler oldu.
Bugün elma ihracatımız 10 milyon dolar. En büyük alıcı ülke Hin-
distan. Buradaki amacımız elmada birlik kurmak, birlik olmak. Bu
sayede inşallah elmamız daha değerli olacak.
Isparta’nın yaptığı ihracat toplam 328 milyon dolar. Yaş sebze ve
meyve ihracatımız ise 68 milyon TL. İhracatımızı daha da artırmak
istiyoruz ama yapılması gerekenler de var. Tarımsal sit anlamına
gelen büyük ova uygulaması ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut

depolarımızı büyütemiyoruz, yeni depo ya da tesis kuramıyoruz.
Tarımsal sanayi yatırımları ile ilgili büyük ova uygulamasında gev-
şetme olmalıdır. Tarımsal sanayi ancak böyle büyüyecektir.”
Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de Isparta tarımı için yeni bir yol
haritası çizdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:
“Burada yaptığımız toplantı ve attığımız adımlar Isparta’nın tarım-
daki yol haritasını oluşturacaktır. Bu adım, Isparta tarımı, meyve-
ciliği, tesisleşmeyi ve kaliteyi yükseltecektir. Isparta’da kuracağımız
birlik ülkemize örnek olacaktır. Fiyat dalgalanmalarının önüne ge-
çecek, kayıt dışılığı ortadan kaldırılması, ürünün değerlenmesi ve
kayıtlı ekonomi adına büyük bir adım atılacaktır. Isparta’nın dönüm
noktası olacaktır.”
ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ise Isparta için birlikleşmenin
aciliyet taşıdığını söyledi. Fransa’da gördüğü birlikleşme sistemini
anlatan Şahlan, “Ferdi hareket edersek rekabet edemeyiz. Mali-
yetlerimiz yüksek olur. Birlik olursak maliyetleri düşürürüz. Bahçe-
lerimizi fabrika gibi profesyonel olarak işletmeliyiz. Kişisel değil,
ferdi değil, BİZ olalım” dedi.
Toplantı daha sonra sektör temsilcilerinin görüşlerini ifade etmesi
ile devam etti.

GÖKGÖZ: MEYVEBİRLİK ISPARTA TARIMI İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR
TUTAR: ISPARTA ELMADA 10 MİLYON $ İHRACAT YAPIYOR

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Meyvebirlik kurulması yönündeki çalışmalar kapsamında ITSO
yönetimi, Tarım Meslek Komitesi üyeleri ile meyvecilik sektörü temsilcileriyle bir araya gelip, istişarelerde bulundu.

Milletvekili Gökgöz, ITSO’da Tarım Meslek Komitesi üyeleri ve meyvecilik sektörü temsilcileriyle buluştu.
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ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, Isparta için Meyvebirliğinin kaçınılmaz ve acil oldu-
ğuna dikkat çekti. ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur
Gökgöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen Meyvebirlik toplantısında önemli açıklamalarda bu-
lundu. Fransa’da gördüğü sistemi anlatan Şahlan, şöyle konuştu:
GÜLBİRLİK BİZİM İÇİN ÖRNEKTİR
“URGE projesi kapsamında Fransa’ya yapılan iş gezisinin heyet başkanı olarak orada bu-
lundum. 5 kooperatif birlikleşmiş. Profesyonel bir satış sistemi kurulmuş. Pazarlama şirketi
var. Bizim de Gülbirliğimiz var. 100 ortakla kurulmuş, 6 bin üyesi var. Gayet güzel işliyor ve
yürütülüyor. Bu örnekten yola çıkıp, halletmemiz gerekiyordu. Ama defalarca bu konuyu
konuşmamıza rağmen bir yol alamadık. Birliği tesis etmek zorundayız. Bu bizim için kaçı-
nılmazdır, acildir.
KİŞİSEL DEĞİL, BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ
Dünyada ticaretin şekli değişti. E-ticaret ile elmada satmak mümkün, mobilya satmak da
mümkün. Rekabetimizi güçlü yapacaksak birlik olmak zorundayız. Ferdi hareket edersek
rekabet edemeyiz. Maliyetlerimiz yüksek olur. Birlik olursak maliyetleri düşürürüz. Bahçe-
lerimizi fabrika gibi profesyonel olarak işletmeliyiz. Kişisel değil, ferdi değil, BİZ olalım. Bu
işin üstesinden ancak öyle geliriz. Isparta olarak bir fidan cinsimiz yok. Elma fidanı cinsimiz
yok. Ortak proje ile Isparta’ya has bir elma türü yetiştirmeliyiz.”
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ITSO Başkanı Mustafa Tutar, tarımsal sit an-
lamına gelen Büyük Ova uygulamasının ta-
rımsal yatırımlar açısından gevşetilmesi
gerektiğini söyledi. Tutar, "Isparta’nın yaptığı
ihracat toplam 328 milyon dolar. Yaş sebze
ve meyve ihracatımız ise 68 milyon TL. İhra-
catımızı daha da artırmak istiyoruz ama ya-
pılması gerekenler de var. Tarımsal sit
anlamına gelen büyük ova uygulaması ile ilgili
sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut depolarımızı bü-
yütemiyoruz, yeni depo ya da tesis kuramıyo-
ruz. Tarımsal sanayi yatırımları ile ilgili büyük
ova uygulamasında gevşetme olmalıdır. Ta-
rımsal sanayi ancak böyle büyüyecektir" dedi.

BÜYÜK OVA GEVŞETİLMELİ

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

BİZİM GÜLBİRLİK ÖRNEĞİMİZ VAR.
NEDEN MEYVEBİRLİĞİ KURAMAYALIM?

İHRACATTA 2021’DE HIZLI BAŞLADIK
2021’e 400 milyon dolar ihracat hedefi ile giren Isparta, yılın ilk ayında
yüzde 39 artış performansı gösterdi. Makine ve aksamları ihracatı yüzde
400 artış gördü.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, şu bilgilendirmeyi yaptı:
I Ocak ayı ihracat miktarı 31.478.390$ olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı
aynı dönemine göre  %39 oranında artış yaşanmıştır. Ocak ayında en
çok ihracatı olan ilk 5 sektör;
1) Makine ve aksamları ($6.376.250 +%409,8)
2) Madencilik Ürünleri ($5.855.160 +%55,5)
3) Yaş Meyve ve Sebze ($5.142.690 +%52,3)
4) Tekstil ve Hammaddeleri ($3.058.570 +%102,6)
5) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ($2.899.620 +%12,5).
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim ve Meclis Üyeleri, imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler
için TOBB’un gönderdiği 55 tabletle yetinmeyip kendi aralarında topladıkları paralarla 80 tablet daha alıp, Milli Eğitim’e teslim
ettiler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında imkansızlıklar nedeniyle
uzaktan eğitime katılmayan öğrenciler için başlatılan tablet bilgisayar kampanyası tüm yurt genelinde uygulanıyor. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için ITSO’ya 55 tablet gönderdi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve yönetimi, TOBB’un oda kontenjanı olan 55 tablet bilgisayar ile yetinmeyip kampanyayı kendi
içlerinde büyüttüler. ITSO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri arasında toplanan paralar ile 80 tablet daha satın alındı.
135 tablet bilgisayar, ITSO Başkanı Mustafa Tutar tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’a
teslim edildi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve bağlı odalarının her zaman eğitimin yanında olduğunu
söyledi. ITSO’nun girişimleri ile TOBB’un yaptığı meslek liselerinden birisinin Isparta’ya kazandırıldığını hatırlatan Tutar, “bu-
günde üst birliğimiz ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında odamıza gönderilen tabletleri Milli
Eğitime teslim ediyoruz. 55 tabletin üzerine 80 tablet daha alarak öğrencilerimizin imkanına sunuyoruz. ITSO her zaman ol-
duğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeye devam edecektir” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da ITSO Başkanı Mustafa Tutar nezdinde yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Müstakil İşadamları Derneği Isparta Şubesi’nin
oluşturduğu Genç MÜSİAD ekibi ITSO’ya ta-
nışma ziyaretinde bulundu. Genç MÜSİAD Baş-
kanı Samet Şahan ile yönetim kurulu üyeleri,
ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis Başkanı
Osman Şahlan’a kendilerini tanıttılar. ITSO Baş-
kanı Tutar, işadamı derneklerinin üst çatısının
ITSO olduğunu belirterek her türlü desteğe ve iş-
birliğine hazır olduklarını ifade etti.

ITSO YÖNETİM VE MECLİSİ’NDEN 
EĞİTİME ÖNEMLİ KATKI

GENÇ MÜSİAD’DAN ITSO’YA ZİYARET
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SAV, ISPARTA’NIN CAZİBE MERKEZİ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tutar, 65 hektarlık
alanda sanayi alanı oluşturan Sav Belediye Başkanı İpekçi’yi
ziyaret edip, iş dünyası adına teşekkür etti.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan
ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Tekeli ile Musa Çağrı Can,
Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi’yi ziyaret etti. Başkan
İpekçi, ITSO heyetine kasabada yapılan çalışmaları yerinde
gösterdi, bilgilendirme yaptı.
BAŞKAN İPEKÇİ’YE TEŞEKKÜR
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Sav’ın Isparta’nın cazibe mer-
kezi haline geldiğini belirterek “Pandemi sürecinde tek katlı,
müstakil evlerin önemi ortaya çıktı. Sav Belediyesi, bu konuda
çalışmalar yapıyor. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Sav’da oluşturulan 65 hektarlık sanayi alanından ötürü de
Başkan İpekçi’ye iş dünyası adına teşekkür eden ITSO Baş-
kanı Tutar, şöyle konuştu:
“Sav’da sanayi alanı oluşuyor. Orada fabrikalar yapılıyor. Alt-
yapı hizmetleri noktasında Sav Belediyemiz önemli yatırımlar
yapıyor. Sanayicilerimizin işlerini kolaylaştıracak yatırımlar ya-
pılıyor. Başkanımıza sanayicilerimize verdiği destekten ötürü
teşekkür ederiz. Sav, Isparta’nın önemli bir cazibe merkezi
haline geldi.”
Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de ITSO heyetine ziyare-
tinden ötürü teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu:
İLK KEZ BİR KASABAYA DOĞALGAZ GELDİ
“Ticaret ve Sanayi Heyetimize kasabımıza yaptıkları ziyaret-
ten ötürü teşekkür ediyoruz. Sav, yaşanabilir ve tercih edile-
bilir bir kasaba haline geldi, geliyor. Altyapısıyla, üstyapısıyla
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşaatlarımız devam ediyor.
Isparta’da güzel bir hava yakaladık. Başta sayın Cumhurbaş-

kanımız olmak üzere TBMM Başkanvekilimi Sayın Süreyya
Sadi Bilgiç, Milletvekillerimiz Sayın Recep Özel, Mehmet Uğur
Gökgöz, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen, Va-
limiz ve kamu görevlileri ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz.
Rabbim birlikteliğimizi bozmasın. Sav’ı çok değerli bir kasaba
haline getiriyoruz. Şu an su hatlarını yeniliyoruz. 54 km’lik hat-
tımızı 64 km ’ye çıkardık. Isparta’da ilk kez kasaba olarak bize
doğalgaz geldi. Sayın Milletvekillerimiz bize çok destek veri-
yor. Bakanlıklara gittiğimizde bize liderlik ediyorlar. Isparta Be-
lediye Başkanımızın bize çok büyük destekleri var. Kendisine
çok teşekkür ediyorum.
SAV’DA KÜÇÜK OSB KURUYORUZ
Sav’a büyük yatırımlar geliyor. Bu gurur verici bir durum. Ti-
caret Odamız önemli hizmetler yapıyor. Benim dönemimde
Sav, küçük organize sanayi bölgesi olacak. Seçim döneminde
bu sözü vermiştik. Şu an 7 ruhsat verdik. 4 ruhsat ile ilgili ça-
lışmalar devam ediyor. Çok güzel fabrikalar inşa ediliyor. Alt-
yapısını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Şu an su hattı projesini
hazırladık. Nisandan itibaren su hattını çekiyoruz. Şu an do-
ğalgaz çalışmalarımız var. Torosgaz, hızlı bir şekilde yatırım
yapıyor. Orada tüm fabrikalarımıza doğalgaz gelecek. Kana-
lizasyon işlerini yapıyoruz. 2 kilometrelik kanalizasyonu kendi
imkanımızla yapıyoruz. 1 yıl içinde en az 20 tane fabrika ola-
cak. Biz yollarını açtık. Nisan-mayıs gibi Sav sanayi alanı ta-
mamen bitmiş olacak. Bu ziyaretiniz bizi onu re etti, bize güç
verdi. 24 saat sizlerin emrindeyiz. Sanayicilerimizin, yatırım-
cılarımızın emrindeyiz. İnşallah 2021-2022-2023 Sav için çok
daha güzel olacak. Vatandaşımızın duası ve kasabamız do-
ğası ile daha güzel olacak. Daha yolun başındayız. Bu za-
mana kadar yerin altı ile uğraştık. Şimdi üst yapıya önem
veriyoruz.”

SAV, ISPARTA’NIN CAZİBE MERKEZİ
ITSO’dan Sav Belediyesi’ne İş Dünyası Adına Teşekkür Ziyareti
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, AK Parti Isparta
Milletvekili Recep Özel ile Merkez İlçe Teşkilatı üyelerinin ziyaretinde iş
dünyası adına bankalara serzenişte bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun bankalara yaptığı çağrının önemine dikkat çeken ITSO
Başkanı Tutar, Milletvekili Recep Özel’den bankaların iş dünyasının ya-
nında olmasını sağlamak adına destek istedi. ITSO’nun faaliyetleri ve
gelecek projeleri hakkında da konuşan Tutar, ‘ITSO her zaman Ispar-
ta’nın menfaatine olan projelerin peşinden koşmuştur, koşmaya devam
etmektedir” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Pandemi döneminde 17 meslek komitesi
üzerinden sektör bazlı çalışma yapıldığını ve tüm beklentilerin rapor ha-
linde TOBB’a sunulduğunu anlattı. Tutar, şöyle devam etti:
GÜNEŞLİ GÜNDE BİZE ŞEMŞİYE LAZIM DEĞİL
“Pandemi döneminde 17 meslek komitemiz üzerinden sektör bazlı bek-
lenti ve taleplerimizi ilettik. TOBB Başkanımıza ilettik. 24 maddede ta-
leplerimiz yerine getirildi. Bu süreçte işverenlerimiz özveri gösterdi. İşçi
çıkarmadı, faaliyetini sürdürdü. Sektör bazlı desteklemeler yapıldı. Bu
destekler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte TOBB
Başkanımız Rıfat beyin de destekleriyle bankalar bazında girişimlerimiz
oldu. Bazı bankalar elini taşın altına koydu. TOBB ve odalar olarak eli-
mizdeki mevduatlarımızı bankalara 1 yıllığına bloke ettik. Bunun sonu-
cunda üyelerimiz kredi kullanabildi. Şimdi bu faiz oranları kalmadı. Faizler
çok yüksek. Bankalara biraz serzenişte bulunmak istiyoruz. Yağmurlu
günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu is-
temiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır. İstihdam oluşturana,
ekonomiye katkı sağlayana biraz daha tolerans tanınmalı. Bankalar iş
dünyasının yanında olmalıdır.”
HERKES İHRACATINI KENDİ İLİNDEN YAPMALI
Gülsuyu farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalardan da bahseden
Tutar, şöyle devam etti:
“Gülsuyu ile ilgili çalışmalarımız var. Sizin de desteğiniz oldu. Meclis ka-
rarı almıştık. Gerçek gülsuyu Isparta’da üretilir’ diyoruz. Sentetik gülsu-
yunun üzerine sentetik yazısı yazılmalıdır. 81 ilde valilerimiz, oda ve

borsa başkanlarımıza gülsuyu ve lavanta kolonyası hediye ettik. Çok
güzel geri dönüşümler aldık. Gül ve gül mamulleri üzerine Isparta’da üre-
tilen ürünler başka şehirlerden ihraç ediliyor. Biz bu firmalara çağrıda bu-
lunuyoruz. İhracat işlemleri Isparta’dan yapılsın. Şirketlerin vergi kimlik
numaraları üzerinden ihracat yapılmalıdır. Böyle olursa firma hangi şe-
hirde faaliyet gösterirse oranın ihracatına yansıyacaktır. Isparta’mızın ih-
racatı 2020’de 326 milyon dolar. Ama biz bu rakamlardan daha fazla
ihracat yaptığımıza inanıyoruz. Birçok sektörde başka şehirlerden ihracat
yapılıyor. Bu ihracatlar Isparta’dan yapılırsa ilimizin dış ticaret ekonomik
hacmi büyüyecektir. Biz Isparta olarak 2021’de 400 milyon dolar, 2023’de
de 500 milyon dolar ihracatı hedefliyoruz. Başka şehirlerden yapılan ih-
racatları ilimize çekersek bu rakamlara ulaşmak çok kolay olacaktır.
EXİM BANK TEMSİLCİLİĞİ KURULMALI
İhracatımız artıyor, Eximbank’ın temsilciliği ilimizde açılmalıdır. Bu banka
şubesi ile ihracatçılarımız rahatlayacaktır. Isparta ve Burdur’daki iş adam-
larımız ihracat işlemleri için Eximbank olan ilişkilerini Antalya’dan yürü-
tüyor. Temsilcilik açılırsa ihracatımız daha da artacaktır.
MOBİLYA URGESİ İLE İHRACATIMIZ ARTACAK
2021 yılı itibariyle mobilya üzerine URGE projesi başlattık. 400’ün üze-
rinde mobilya imalatçısı firmalarımız var. Hammaddesi güçlü bir şehiriz.
Biz Isparta olarak bu sektörde büyüyebiliriz. İlimizde çok güçlü firmalar
var. Yeni yatırımlar yapılıyor. Bunların hepsini bir araya getirerek URGE
projesi başlattık. İkinci bir İnegöl olmak istiyoruz. 15 milyon dolar olan
mobilya ihracatımızı 2021’de 50 milyon dolara çıkarmak istiyoruz.
2016’da yapılan elma URGE projesinde elma ihracatında artışlar oldu,
hala ihracatlar devam ediyor. Birçok firma ihracata başladı. Biz bu proje
sonunda projeye katılan firmaları ihracat yapar hale getirmek istiyoruz.
3 milyon 600 bin dolarlık proje değeri var. Maliyetin yüzde 25’ini katılımcı
firmalar sağlayacak. Yüzde 75’ini devletimiz hibe olarak karşılayacak.
Kozmetik ile alakalı URGE projesi başlattık ama yeterli firma bulamadık.
Ticari sırların dışarıya çıkacağı endişeleri var. Böyle bir şey yok. Kozmetik
alanında da URGE projesi yapmak istiyoruz. 10 firmayı sağlayamadığı-
mız için henüz projeyi yapamadık.

ITSO HER ZAMAN ISPARTA MENFAATİNE OLAN 
ÇALIŞMALARIN VE PROJELERİN İÇİNDE OLMUŞTUR

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta Milletvekili Recep Özel’in ziyaretinde bankalara serzenişte bulundu. Tutar,
“pandemi nedeniyle zorluklar yaşayan iş dünyasının yanında olmalarını, toleranslı davranmalarını istiyoruz” dedi.



14 ŞUBAT 2021ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

2 ay önce Gebze’deki Bilişim Vadisi’ni ziyaret ettik. Şu anda öne çıkan
bir sektör yazılım, bilişim. ISUBÜ ile birlikte bir proje başlatıldı. Yapay
Zekâ, makine öğrenmesi ile ilgili altyapı oluşturuldu. ITSO olarak bu pro-
jenin içerisinde yer alacağız. Altyapı çalışmaları yapılıyor. Belli bir noktaya
geldikten sonra Bilişim Vadisi’ne adapte olacağız. Ama bizim bazı sıkın-
tılarımız var. ITSO olarak bir şirket kuramıyoruz. Önünü açabilirsek belirli
oranda yatırıma öncülük etmek istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası’nın
kurumsal gücü ile bazı şeylerin daha kolay önünün açılabileceğini düşü-
nüyoruz. Pandemi döneminde enerji, hayvancılık alanında çalışmaları-
mızın olacağını söylemiştik. Ancak bakanlık şirket, kooperatif kuruluşuna
izin vermiyor. ITSO olarak kuruluşunu yapmak sonra yatırımcılara dev-
retmek istiyoruz.
YATIRIM FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYACAĞIZ
Odamız bünyesinde yatırım ofisi kurmak istiyoruz. Bir yatırımcı Isparta’da
ne yatırımı yapabilir, nerede yapabilir bunun fizibilitesini hazırlamak isti-
yoruz. Bir yatırımcı sadece parası ile gelsin istiyoruz. Bu ofis sayesinde
yaptığımız fizibilite sayesinde doğru yönlendirme yapmak istiyoruz. Bu
çalışma kapsamında arsa temini yapmak, bu ar-
saları yatırımcılarımıza sunmayı hedefliyoruz.
KALKINMA İDARESİ MUTLAKA KURULMALI
Eğirdir Gölü’nün tek elden yönetilmesi konusunda
açıklamalarınız var. Oda olarak Isparta ve Burdur
Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi kurulması için
dosya hazırlamıştık. Göllerimizi korumak, sürdü-
rülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Kalkınma İda-
resi’nin kurulması için desteğinizin daha da
artmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın
onayı ile kurulabilecek bir kurum. ITSO burada
yol gösterici bir misyon üstleniyor. Kurulacak
idare tamamen devlet kuruluşu. Kurulması söy-
lemini bizim yapmamız Isparta’ya olan sorumlu-
luğumuzdan kaynaklanmaktadır. ITSO her
zaman Isparta menfaatini düşünen ve savunan
bir meslek örgütü olmuştur. Gölün tek elden yö-
netimi anlamında bu kalkınma idaresini faaliyete
geçmesi çok önemli.”
ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK 
ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de ITSO’nun önemli çalışmalara
imza attığını belirterek “Ticaret Odamız, Isparta’da herkesin problemlerini
dinleyen, o problemleri doğrudan bize aktaran bir kurum. Isparta’nın men-
faatlerini önceleyen bir yönetim anlayışı var. Tebrik ediyorum. ITSO’nun
şu anda çok iyi yönetildiğini, başarılı bir şekilde temsil edildiğini görüyor
ve şahit oluyoruz. 
Isparta’da güzel çalışmalara imza atılıyor. Üyelerinizi ziyaret ediyorsunuz,
başarıyı teşvik eden çalışmalar yapılıyor. Isparta, tarım şehri, eğitim şehri,
sağlık şehri, turizm şehri ve sanayi şehri. Sıralamayı böyle yapabiliriz.
Sanayi arkadan gelmekte. Çoğu ilde sanayi lokomotif ama bizde arkadan
geliyor. Bu da bir avantaj olabilir. Yeni sanayi alanları kuruluyor, sanayi
yatırımları yapılıyor. Biz sanayicimize imkân oluşturmalıyız. Süleyman
Demirel OSB dolmuş durumda, Karma OSB dolmuş durumda. Yeni im-
kanlar oluşturulmalı. İkinci OSB mi kurulacak, orta ölçekli küçük sanayi
sitesi mi kurulacak? Bunlara karar verilmelidir. İŞ dünyasının gelişimi
adına yapılacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Her zaman Ticaret
Odamızın yanındayız” diye konuştu.

ITSO’NUN ŞİRKET KURMASINA İZİN VERİLMİYOR
VERİLSE ÖNCÜLÜK EDEN BİR MİSYON ÜSTLENECEĞİZ
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Tutar’ı makamında ziyaret etti. 
Bölgesel kalkınma ile iki kardeş kentin ekonomik işbirlikleri ama-
cıyla yapılan ziyarette dayanışma ve birliktelik vurgusu yapılırken,
Organize Sanayi Bölgelerinin geleceği, iki ilin sosyoekonomik faa-
liyetleri de görüşüldü.  
Ziyaretin son bölümüne Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğir-
men de katılarak bölgesel kalkınma hakkında istişarelerde bu-
lundu.   ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi (MAKÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) işbirliğinde
‘Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı’ programında da belirtildiği
üzere iki kardeş kentin birlikte hareket etmesi gerekir. Futbol turizmi
gibi ortaklaşa gerçekleştirilecek bir faaliyet buna vesile olmaya
devam edecektir. Bu çalıştayın dışında Göller Bölgesi Kalkınma
İdaresiyle bölgesel adımlar atmaya devam edeceğiz. Birlikte ha-
reket edeceğiz ve birlikten kuvvet doğacak” dedi. 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Keyik de ziyarette çok sıcak karşılanmalarından duyduğu memnu-
niyeti ifade etti. Başkan Yusuf Keyik: “Ben de Sayın Tutar’ın söy-
lediklerine katıldığımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle bugünkü
misafirperverlikten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Ticaret
ve Sanayi Odası’na 2005 yılında başkan oldum, o dönemde Sayın
Hasan Hüseyin Kaçıkoç başkanımla birlikte çalıştık. Mutlaka biz-
den önceki yönetimler de temel atmışlardır fakat biz de o dönem-
lerde, aynı görüş birliğiyle hareket edip, işleri biraz daha sağlam
tutarak, Dostluk Yolu için o dönemki yöneticiler ve Valilerimizle bir-
likte bir toplantı yaptık. Mevcut yolun iyileştirilmesi yönünde çalış-
malarda bulunduk. Bunun yanı sıra Havaalanının faaliyete
geçmesi, havaalanından uçak seferlerinin başlatılmasında da ciddi
çalışmalar yaptık” diye konuştu. 
Başkan Yusuf Keyik konuşmasının devamında Isparta ve Bur-
dur’un iki kardeş şehir olduğunu vurgulayarak “Ben bu iki şehri
ayırt etmiyorum. Aynı coğrafyanın kaderini paylaşan iki kentiz. Sı-
kıntılarımız aynı, dertlerimiz aynı ve mutluluklarımız da aynı. Bun-
dan dolayı ayrı- gayrımız yoktur. 2005’li yıllardan itibaren de biz
yöneticiler olarak Allah’a çok şükür bu kardeşliği sıkı tutup ciddi
anlamda birlik ve beraberlik sağladık, sıkıntı yaşanmadı. Zaman
zaman Isparta- Burdur polemikleri- siyasi söylemler olsa da biz iliş-
kilerimizi eksi yöne dönüştürmedik. Çünkü birliktelik olmadığı sü-
rece her iki ilimizin de zarar
göreceğinin farkındayız. Bizler bu
anlayışla bugünlere kadar geldik”
dedi. 
İKİ ELİN SESİ VAR
Ekonomik kalkınmaya, istihdam ve
işsizlik oranlarına değinerek konuş-
masını sürdüren Başkan Yusuf
Keyik: “İlimizde iki adet Organize
Sanayi Bölgemiz var. İkinci Orga-
nize Sanayi Bölgemizin %85- %90
ölçüde tamamladık. Arıtma tesisle-
rinde de birlikte çalışmalara imza

attık. Bu projenin %70’i tamamlandı ve olumlu seyrediyor. Arıtma
tesisini de birlikte tamamlayacağımız bir proje olarak görüyoruz.
Bunların haricinde birkaç ay öncesinde göllerimizle ilgili sorunlarda
daha hızlı hareket ederek sivil inisiyatif anlamında çalışma yaptık.
Bu çalışmalarımız devam edecek. Bunlardan dolayı biz Burdur Ti-
caret ve Sanayi Odası olarak mutluyuz, gayretliyiz. Çünkü bir elin
nesi var iki elin sesi var mantığıyla iki ilin güçlerini birleştirdiğimizde
iyi şeyler ortaya çıkacaktır. Bugünlerde ilimizde BAKA desteğiyle
İŞGEM projesine başladık. 20 adet işyeri açılacak. Bu işyerlerine
Isparta’dan girişimcilerimiz de gelip incelemelerde bulunabilir. Ama-
cımız küçük imalatçı firmalarımızın imalatlarını hazırlayıp sonra-
sında da sanayici olmalarını sağlamaktır. Bunların dışında yine
Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 2. OSB için iki tane tekstil fabri-
kası kurmayı planlıyoruz. Zaten tahsis edilecek 2 arazimiz kalmıştı.
Diğer arazileri verdik, o iki arazimizi de böyle çalışmalar için hazır
bulunduruyorduk.  Buradaki amacımız ise ilimizdeki 7 bin dolayında
olan işsiz kişilerden 2 bin tanesi iş beğenmezse (iş beğenmeyen-
lerle alakalı yapılabilecek bir şeyimiz yok) kalan 3 ila 5 bin insanı-
mızın işe ihtiyacı var, onların bu ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz.
Bu kişiler için istihdam ağırlıklı 2 fabrika yapıp, kapalı alanlarını da
tamamlayıp, altyapı bağlantılarını yapıp, sanayici kişilere gelip ma-
kinelerini kurmalarını ve işçilerini çalıştırmaları mantığıyla yola çık-
tık. İnşallah o projemizi de devreye alırsak İlimiz ve Isparta’daki
işsiz insanların istihdamını sağlamış olacağız. Burada bir parantez
açmak istiyorum, insanlarımız da iş beğenmezlik durumu var. On-
lara iş gösterdiğimizde ise gösterdiğimiz o işi beğenmiyorlar. Or-
ganize Sanayi Bölgemizde 4 fabrikamız faaliyettedir. Sayın Emin
Gülmez Bey de büyük bir fabrika yapıyor, 400 dolayında istihdam
sağlayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm fabrikalar ta-
mamlandığı zaman üç bin dolayında istihdam oluşturulacak ki bu
da hem ilimizden hem de kardeş kentimiz Isparta’dan tedarik edi-
lecek” şeklinde konuştu. 
Ziyarette her iki ilin Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulları da
hazır bulundular. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Osman Şahlan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kaba-
lak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Küçükyaman, Mustafa Peray,
İbrahim Tekeli, İbrahim Güler, Kadir Özkan, Musa Çağrı Can, Bur-
dur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Çeliker, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yardım ve Yönetim Kurulu Üye-
leri Hasan Ali Daldal, Hakan Yoran, İzzet Geçer, Orhan Çiçek ve
Murat Gür de ziyarette yer aldılar.

BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ
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ITSO Başkanı Mustafa Tutar, TRT Antalya Radyosu, Akdeniz’in
Renkleri, Müziği, Kültürü ve Gelenekleri programına canlı yayın
konuğu oldu. Gülsuyu farkındalığının artırılması ve sentetik ile do-
ğalın birbirinden ayrılarak tüketici bilincinin oluşturulmasına yönün-
deki çalışmaları anlatan Tutar, “gerçek gülsuyu 3 TL’den satılamaz”
dedi. Tutar, şu açıklamalarda bulundu:
ISPARTA’NIN SEMBOLÜ GÜLDÜR
“Isparta’da Türkiye’de gülü ile bilinen bir şehir. Isparta’nın sembolü
güldür. Ancak Isparta gülü süs bitkisi değil, endüstriyel sanayi bit-
kisidir. Türkiye’de sadece Isparta, gülyağı üretip Avrupa ve Amerika
ülkelerine ihraç etmektedir. Gülyağı, kozmetik sektörü için önemli
bir hammaddedir. 
GÜLSUYU SADECE ISPARTA’DA ÜRETİLİR
Isparta’da gülyağı imalatı yapılırken elde edilen önemli bir ürün de
gülsuyudur. Isparta dışında başka bir yerde üretilmesi mümkün
değil. Çünkü gülsuyu, gülyağı imalatı yapılırken ortaya çıkan bir
üründür. Sağlık açısından, cilt açısından oldukça faydalı olan gül-
suyumuz Türkiye’de herkes tarafından bilinmekte ve tüketilmekte-
dir.
SENTETİK ISPARTA’NIN MARKASINI DÜŞÜRÜYOR
Ancak her üründe olduğu gibi gülsuyunda da sentetik ürünler ge-
liştirilmiş ve Isparta gülsuyunun oluşturduğu marka değeri üzerin-
den pazarlanmaktadır. Bugün 3 harfli alışveriş merkezlerinin
raflarında 3 TL’den gülsuyu satılıyor. Böyle bir rakam mümkün
değil. Doğal gülsuyun bu rakamlara satılması mümkün değildir.
Sentetik olarak satışa sunulan o ürünler içme suyundan farksızdır.
Bu ürünü alan insanlar Isparta gülsuyu hakkında kötü düşünceye
kapılıyor, bu kadar övülen gülsuyu bumuymuş diye Pazar ve prestij
kaybı yapıyoruz.
SENTETİK ÜZERİNDE SENTETİK YAZILACAK
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak içme suyu niteliğindeki sen-
tetik ürüne karşı doğal farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Sentetik
ürün yasaklansın demiyoruz. Üzerinde ‘sentetik ürün’ yazılsın. İn-
sanlar alırken sentetik gülsuyu olduğunu bilsin. Doğal gülsuyu
almak isteyen de doğal gülsuyu alsın. Türkiye’de sadece Isparta’da
üretilen ve Pazar payı büyük olan gülsuyumuzu daha değerli kıl-
mak, gülsuyundan elde edilen gelirimizi artırmak istiyoruz.
TOBB’DAN DESTEK İSTEDİK
Bu amaç doğrultusunda projeler ürettik. Milletvekillerimizin de des-
teğini aldık. Mecliste tüm milletvekillerimize doğal gülsuyu dağıtımı
yapıldı. Şehir girişlerimize totemler koyuyoruz. Gülsuyu farkındalığı
oluşturmak için çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden bu konuda destek istedik.
Doğal Isparta gülsuyunun satışının artırılmasını hedefliyoruz.
ÇOK İYİ GERİ BİLDİRİMLER ALDIK
Ticaret ve Sanayi Odası olarak aralık ayında Türkiye’deki tüm oda
ve borsa başkanlarımız ile 81 il valimize doğal gülsuyu ile lavanta
kolonyası gönderdik. İçerisine bir not koyup, ürünlerimizin özellik-
lerini ve faydalarını yazdık. Muhteşem geri dönüşümler aldık. ‘Biz
Isparta gülsuyunun bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk’ diye ara-
yanlar, teşekkür edenler oldu. Biz de çok mutlu olduk. Yaptığımız

çalışma ile amacımıza ulaştık. Şehirlerdeki yöneticilerimiz doğal
gülsuyunun farkına varsın istedik. Bu çalışmamız ile farkına var-
dılar. Bu farkındalık çığ gibi büyüyüp gidecek, Isparta gülsuyu derini
bulacaktır diye düşünüyoruz.
İHRACATIMIZI ARTIRACAĞIZ 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021’den umutluyuz. Is-
parta açısından ümitliyiz. Çünkü Isparta üreten bir şehir. Çalışkan
insanların, girişimci insanların olduğu bir şehirdeyiz. Tarımsal üre-
tim ve tarımsal sanayiye yönelik çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
Pandemiye rağmen ihracatımızı artırdık. 300 milyon TL hedefimizi
aştık. Gıda,  yaş sebze ve meyve ihracatımızı artırdık. 2020 yılında
bu alanda önemli rekorlar kırdık. 2021’de de bu artış hızının devam
edeceğini düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin
ekonomisini geliştirecek, istihdamı artıracak her türlü projenin içe-
risindeyiz. Belediyemiz ile üniversitelerimiz ve Valiliğimiz ile işbirliği
içinde daha güzel bir Isparta için çalışıyoruz.”

3 TL’YE GÜLSUYU OLMAZ!
ITSO, doğal gülsuyunun bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Tutar, zincir marketlerde 3 TL’ye satılan gülsuyunun gerçek olmadığının altını çizdi.



Ceza davaları dışındaki tüm konularda dava açmadan an-
laşma imkanı sunan Isparta Arabuluculuk Merkezi, 27 arabu-
lucu avukat, akademisyenler ve uzman bilirkişi oluşumu ile
hizmetine başladı. Isparta Arabuluculuk Merkezi’ni ziyaret
eden ITSO Başkanı Tutar, iş ve ticaret hukukunun hızlı bir şe-
kilde işlemesi açısından arabuluculuk merkezinin önemli ol-
duğunu ifade etti.
Adalet Bakanlığı’nın yeni uygulamaya koyduğu arabuluculuk
merkezleri, ceza davası dışındaki tüm hukuki süreçlerde dava
açmadan uzlaşma imkanı sunuyor. 27 arabulucu avukat ta-
rafından kurulan Isparta Arabuluculuk Merkezi, 6 Mart Cad-
desi’ndeki ofisinde faaliyete başladı. 27 arabulucu avukatın
dışında akademisyenler ve uzman bilirkişiler Arabuluculuk
Merkezi’nin bünyesinde bulunuyor. 
ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis Başkanı Osman Şah-
lan, iş ve ticaret hukuku açısından önemli işlevi olan Isparta
Arabuluculuk Merkezi’ni ziyaret etti. ITSO Heyetini, Baro Baş-
kanı Ünsal Çankaya, Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu
Başkanı Ülkem Baş ile merkez ortakları karşıladı. 
Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Arabulucu
Avukat Ülkem Baş, ITSO heyetine merkezin faaliyetleri, sağ-
ladığı imkan ve kolaylıklardan bahsetti. Isparta Arabuluculuk
Merkezi’nin ortak sayısı açısından Türkiye’de dördüncü oldu-
ğunu belirten Baş, “bünyemizde akademisyenler ve uzman
bilirkişiler de bulunuyor. Merkezimiz sadece Isparta’da değil,
ulusal ve uluslar arası arenada da faaliyet gösterecek güç ve
kabiliyete sahibiz. Arabuluculuk bir zorunluluk değil ancak
çözüm üretmeyi hedefleyen bir süreç. Hukuki uyuşmazlık ko-
nularında başvuranlar açısından önemli avantajlar sunuluyor.
Dava yoluna gitmek hem davacı hem davalı açısından zaman
kaybına neden oluyor. Ekonomik anlamda ağır yükler getiri-
yor. Ticari ve kişisel sırlar alenileşiyor, mahkeme koridorla-

rında isminiz herkes tarafından duyuluyor. Adliyelere yapılan
başvurularda atanan arabulucu ile çalışmak zorundasınız. Bu-
rada öyle yok. 27 arabulucu içerisinden seçim yapabiliyorsu-
nuz. Karşı taraf arabulucuyu beğenmedi ise kendisi için de
arabulucu seçebiliyor. Tüm vatandaşlar için ücretsiz başvuru
imkanı sunuluyor. Anlaşma sonucunda ücret sözleşmesine
ücret alınıyor. Dava sürecine göre daha az masraflı bir süreç”
diye konuştu. 
Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya da Arabuluculuk Merkezi’nin
Isparta’ya önemli bir değer katacağını belirterek “sadece Is-
parta’ya değil Türk adalet sistemine de fayda getirecek ir sis-
tem. Adliyelerde iş yükü sıkışmış durumda. Arabuluculuk
faaliyetleri çok önemli. 27 arabulucu ile bu merkezi kurduk.
Bu merkezin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Isparta
ticaret ve sanayisini geliştirmek istiyoruz. Merkezimizin siste-
mini iş dünyası ile paylaşmak istiyoruz. Ticaret ve hukuk bir-
birine girmiş durumda. Hukuk işlemez ise ticaret işlemez.
Ticaret olmazsa hukuk olmaz. ITSO ile işbirliğinde işçi-işveren
uyuşmazlıklarını çözmek, işverenlerin kendi aralarındaki
uyuşmazlıklara hızlı çözüm bulmak istiyoruz” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar da iş ve ticaret hukukunun hızlı
ve sağlıklı işlemesinin çok önemli olduğunu belirterek “Isparta
Ticaret ve Sanayi Odası olarak Arabuluculuk Merkezi’ne ha-
yırlı olsun diyoruz. Bu faaliyetleri destekliyoruz. İş ve ticaret
hukukunun hızlı ve doğru işlemesi, uyuşmazlıkların anlaşma
ile çözümlenmesi iş hayatı açısından çok önemli. İşçi ve iş-
veren ilişkilerinin doğru bir şekilde yürümesi, uyuşmazlıkların
çözümlenmesi toplumsal hayat açısından da çok önemli. İş
hayatı düzenli olanın aile hayatı da düzgün olur. Bu merkezin
faaliyeti sonunda iki tarafta kazançlı olmalıdır. Oda olarak iş
hayatına katkı sağlayacak bu merkeze desteğimiz her zaman
olacaktır” dedi. 
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27 AVUKATIN ORTAKLIĞINDA KURULAN ISPARTA
ARABULUCULUK MERKEZİ FAALİYETİNE BAŞLADI

ITSO Başkanı Tutar: İş ve ticaret hukuku anlamında önemli katkılar sağlayacaktır
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Gülcülüğün duayen ismi Nuri Erçetin, Isparta gülsuyunun değerlendirilmemesinden, boşa harcanmasından yakındı. Er-
çetin’e göre, “gülsuyu ister doğal, ister sentetik olsun ama bir standardı olmalı, denetimi olmalı. Kimyasal açıdan yasaklı
ürünlerin kullanılıp kullanılmadığı bilinmeli” dedi.

Erçetin Gülyağı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erçetin, gülsuyunun farkındalığı ve tanıtımı için yapılan çalışmalardan ötürü
ITSO Başkanı Tutar’a teşekkür etti.Gül sektörünün duayeni Erçetin Gülyağı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erçetin, gülsu-
yunun Isparta için büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti. Büyük potansiyele rağmen Isparta’nın bu ürünü boşa har-
cadığını belirten Erçetin, “Gülsuyu konusunda istediğimiz ekonomik katkıyı sağlayamıyoruz. Sentetik gülsuyu tamam
tasvip etmiyoruz ama vazgeçilmez, kaçınılmaz bir ürün. Çünkü doğal gülsuyunu saklamak kolay değil. Sentetik gülsuyu
mutlaka denetlenmeli. Bir standardı olmalı. Gülsuyu diye satılan ürünlerin yüzde 90’ı sonradan yapılmış ürünler. Sentetik
ismi değiştirilmeli. İçerik denetimi yapılmalı. Gülsuyunun standardı belirlenmeli. Standartlar kontrol edilmeli, denetlenmeli.
Gülsuyunda çok çeşit var. Yasaklı içerikler kullanılmamalı. Kimyasal yasaklı ürünler olmamalı. Gülsuyu yapan arkadaşları
uyarmak gerekiyor. Olmayacak ürünleri ve oranlarını söylemek gerekiyor” dedi. 

İşadamı Nuri Erçetin, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan ITSO Başkanı Mustafa Tutar’a da teşekkür etti. ITSO’nun
gülsuyu ile ilgili çalışmalarını beğenerek izlediğini belirten Erçetin, gülyağı sanayicilerine düşen her türlü göreve hazır oluk-
larının altını çizdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Başkanı Ahmet
Tural, oda başkanlarıyla
birlikte ITSO Başkanı Mus-
tafa Tutar’ı ziyaret etti.
Tural ve Tutar buluşma-
sında Pandemi sürecinde
esnafın ve iş dünyasının
durumu konuşuldu.

GÜLCÜLÜĞÜN DUAYEN İSMİNDEN
ITSO’YA GÜLSUYU TEŞEKKÜRÜ

EOB BAŞKANI TURAL’DAN ITSO’YA ZİYARET
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ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan,
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Peray ile Genel Sekreter Nihal
İspir, IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Büyükleblebi’yi zi-
yaret etti. ITSO Başkanı Tutar, ziyaretinde Büyükleblebi’ye
Ticaret Odası tarafından hazırlanan ‘Isparta’da Ticaretin Dua-
yenleri’ kitabını hediye etti.

IYAŞ’ın ekonomiye ve istihdama büyük katkı sunduğunu be-
lirten Başkan Tutar, “Erol beye hayırlı olsun diyoruz. Ekono-
miye ve istihdama olan katkılarınızdan ötürü teşekkür ederiz.
Türkiye’de çok ortaklı şirketlerini çoğu battı. IYAŞ ayakta
kaldı. Hisse oranları değerlendi, yatırımlarına devam etti.
IYAŞ, yıllar geçtikçe değerine değer katıyor. SPK nezdinde
işlem gören bir şirket. Bu resmi kurumların kontrol altında tut-
tuğunu anlamına geliyor. Pandemi sürecinde SPK çok ortaklı
şirketlere kar payı dağıtmama tavsiyesinde bulundu. Birçok
şirket buna uydu. Ama IYAŞ, ortaklarına kar payı dağıttı. Bu
önemli bir şey” dedi.

IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Büyükleblebi de ziyaretlerin-
den ötürü ITSO heyetine teşekkür ederek “Bu ziyaretinizden
ötürü çok teşekkür ederiz. IYAŞ’ın genel kurullarına divam
başkanlığını hep ITSO Başkanları yapmıştır. Belediye Baş-
kanımız Şükrü Başdeğirmen yıllarca bu görevi layıkıyla yerine
getirdi. ITSO Başkanımız Sayın Mustafa Tutar, son genel ku-
rulumuza başkanlık yaptı. Hepimiz aynı şehirdeyiz. Amacımız
ortak. Ticaret Odamız Ispartamıza önemli katkıları olan bir
meslek örgütü. Bizler de vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza
ve ortaklarımıza hizmet etmek amacındayız” dedi.

ITSO BAŞKANI TUTAR:
IYAŞ; ISPARTA’NIN ESERİ

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Tutar ve Oda Genel Sekreteri Nihal İspir,
İŞ-Kur Isparta İl Müdürlüğü’ne yeni ata-
nan Mustafa Höke’ye ziyaret edip, ‘hayırlı
olsun’ temennisinde bulundu. Oda Baş-
kanı Tutar, ITSO ile İŞKUR arasındaki sa-
mimi ve etkili işbirliğinin artarak devam
edeceğini söyledi.

İŞKUR YENİ İL 
MÜDÜRÜ HÖKE’YE 

ZİYARET

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, IYAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erol Büyükleblebi’ye 
ziyaretinde Türkiye’deki çok ortaklı şirketlerin durumuna dikkat çekti.






