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ITSO’da İş Dünyası Buluşması
HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI DR. NUREDDİN NEBATİ:

ISPARTA, TÜRKİYE’NİN DEĞERLİ BİR ŞEHRİ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyası buluşması için Isparta’ya geldi. Ekonomi kampüsünde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Yardımcısı Nebati, iş insanlarının sorunlarını dinleme imkanı buldu.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ITSO) ev sahipliğinde ‘İş Dünyası Buluşması’ gerçekleştirildi. ITSO Ekonomi
Kampüsü’nde yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Vali Ömer Seymenoğlu,
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı
Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, dernek başkanları, daire müdürleri ve işadamları katıldı.
Nebati, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda
düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Toplantısı'nda yaptığı
konuşmada, iş dünyasını rahatlatacak yapılandırma kanunu
ve destek programlarını devreye soktuklarını söyledi.
‘ISPARTA, TÜRKİYE’NİN DEĞERLİ BİR ŞEHRİ’
Isparta’da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nebati, “Bir buçuk yıla yakın kısıtlamalarla
geçirdiğimiz bir dönemde maske, mesafe ve hijyen kuralına
uymalıyız. Ticaret Odası Başkanı ile ben aynı zamanda iş
adamıyız. Belediye Başkanımız zaten buranın mimarlarından bir tanesi. İnşallah hep birlikte Isparta’ya dair bir takım
değerlendirmeler yaparak, güzel şehrimizi, güzel hatıralarla
terk etmiş oluruz. Isparta, Türkiye’nin en üst sıralarında değerli bir şehirdir. Güle dayalı sanayi ve tarımın yanı sıra tarımın diğer alanlarında da ciddi bir hareketlilik içerisinde.
Baktığımızda kişi başına Bin Dolarlık ihracat rakamı var.
2005 yıllarından itibaren Isparta gerek makineleşme gerekse de tarımın türlerinde çok ileri seviyeye ulaştı. Mermer
sektöründe biraz daha destek sağlandığı zaman Isparta’nın
ihracat rakamları çok daha büyük rakamlara ulaşacaktır. İhracat rakamlarına baktığımızda da ülkemizde önemli bir
alanı ifade ediyor.
DIŞARIDAN GELEN BİRİ ISPARTA’DAKİ
DEĞİŞİMİ GÖRÜYOR

Bildiğim kadarıyla Isparta Şehir Hastaneleri, ülkemizde
yapılan hastaneler arasında 3. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği bir şehir burası. Projeleriyle kalkınma ve gelişimini sağlamış bir şehir. Buraya ilk
geldiğimde üniversiteyi bitirmiş, askerliğini yapmış, ağabeyi
askerde olan biriyle tanışmıştım. O yıllarda yine buraya bir
ziyarette bulunmuştuk. 30 sene önceki Isparta ile 7 sene
önceki Isparta ve bugünkü Isparta arasında fark olduğunu
hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Siz burada olduğunuz için
değişimi çok fazla göremeyebilirsiniz. Ama dışarıdan gelen
birisi bunu daha çok fark ediyor.
Isparta’ya gelen bir misafirin
şehir içerisindeki bu değişimi
hissetmesi çok keyifli. Bu gelişim sadece Isparta’da değil,
tüm illerimizde mevcut. Bütün illerimizde alt yapı, üst yapı yatırımlarını ve ticaretin gelişimini
görmek bizleri mutlu ediyor. Türkiye farklılığını her büyük krizlerden sonra ortaya koyan bir ülke.
Dünyanın üzerinden bir silindir
geçti. Bütün dünyayı esir eden
bir salgınla karşı karşıya kaldık.
Belli bölgelerde giriş çıkışlar yasaklandı. Bu salgın başka bir
şeydi, insanları öldürüp hastaneye düşürdü. Allah’a şükür ki
bu zorlu süreci atlatıyoruz.” diye
konuştu.
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“ÜYELERİMİZİN İSTİHDAM AÇIKLARINI
KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ”
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, yeni bina hakkında kısa bilgilendirme yaptı. Başkan Tutar, “ITSO olarak 154. Yılımızı tarihimizdeki 2. Hizmet binamızda geçirmekteyiz. 2017
yılında siz değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın hizmetine açtığımız Isparta Ekonomi Kampüsü hizmet binamızın projesine ‘üyelerimizin teşviklerden bilgi
alışverişine kadar tüm ticari işlemlerini kolaylıkla ve kısa zamanda çözebileceği bir hizmet binası oluşturmak’ vizyonu
ile başladık.

jemizle hem mobilya ve orman ürünleri sektörlerinde hem
de kozmetik sektöründe üyelerimize yeni pazarlar kazandırmayı hedefliyoruz. 2020 yılında gerçekleşen 327 milyon
dolarlık ihracatımız, bu yıl 5 ayda gerçekleştirdiğimiz 190
milyon dolarlık ihracatımızı İnşallah önümüzdeki 3 yılda 500
milyon dolara ulaştırarak hem ülkemize, hem de ilimize yeni
yatırımlar kazandırmak, hem de üyelerimize dış ticarette
sürdürülebilir bir başarı kazandırmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda hizmet binamızda ilk olarak Odamız hizmet
vermeye başladı. Odamız yönetim kurulunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Isparta Ticaret Borsası, Isparta Eczacılar Odası da
artık Isparta Ekonomi Kampüsü bünyesinde hizmet vermektedir. Bununla da yetinmeyerek üyelerimizin diğer kamu kurumlarından da daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmet
alabilmelerini amaçlayarak, üyelerimize çeşitli avantajlar
sunan belirli kamu kurumlarının temsilciliklerini de kampüs
bünyesine kattık.
Ticarette önemli bir yere sahip olan kalite ve üretim belgelerinin üyelerimize daha kolay bir şekilde ulaştırılması amacı
ile Türk Standartlar Enstitüsü’nün kampüs bünyesinde temsilcilik ofisi açmasına katkıda bulunduk. Üyelerimizin ve tüm
KOBİ’lerimizin işlerinde önemli maddi kolaylıklar sağlayan
KOSGEB ile iş birliği yaparak bir temsilcilik ofisi kurduk.
Artık üyelerimiz Ekonomi Kampüsümüzde KOSGEB destekleri hakkında bilgi alabiliyor, destek başvurularında bulunabiliyor.
İstihdam konusunda da yine kampüsümüz bünyesinde bulunan İŞKUR temsilcilik ofisi ile üyelerimiz istihdam konusunda destek alabilmekte, başvuru yapabilmektedirler.
Kampüsümüzde hizmet ofisi bulunan SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile, üyelerimiz yapmayı düşündükleri yatırımlar için
çeşitli kamu kurumlarına proje hazırlatarak hibe almaya hak
kazanabilmektedirler. Kalkınma Ajansı desteği ile kurmuş
olduğumuz Isparta Mesleki Eğitim Atölyemiz ile İnşallah
pandemi sonrası normalleşme döneminde, üyelerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda personel eğiterek üyelerimizin istihdam açıklarını kapatmayı hedefliyoruz” dedi.
İHRACATTA HEDEF BÜYÜK
İhracat raporlarını da açıklayan ITSO Başkanı Tutar, “Tüm
bu faal hizmet ofislerimizin yanında şuan çalışmalarının
gerçekleştiği Isparta Yatırım Destek Ofisimizi de en kısa zamanda faaliyete geçirerek üyelerimizin yaşadıkları sorunlar
ile yakından ilgilenecek ve çözümler üreteceğiz. Üyelerimizin her zaman olduğu gibi ihracatta da yanlarında olmaya
devam ediyoruz. Bu yıl faaliyete geçirdiğimiz 2 URGE pro-

Sadece ilimizde değil, hükümetimizin ve devletimizin de
desteğini sürekli hissediyoruz. Gerek bakanlarımız gerekse
bakan yardımcılarımız sık sık ilimizi ziyaret ederek sorunlarımızı içten bir şekilde dinliyor ve samimi bir şekilde imkanlar dahilinde çözüm önerileri üretiyorlar.
Sayın Bakan Yardımcımız da bugün burada sizlerin sorularını yanıtlamak, yaşadığınız sorunlara çözüm bulmak
amacıyla bulunmaktadır. İnanıyoruz ki karşılıklı görüş alış
verişlerinde bulunarak çözülemeyecek sorun bulunmamaktadır. Sizlere tekrar hoş geldiniz diyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
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VALİ SEYMENOĞLU ISPARTA’YI ANLATTI
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise sözlerine Isparta’yı
anlatarak başladı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr.
Nureddin Nebati’nin sınıf arkadaşı olduğunu da söyleyen
Vali Seymenoğlu, “Ben ev sahibi olarak sektör temsilcileri
adına bu toplantıyı mutlaka yapılması için hayırlara vesile
olacağını düşünüyorum. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız için kısaca şehrimizi tanıtmak isterim. Şehrimiz 450
bin nüfuslu 12 ilçesi olan bir Anadolu şehri. Nüfus sayısı
kimseyi yanıltmasın, nüfus hareketliliği çok yoğundur. Isparta Üniversite şehri, 2 Üniversitemiz var. Yaklaşık 7580 bin Üniversite öğrencimiz var. Diğer taraftan 15 bin
öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. 450 bin nüfus küçük
şehir olmamıza vesile olmasın. Öne çıkan yatırımlara
sahip bir şehir, Bölgemizin sağlık üstünlüğü var. Üniversitemizin hastanesi güzide Şehir hastanelerimizden bir tanesi.
Bütün ilçelerimizde 50-100 yataklı sağlık kuruluşlarımız
var. Günlük hastanemizde yaklaşık 7-8-9 bin polikliniğimiz
var. Şehir hastanemizde 15-20 bin kardeşlerimizin giriş çıkışı var. Şehrimiz hareketli bir şehir. Ama asıl olan Isparta’mız tarım şehri. Elmasıyla, gülüyle, lavantasıyla,
kirazıyla onlarca ürünüyle iddialıyız. Üretimde zaten
dünya birincisiyiz.
Bunun sadece sanayisi değil, aynı zamanda turizme kazandırdığımız. Bir Antalya gibi, Ege gibi iddialı değiliz ama
bu bölgede de nasıl ekonomiye kazandırabiliriz bunları
yapacağız. Daha çok doğa turizmini öne çıkararak yapıyoruz. Türkiye’nin 4. büyük gölü, Eğirdir gölü Eğirdir ilçemizde. Göller Bölgesiyiz, doğa harikamız var. Nasıl
kazandırabilir bunun çalışmalarını yapıyoruz. Davraz’ımızın ayrı güzelliği var ve çalışmalarımız sürüyor” dedi.
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MİLLETVEKİLİ ÖZEL:
ISPARTA’DAN DESTEK ESİRGENMİYOR
AK Parti Isparta Milletvekili Recep
Özel ise İş Dünyası Buluşmalarında
sorunların masaya yatırıldığını belirterek, “Ticaret Oda Başkanımız rakamlarımızı açıkladı, hedeflerimizi
açıkladı. Isparta bunları kendi emekleri ile yapıyor. Ufacık katkılarımızla
bunları kat ve kat arttıracağımızı,
desteklerimizle daha çok ekonomiye
katkıda bulunacağımızı burada belirtmek isterim. Bakan Yardımcımız burada açık yürekle burada sorununu,
kaygılarını öğrenmesi açısından burada talepte bulunalım. Çözüm gelsin. Isparta’ya çok ayrı sevdası var,
kendisi gülü çok seviyor. Kendisi her
gittiğimizde Isparta’ya ne istersek
destek veriyor. Desteğini ilimizden
esirgemiyor, yapıyor. Gülün bize getirmiş olduğu bu katkı, eğer ufak tefek
sorunları çözersek daha güzel noktalarda ekonomiye, ülkemize, devletimize katkı olacak” dedi.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN:
HER ZAMAN İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Dr. Nureddin Nebati’yi güller diyarında ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bizim geçmişte ki
tecrübelerimiz, yaşadığımız olaylar, ekonomimize vermiş olduğumuz katkılar ve vermek istediğimiz neler varsa bunları da
burada sayın Hazine Bakanımız ile paylaşarak inşallah bir sonuca ulaşacağız. Sayın
Bakanımızın buraya gelerek bizimle konuşmada bulunması bizim için çok önemli. Öncelikle kendisine bu anlamda teşekkür
ediyorum. Bizler sürekli iş birliği içerisindeyiz sayın Bakanımız ile, ne zaman gitsek Isparta ile alakalı her türlü konuda bize gerekli
destekleri veriyor. Bundan sonra da sanayicilerimiz, diğer arkadaşlarımızla beraber bu
ihtiyaçların neler olduğunu burada görüşelim. Sonuca ulaşacağının inancındayım.
Kendisine şehrimize geldiği için teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
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Gerçeği ile Sentetiği Ayırt Edilebilecek

GÜLSUYUNDA BARKOD VE
HOLOGRAM UYGULANACAK
Sentetik gül suyu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Isparta
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, meclis toplantısının ardından
doğal gülsuyu ürünleri hakkında alınan kararları açıkladı.
Dünya gül yağı ihtiyacının %65’ini tek başına karşılayan Isparta’da gülçiçeği hasadı devam ediyor. Hasat edilen gülçiçeklerinden gül yağı, gül suyu ve gül konkreti gibi ürünler
elde ediliyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası da gülsuyuna
kimlik katacak ve markalaştıracak önemli bir projeye öncülük ediyor.
ITSO, ‘Doğal gülsuyu Isparta’da üretilir’ slagonuyla sentetik
gül suyuna adeta savaş açtı. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası arasında doğal ürün protokolü imzalandı. Protokolle Süleyman
Demirel Üniversitesi ile bilimsel çalışma başlatan ITSO gülsuyuna doğal ürün tescili yapıp, mühür vuracak. Firmalar
ürettikleri gülsuyundan numuneleri üniversitedeki Doğal
Ürünler Araştırma Merkezine gönderecek. Standarta uygun
olan ürünlere doğal ürün logosu yapıştıralacak. Bu sayade
tüketici bu logoyu gördüğünde gül suyunun sentetik olmadığını anlayacak.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan ITSO Başkanı Mustafa
Tutar, “Gülsuyuyla alakalı olarak mecliste aldığımız sentetik
gül suyu ile mücadele kararının üzerinde durmaya devam
ediyoruz. Şuanda da gül mevsimi, gülün toplandığı ve ürünlerin oluşacağı zamanlar. Yine söylemimizi tekrarlıyoruz;
doğal gülsuyu Isparta’da üretilir.” dedi.
Ülkemizde gerçekleştirilen 3 cami açılında kullanılan gülsuyunun Isparta’nın tanıtımına katkı sağladığını belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tutar, üreticilerin
ITSO’dan alacakları hologramı kullanarak doğal gül suyunu
sentetik gül suyundan ayırt edebileceklerini söyledi.
Tutar, açıklamasına şu sözlerle devam etti; “Ülkemizde açılan üç tane camide gül suyu kullanıldı, insanların üzerine
gül suyu sıkıldı. Bu Isparta gülsuyunun tanıtımıyla alakalı
çok güzel bir çalışma oldu. Bu tür tanıtımlarımızı devam ettireceğiz. Bizim doğal gülsuyuyla ilgili çalışmamızda
SUDUM üzerinden doğal gülsuyu raporunun çıkmasından
sonra artık üyelerimiz bize müracaat ederek, geliştirdiğimiz
hologram sayesinde gerçek gülsuyu ile sentetik gülsuyunu
ayırt edebilecek. Ayrıca gülsuların üzerinde barkod sistemine de geçiyoruz. Bu barkodlar sayesinde ürüne ilişkin nerede, nasıl ve hangi firma tarafından üretildiğine dair

bilgilere kolay ulaşım sağlanacak.
HOLOGRAMI ITSO’DAN ALABİLECEKLER
Gül suyunun resmileştirilmesi ve daha güvenilir hale getirilmesiyle alakalı olarak üreticiler hologramlarını Ticaret Odamızdan satın alabilirler. Bunlar da çok cüzi bir fiyattan; bin
tanesi 120 lira gibi bir değerden alıp ürünlerinin üzerine yerleştirebilecekler. Bu konuda TOBB Meslek Lisemizde gül
suyuyla alakalı bir çalışma başlattı. Isparta’nın ürününe her
zaman sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz.”

TEMMUZ 2021

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

7

BAŞKAN TUTAR’DAN
BABALAR GÜNÜ MESAJI
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, Babalar Günü nedeniyle
bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Mustafa Tutar, mesajında, başta kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm
babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutladığını söyledi. Tutar; “Aileleri için
ağır yükleri omuzlayan, evlatlarına güzel bir
gelecek sunmak için ömürlerini feda eden babalar ailenin temel direğidir’ diyen Başkan
Tutar şunları kaydetti; “Anne gezindiğin bağ,
baba yaslandığın dağdır sözünde de babaların
hepimizin sırtını güvenle yasladığı dağdır. Babalarımız, kendi mutluluğundan çok, çocuklarının mutlu olması için çalışır.

ITSO’NUN ÇALIŞMALARI
İLE GURUR DUYUYORUM

Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesi olan
babalar, her zaman evlatlarını koruyup kollar,
hatalarda bile affedicidir. Her evlat için baba,
yol göstericidir, rehberdir rol modeldir. Sırtımızı
güvenle yasladığımız, evlerimizin ailelerimizi
direği kıymetli babalarımızın babalar gününü
kutluyorum.
Bu vesile ile ebediyete irtihal eden babalarımıza Allah’tan rahmet diliyor, başta şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve
baba adaylarımızın bu anlamlı günlerini kutluyorum” dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, ‘ticaretin duayenleri’ isimli kitapta
eski ITSO başkanlarından Hasan Hüseyin Kaçıkoç’u konu aldı. Kaçıkoç’un hayatını konu alan kitap, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Tutar ve Meclis Başkanı Osman Şahlan tarafından Kaçıkoç’a hediye
edildi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Genel Sekreter Nihal İspir, ITSO eski Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç’u ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı fikir
alışverişinde bulunuldu.
Odalarının kültür faaliyeti olan ‘ticaretin duayenleri’ isimli kitapta eski
başkanlardan Hasan Hüseyin Kaçıkoç’a yer verdiklerini belirten
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’ya kazandırdığı hizmetlerden
dolayı Kaçıkoç’a teşekkür etti.
ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ise, Kaçıkoç’un Isparta sanayisini ve ticaretine büyük katkılar sağladığını ifade ederek, “birlikte
çalışmaktan her zaman onur duydum” dedi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın başarılı çalışmalara imza attığını
söyleyen ITSO eski Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç, “yaptıkları çalışmalar ile gurur duyuyorum. bize ne zaman görev düşerse bilgilerimizi ve tecrübeleri aktarmaya hazırız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Hasa Hüseyin Kaçıkoç’u konu olan Isparta’da Ticaretin Duayenleri Kitabı ITSO eski Başkanı Kaçıkoç’a takdim
edildi.
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TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORU:

51 MiLYON DOLAR
Isparta, 1-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 51 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu tüm zamanların
en yüksek ihracat geliri oldu. 1 Ocak-30 Haziran 2021 (yılın ilk yarısı) ihracat geliri ise 239,8 milyon dolara erişti.

Kent
Antalya
Isparta
Afyon
Burdur

Haziran ’21 Türkiye Sırası
179.526,08 15
51.029,40 29
37.106,87 33
26.456,80 41

YÜZDE 49,3 ARTIŞ GÖSTERDİ
TR 61-Ekonomi II Bölgesi olan Isparta, Antalya
ve Burdur’da 1-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 255 milyon 177 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020’de bu oran 170
milyon 887 bin dolar idi. 2021 yılında 2020’ye
kıyasla değişim oranı 49,3 olarak hesaplandı.
Pay (21) (%) 1,4 olarak gerçekleşti.
1 MİLYAR DOLAR BANDI AŞILDI
Batı Akdeniz Bölgesi’nde (Isparta, Antalya ve
Burdur) 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 1 milyar 291 milyon 759 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı
döneminde bu oran 904 milyon 302 bin dolar
idi. Değişim oranı 42,8 olarak hesaplandı. Pay
ise 1,4 oldu.

ISPARTA- 2021
YILI-İHRACAT
Dönem
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam

İhracat (Bin Dolar)
31.326,18
31.099,69
39.110,89
48.442,65
38.849,22
51.029,40
239.858,03

Ocak-Haziran ‘21
941.597,87
239.858,03
189.254,54
139.659,20
Isparta’nın Haziran 2021 ihracatı:
51.029,40 Dolar
Isparta’nın 1 Ocak-30 Haziran 2021
İhracatı: 239.858,03 Dolar
Isparta’nın Haziran 2020 ihracatı:
27.931,68 Dolar
Isparta’nın Ocak-Haziran 2020
ihracatı: 131.107,48 Dolar
Isparta’nın Mayıs 2021 ihracatı:
38.849,22 Dolar
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TÜRKİYE’NİN ‘MEYVE BAHÇESİ’ ISPARTA
Isparta, 2021 yılının ilk yarısını ihracat açısından tüm zamanların rekoru ile tamamladı. Haziran 2021’de 51 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bunun 24 milyon 732 bin dolarlık dilimi yaş meyve ve sebze ihracatı oluşturdu. Ocak-Haziran
2021 tarihleri arasındaki meyve ihracatı 49 milyon dolar oldu.
Isparta, Haziran 2021’de 24 milyon 732 bin 37 dolar değerinde meyve ihracatı gerçekleştirdi. Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında Isparta’nın gerçekleştirdiği alan ihracatı 49 milyon dolar idi.
Sektör
Yaş Meyve ve Sebze
Madencilik Ürünleri
Tekstil ve Hammaddeleri
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Halı
Makine ve Aksamları
İklimlendirme Sanayii
Çimento Cam Seramik ve Toprak
Meyve Sebze Mamulleri
Çelik
Demir ve Demir Dışı Metaller
Deri ve Deri Mamulleri
Elektrik Elektronik
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar
Kuru Meyve ve Mamulleri
Otomotiv Endüstrisi
Savunma ve Havacılık Sanayii
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
Süs Bitkileri ve Mamulleri
Fındık ve Mamulleri
Toplam

Hz.’21
24.732,37
6.361,03
3.456,34
2.701,42
2.349,43
2.037,05
1.942,23
1.911,67
1.585,16
1.477,76
1.067,75
48,94
479,56
3,65
9,92
126,87
70,50
37,62
66,06
548,13
15,95
51.029,40

Oca.-Hz.’21
49.047,50
37.603,73
22.395,39
14.594,01
12.208,39
9.001,79
10.850,32
49.148,89
6.596,10
13.576,66
3.418,70
825,61
1.941,57
5,28
84,80
1.942,91
299,60
182,67
1.014,33
4.201,05
901,12
17,60
239.858,03

ISPARTA, ALMANYA’YA 16 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ
2021 yılının ilk yarısında tüm zamanların ihracat rekorunu kıran Isparta, bir büyük başarıya da imza attı: Haziran 2021 tarihinde Almanya’ya 16 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
ISPARTA’NIN ROTASI AVRUPA
Isparta’nın dış ticaretteki rotası Avrupa. Fransa, İtalya, İspanya,

‘İŞ’TE ISPARTA’NIN
İHRACATTA
‘ÜLKELER ATLASI’NA
YAKIN PLAN:

Hollanda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığı ülkeler oldu.
Isparta, Haziran 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ise 4,5
milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Haziran 2021
tarihleri arasında bu değer 19 milyon 535 bin dolar büyüklüğüne
erişti.

Ülke
ALMANYA
ABD
ANTALYA S.B.
BİRLEŞİK KRALLIK
BULGARİSTAN
ÇİN
FRANSA
HOLLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İTALYA
ÖZBEKİSTAN
RUSYA FEDERASYONU
Toplam

Hz.’21
16.058,51
4.501,52
1.773,88
1.644,07
746,19
3.328,67
1.941,56
356,02
2.040,33
194,06
810,11
1.606,18
2.140,07
1.574,92
51.029,40

Oca.-Hz.’21
26.265,71
19.535,97
12.697,42
11.777,66
2.428,13
23.845,96
9.026,96
769,61
8.773,42
1.436,14
2.369,49
7.076,39
54.711,17
6.255,38
239.858,03
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TİCARET BAKANLIĞI'NDAN TAKSİT
SAYILARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
BDDK'nın kredi kartı taksitlerinde yaptığı düzenlemenin ardından
Ticaret Bakanlığı da, taşıt, mobilya, elektrikli eşya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.
Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak
İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.
Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak
üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.
ELEKTRONİK VE BEYAZ EŞYADA TAKSİT SAYILARI
Taksitlendirme süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada
4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak.

Bu süre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli
küçük ev aletleri gibi elektrikli eşyalarda 9 ay, mobilyada 9 ay, hava
yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin
harcamalarda ise 18 ay olarak uygulanacak.
TAŞIT DEĞERLERİNE GÖRE TAKSİTLENDİRME SÜRESİ
Taksitlendirme süresi nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın
altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 120 bin liranın üzerinde olup
300 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ayı, 300 bin
liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 24 ayı ve 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 12 ayı geçemeyecek.
Nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.
Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme
süresi 3 ayı geçemeyecek. Diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da dün söz
konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin
düşürüldüğünü duyurmuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI SONA ERDİ
Kovid-19 salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için
geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 30
Haziran 2021 itibarıyla sona erdi. Kısa çalışma ödeneğiyle 15 ayda
3,7 milyon çalışana 35,2 milyar lira ödeme yapıldı.
Kovid-19 salgınında aşılmanın artması ve vaka sayısının düşmesiyle normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başladı.
Yeni dönemde, salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi.
Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi
ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları
da son buldu.
Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha
çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma
ödeneğinden, Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.
Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam
35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.
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BAŞKAN TUTAR, İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINA KATILDI

ISPARTA’DAKİ YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ
2021 yılının üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda geçekleştirildi. 01 Ocak
2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Isparta’da yapılan
kamu yatırımlarının görüşüldüğü toplantıya Isparta Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar da katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında ilimiz yatırımlarını ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ile
koordinasyonu sağlamak üzere toplandıklarını belirten Vali
Seymenoğlu “İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu
hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi,
kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç; kamu
yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları
giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem
taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2021 yılı
ilk 6 ayında İlimizde uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir.
- 2021 yılı ilk 6 ayında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 3.864.681.250
TL olan 603 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere
682.757.330 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin
244.129.170 TL’si harcanarak % 36 parasal gerçekleşme,
% 39 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.
- Yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 3.533.826.950 TL olan
392 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu

projeler için 2021 yılı ilk 6 ayında 568.246.020 TL ödenek
ayrılmış, bu ödeneğin 201.639.330 TL’si harcanarak %35
parasal gerçekleşme sağlanmıştır.
- Belediyelerimiz 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar proje
bedelleri toplamı 330.854.300 TL olan 211 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Belediyelerimiz bu projeler için 2021 yılı ilk 6 ayında toplam 114.511.310 TL
ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 42.489.840 TL’sini harcayarak %37 parasal gerçekleşme sağlamışlardır.
Bölge müdürlerimizin, daire amirlerimizin ve belediye başkanlarımızın azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum.
Kamu kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkânların seferber edilerek yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde
sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, ilimiz
ve ilçelerimizin ekonomik ve alt yapı olarak gelişmesine
destek vereceklerdir.
Bu bağlamda; yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarda
da tüm yatırımcı kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha etkin
hizmet verme anlayışı içinde olacağına inanıyorum” dedi.
Konuşmasının ardından söz almak isteyen katılımcıları dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda koronavirüs salgınıyla topyekûn mücadeleyi ve
aşının önemini yineleyen Vali Seymenoğlu, başta tüm katılımcılar olmak üzere toplumun her kesiminin kontrollü normalleşme tedbirlerine harfiyen uyması gerektiğini söyledi.
Toplantıya katılan yatırımcı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de tek tek söz alarak fiziki ve parasal gerçekleştirme
ile ilgili kurul üyelerine sunum gerçekleştirdiler.
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TARIM VE ORMAN
SEKTÖRÜ ELE ALINDI
Isparta Ticraet ve Sanayi Odası Gül konferans salonunda düzenlenen “Isparta Tarım ve Orman Sektör
Toplantısı“nda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif
Özkaldı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü
Başdeğirmen, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan,
ITSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kabalak, ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis
Başkanı Serkan Keskin, Tarım ve Orman Bakanlığı
Genel Müdür ve Bölge Müdürleri, akademisyenler ve
sektör temsilcileri ile bir araya gelerek Isparta’nın
tarım, hayvancılık, gıda ve maden sektörümdeki talep
ve önerilerini ilettiler.

ZİYARETİN GÜNDEMİ ESNAF VE SANAYİ
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı
Osman Şahlan ve Genel Sekreter Nihal İspir, Isparta
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet
Tural'ı ziyaret etti. Ziyarette normalleşme süreciyle
birlikte esnaf ve sanayicinin talepleri, beklentileri konuşuldu. Oda başkanlarının da bulunduğu ziyaretle
ilgili paylaşımda bulunan Başkan Tural "ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan
ve Genel Sekreter Nihal İspir bizleri ziyaret etti. Oda
başkanlarımızın da yer aldığı ziyarette normalleşme
dönemiyle birlikte ilimiz esnaf ve sanayicisinin durumu ve beklentileri, ilimiz ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunduk. Kendilerine nazik
ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eder çalışmalarında
başarılar dilerim" ifadesinde bulundu.

ITSO YÖNETİM KURULU, REKTÖR ÇARIKÇI'YI ZİYARET ETTİ
Süleyman Demirel Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin
Çarıkçı, Isparta Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve ITSO
Genel Sekreteri Nihal İspir’i makamında ağırladı.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Nihat Ayyıldız, Prof. Dr. Mehmet
Saltan ve SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan’ın da
bulunduğu ziyarette, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa
Tutar ve Meclis Başkanı Sayın
Osman Şahlan'a plaket verildi.
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ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tutar’ı
5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Isparta
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ziyaret etti.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar’ı, Ak
Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ve Yönetimi ziyaret ederek İlimiz ve ilçelerimizdeki kadınlarımızın her
bölgenin yöresel ürünleri üzerine üretim yaparak kooperatifleşmesi ve devletimizin desteklerden yararlanması için
istişarede bulundular.

T.C. Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Recep Özdemir, Isparta Şubesi Müdürü Turgay İşçi ve Gülkent Şubesi Müdürü Mehmet Yarar ile ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Mustafa Tutar'ı makamında ziyaret ettiler.
Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tutar,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

ITSO Başkanımız Mustafa Tutar, Meclis Başkanımız
Osman Şahlan ve Odamız Genel Sekreteri Nihal İspir ile
birlikte Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya ve Baro
Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Eğirdir gölü ve
çevresinin korunması üzerine istişarelerde bulundular.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, KOSGEB tarafından video konferans sistemiyle gerçekleştirilen
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı Değerlendirme ve
Karar Kurulu Toplantısına katıldı.
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ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, Gökkubbe Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilen 24. Isparta Santek Yapı, Dekorasyon, Ev Tekstili ve Mobilya
Fuarının açılış törenine katıldı.
ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, Meclis Başkanımız Sn. Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezinin açılış törenine
katıldı.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar ve Isparta Ticaret Borsası Başkanı Sn. Ahmet Adar, Duayen
Gazeteci Sn. Yavuz Donat ile bir araya gelerek normalleşme dönemi içerisinde Isparta’mızın sanayi, tarım, turizm
ve ticaret alanındaki potansiyelini değerlendirdi.
ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Tutar, Meclis Başkanımız Sn. Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Keçiborlu Kavak köyünde turizm ve kozmetik
üzerinde faaliyet gösteren üyemiz Söğütdağı Gıda Ltd.
Şti.'nin sahipleri Salih Kocagöz ve Selahattin Sökmen’i ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

