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2016 yılında bütün dünyada ekonomik durgunluk 

ve buna bağlı bir büyüme sorunu yaşanmıştır. 

Dünya ekonomisi 2016 yılını oldukça vasat bir 

büyümeyle kapatmıştır.  

 

Bu durumun oluşmasına, yılın ilk yarısında 

küresel büyümenin, özellikle ABD’de, 

beklentilerin altında kalması etkili olmuştur. 



2016 yılı özellikle gelişmekte olan ülkeler 

açısından da, düşük seyreden petrol ve emtia 

fiyatları nedeniyle zorlayıcı bir yıl olmuştur. 

  

Petrol ve diğer emtia ihracatçısı ülkelerin 

birçoğunda küçülme görülürken, küresel ticaret 

de bu sebeple gerilemeye devam etmiştir.  



Yılsonuna doğru, parasal genişleme politikalarına 

son verileceği haberleri ve FED kararlarının ne 

yönde olacağı beklentisi özellikle gelişmekte olan 

ülkeleri sıkıntıya sokmuştur. 

 

Öyle görünüyor ki, 2008 krizinin etkileri, aradan 9 

yıl geçmiş olmasına rağmen, piyasalardan tam 

olarak silinememiştir.  



2015 yılında 16,5 trilyon dolar olarak gerçekleşen 

küresel ticaretin 2016 yılında gerileyerek yaklaşık 

16 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi 

bekleniyor. 

 

Küresel ekonomi 2016 yılının ilk 10 ayında dolar 

bazında %4 daralmıştır. Böylelikle 2009’dan 

sonraki en düşük büyümesini gerçekleştirmiştir. 



Dünya ekonomisini etkileyen önemli gelişmeleri; 

 

• İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı (Brexit) ve 

AB’ye getirdiği belirsizlik 

• Donald Trump’un ABD Başkanı seçilmesi 

• FED’in faiz artıracağına ilişkin güçlü beklenti 

• Suriye ve Irak’ta yaşanan savaş ortamı ve 

jeopolitik riskler 

 

şeklinde sıralayabiliriz. 
 



2016 yılında OECD’ye göre %2,9 civarında 

gerçekleşen küresel büyüme hızının 2017’de 

%3,3’e çıkması bekleniyor. 

 

IMF ise 2016 büyümesini %3,1 olarak tahmin 

ediyor ve 2017’de %3,4’e çıkmasını bekliyor. 



OECD Büyüme Tahminleri (%) 

2004-
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dünya 3,9 3,3 3,1 2,9 3,3 3,6 

ABD 1,6 2,4 2,6 1,5 2,3 3,0 

AB 0,8 1,2 1,5 1,7 1,6 1,7 

Japonya 0,8 0,0 0,6 0,8 1,0 0,8 

Çin 10,3 7,3 6,9 6,7 6,4 6,1 

Hindistan 7,9 7,2 7,6 7,4 7,6 7,7 

Rusya 4,4 0,7 -3,7 -0,8 0,8 1,0 

Brezilya 3,8 0,1 -3,9 -3,4 0,0 1,2 

Türkiye 5,0 3,0 4,0 2,9 3,3 3,8 



ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin 

ardından, Trump'ın ekonomiye ilişkin vaatlerinin 

ne kadarının uygulanacağının kestirilememesi 

küresel ekonomide belirsizliğe neden olmaktadır. 

 

Trump’la birlikte ABD'nin yüksek faiz dönemine 

gireceği ve daha korumacı ticaret politikaları 

izleyeceği görülmektedir. Bu durumun az yada 

çok dünya ticaretine bir etkisi olacaktır. 



Trump’ın seçim zaferi sonrası küresel piyasaların 

tepkisi farklı olmuştur. Trump’ın taahhüt ettiği 

büyüme dostu politikaları ABD Dolarının 

değerlenmesine neden olurken, küreselleşme ve 

göç karşıtı söylemleri yükselen piyasalara yönelik 

portföy tercihlerini olumsuz etkilemiştir.  



Ayrıca Trump’ın özellikle Meksika ve Çin 

ticaretine ilişkin söylemleri söz konusu ülkelerle 

güçlü ticaret bağları olan ülke paralarını olumsuz 

etkilemiştir. 

 

Öte yandan Trump, bölgesel anlaşmalara karşı 

çıkmakta, ticaret açığı verdiği ülkelere gümrük 

vergisi uygulayacağını açıklamakta, başka ülkelere 

vereceği desteklerin karşılığını istemektedir. 



Bundan sonra ne olacağı ise Trump’ın 

seçim kampanyasında kullandığı 

söylemlerin/vaatlerin hangi oranda politika 

önerilerine dönüşeceğine bağlıdır. 

 

Ilımlı senaryo Trump’ın danışmanlarının ve 

kabinesinin fikirlerini sunmasıyla veya fren-denge 

mekanizmasıyla (kuvvetler ayrılığı) varlığını 

gösterebilecektir 



Küresel finansal piyasalar 2017 yılı için ABD 

ekonomisinde genişleyici maliye ve sıkı 

para politikasından oluşan politika karması 

sonrası güçlü bir dolar hikâyesini öngörmektedir. 

 

Diğer yandan FED’in 2017 yılında 3 kere faiz 

artırımına gideceği yönündeki işaretler, küresel 

sermaye akımlarının ABD’ye geri dönebileceğini 

göstermektedir. 



Normal zamanda ABD ekonomisindeki 

büyümenin dünya ekonomisi için de olumlu 

olduğu söylenebilirdi ancak bu sefer pek öyle 

gözükmüyor. 

 

Bu durum gelişmekte olan ülkeleri özellikle 

büyümesini dış kaynakla fonlayan ülkeleri 

(Türkiye dahil) zorlayacaktır. 



AB’de ise, iki yıldır uygulanan ekonomi 

politikalarıyla büyüme oranları beklenen 

seviyelere ulaşmamıştır. 

 

Bölge ülkelerinde işsizlik oranı yüksek, enflasyon 

hedeflenen değerin altında, yatırımlar düşük 

düzeyde devam etmektedir.   



Diğer taraftan Brexit kararı  daraltıcı maliye 

politikaları ve mülteci 

sorunu Birlik içinde politik gerilimi artırmakta ve 

Avrupa Birliği projesine olan güveni azaltmaktadır. 

 

OECD tahminlerine göre, AB’de büyümenin 2017 

ve 2018 yıllarında sırasıyla 

yüzde 1,6 ve yüzde 1,7 olacağı öngörülmektedir.   



2016’nın ilk yarısında %2 büyüyen İngiltere’de 

Brexit’in ardından büyüme üçüncü çeyrekte de 

%2,3 ile dirençliydi. Ancak genel beklenti 

dördüncü çeyrekte görülecek yavaşlama ile yılı 

%1,8-1,9 civarında bir büyüme ile tamamlanması. 

 

Brexit’in etkilerini daha somut görmeye 

başlayacağımız 2017’de ise büyümenin %1 

civarına kadar yavaşlaması bekleniyor. 



Ayrıca, Brexit kararı sonrası Birleşik Krallık ve 

Avrupa Birliği arasında kurulacak ilişkinin tesis 

edilmesi ve ayrılma müzakerelerinin zorlu 

geçmesi beklenmektedir. 



Birlik içindeki politik belirsizliğe ek 

olarak finansal piyasalarda yaşanabilecek 

dalgalanmanın güven, kredi ve yatırımlar 

kanalıyla reel 

ekonomiyi çok hızlı bir şekilde olumsuz etkileme 

ihtimali de yüksektir. 





BÜYÜME 
 

Türkiye ekonomisi 2016 yılının ilk yarısında ılımlı 

büyüme performansını sürdürmekle birlikte, 3. 

çeyrekte yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ve 

artan risklerin etkileriyle yılın ikinci yarısında 

zayıflayan bir performans sergilemiştir. 



Öte yandan 3. çeyrekte söz konusu gelişim hızı 

yüzde -1,8 oranında gerçekleşerek ekonomide 

yıllık bazda bir daralmaya işaret etmiştir. 

 

Böylece Türkiye ekonomisi küresel krizin 

etkilerinin hissedildiği 2009 yılından sonra ilk kez 

bir büyümede düşüş kaydetmiştir. 



Büyüme (%, Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre) 



Bu düşüşün uluslararası ve ulusal olumsuzlukların 

bir araya gelmesi sonucu oluşan konjonktürel bir 

düşüş olduğu ve geçici bir durumu yansıttığı 

düşünülmektedir. 

 

Yaşanan bu ekonomik daralma, 15 Temmuz darbe 

girişiminin olumsuz etkilerini ve tırmanan 

jeopolitik riskler ile terör saldırıların 

yansımalarını taşımaktadır.  



Bu bağlamda artan terör saldırıları ve Rusya ile 

gerilen ilişkilere istinaden 2016’da belirgin 

biçimde zayıflayan turizm sektörünün büyüme 

üzerindeki olumsuz etkisi altı çizilmesi gereken 

bir gelişmedir. 

 

Rusya ile sağlanan normalleşme ortamı ile birlikte 

bu parametrenin 2017 yılı başından itibaren 

olumlu yönde katkı yapması beklenmektedir. 



2016 yılı büyüme beklentimiz, 4. çeyrekte bir 

toparlanma olacağı ancak yılın tamamını %2,5 

civarı bir büyüme ile kapatacağımız yönünde. 

 

Orta Vadeli Program hedefinin (%4,4) oldukça 

altında bir büyüme ile kapatacağımızı 

düşünüyoruz. 



İleriye yönelik olarak ise son dönemde büyümede 

gördüğümüz yavaşlamanın konjonktürel veya 

dönemsel nedenleri olmakla beraber, büyümede 

artık yapısal olarak da bir yavaşlama trendine 

girilmiş gibi gözüküyor. 



İŞSİZLİK 
 

İşsizlik oranı 2016 yılına %11,1 ile giriş yaparken 

sonrasında Nisan ayında %9,3’e düşmüş ancak 

daha sonra ekonomideki yavaşlamayla birlikte 3. 

çeyrekte güçlenerek Ekim döneminde %11,8’e 

ulaşmıştır. 
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Dış Ticaret ve Cari Açık 
 

2016 yılı küresel ekonomideki yavaşlama ile 

ulusal bazlı faktörlerin bileşimi sonucunda 

Türkiye ekonomisini dış ticaretin olumsuz 

etkilerine maruz bırakan bir dönem olmuştur. 



Türkiye’nin ihracatı 2016 yılında bir önceki yıla 

göre %0,8 azalarak 142.6 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

İthalatımız ise %4,17 oranında azalarak 198.5 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  



Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %2,8 

gerileyerek 351 milyar dolardan, 341 milyar 

dolara düşmüştür. 

 

Dış ticaret açığı ise %11,4 azalarak 63.4 milyar 

dolardan, 56 milyar dolara inmiştir. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2015'te 

%69,4 iken 2016’da %71,8'e yükselmiştir. 



Ülkeler bazında ihracata baktığımızda ise, ilk 

sırada 14 milyar dolar ile Almanya gelmekte olup 

onu sırasıyla 11.6 milyar dolar ile İngiltere ve 7.6 

milyar dolar ile Irak takip etmektedir. 

 

Türkiye ihracatını bir önceki yıla göre en olumsuz 

etkileyen pazarlar Rusya, Irak, İran ve İsviçre 

olmuştur. 



Cari işlemler açığı 2015 yılının 2. yarısında 

sergilediği düşme trendini 2016 yılının ilk 

dönemlerinde sürdürmüştür. 

 

TCMB tarafından açıklanan mevcut veriler 

dahilinde Ocak-Kasım döneminde cari açık önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında bir 

artış kaydederek 28,5 milyar dolar olmuştur. 



Cari işlemler dengesindeki gelişmelerde bu 

dönemde turizm net gelirlerinde kaydedilen 

zayıflamanın olumsuz etkileri göze çarpmaktadır. 



Yıllara Göre Cari Açık artış Oranı (%) 
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Para Politikası ve Enflasyon 
 

2016 yılında Türkiye’de para politikası ile ilgili en 

dikkat çeken konular Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nın (TCMB) sadeleştirme politikasına 

geçmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) küresel 

piyasaları ilgilendiren faiz kararları olmuştur. 



TCMB, Mart ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantısında faiz koridorunun üst bandı olan 

gecelik borç verme faizini yüzde 10,75’ten 10,5’e 

düşürülerek sadeleştirme için ilk adım atmıştır. 

Eylül ayındaki PPK’da ise gecelik borç verme 

faizini yüzde 8,25’e çekmiştir. 



Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesiyle 

birlikte artan belirsizlikler ve ABD’de faizlerin 

artacağına dair beklentilerin yükselmesiyle 

birlikte dolar bütün dünya genelinde yükselmiştir. 

 

Dolar; yen ve avro karşısında yükselse de en fazla 

gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer 

kazanmıştır. Türk Lirası da dünyadaki bu genel 

trend içerisinde değer kaybetti ve USD/TL kuru 

tarihi zirveleri görmüştür. 



TCMB kurdaki yükselişi engellemek adına bazı 

değişiklikler yapmıştır. Kasım ayındaki PPK’da 

politika faizini yüzde 7,5’den yüzde 8’e, marjinal 

fonlama oranını yüzde 8,25’ten yüzde 8,50’ye 

yükseltmiştir. 

 

En son hamle olarak da 2017 Ocak ayındaki 

PPK’da ise faiz artırımına giderek gecelik borç 

verme faizini 0,75 puan artırarak yüzde 9,25’e 

yükseltmiştir. 



Enflasyon cephesine bakıldığında 2016 yılının 

geçtiğimiz yıllara göre daha olumlu geçtiği 

görülmektedir. 

 

Enflasyonda yaşanan gelişmeler TCMB’nin 

sadeleştirme politikasını yürütmesine yardımcı 

olmuştur. 



Tükretici Fiyat Endeksi (2003=100) Değişim Oranı (%) 
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2017-2019 OVP’de, enflasyon 2017 yılı için %6,5 

2018 yılı için %5 olarak hedeflenmiştir. 

Kurdaki artışın enflasyona ne derece yansıyacağı 

TCMB’nin 2017’deki para politikasını 

şekillendirmesine etki edecek önemli faktörlerin 

başında gelmektedir.  

FED’in 2017’deki faiz artırımları da TCMB’nin 

dikkatle takip edeceği bir diğer önemli faktördür. 



Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kararları 
 

Türkiye, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi, 

demokratik hayatı kesintiye uğratmak isteyen bir 

askeri darbe girişimine tanık olmuştur. 

Türkiye’nin demokratik normalleşmeyi birçok 

yönüyle sağladığı, siyasi ve ekonomik istikrarın 

güçlü biçimde sürdüğü bir ortamda gerçekleşen 

bu darbe girişimi, milletimizin ve devletimizin 

vakur duruşu sayesinde başarısız olmuştur. 



Darbe girişimi sonrası oluşabilecek muhtemel bir 

ekonomik kriz, başta Merkez Bankamız olmak 

üzere temel ekonomi aktörlerinin doğru ve hızlı 

refleks göstermesiyle önlenmiştir. 

 

Bu sürecin Türkiye ekonomisine kısa vadede 

negatif yansımaları olmasına ve piyasaların, 

yaşanan gelişmelere belli ölçüde tepki vermesine 

rağmen, planlanan ve beklenen felaket senaryosu 

gerçekleşmemiştir.  



Ancak, ülkemizi her yönden yıpratmak isteyenler, 

hem içten hem dıştan bu çabalarına devam 

etmektedir. 

Darbe girişiminde başarısız olanlar şimdi de 

ekonomi ve finans alanında saldırıya geçmiştir. 

Son zamanlarda ülkemiz, küresel finans terörüyle 

karşı karşıyadır. 

Ve buradaki en etkin silahları da Kredi 

Derecelendirme Kuruluşlarıdır. 



15 Temmuz darbe girişimi bertaraf edildikten iki 

gün sonra S&P ajandasında olmamasına rağmen 

hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek aceleyle not 

düşürme kararı vermiştir. 

 

Bu olumsuz not düşüşü başta olmak üzere kredi 

derecelendirme kuruluşlarından gelen haberler 

de gidişattaki olumsuz gelişmeleri tetiklemiştir. 



Önce S&P Türkiye’nin BB+ olan notunu BB’ye 

düşürmüş, ardından Moody’s de kısa bir süre 

sonrada benzer bir aceleci tavırla Türkiye’nin 

notunu Baa3’ten Ba1’e düşürmüştür. 



Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı darbe girişimi 

karşısında hızlıca verilen sübjektif karar ve 

açıklamalar kurumların aldıkları kararların 

ekonomik olmaktan çok siyasi olduğunu 

göstermektedir. 

 

Bu durum bugün de hala aynı şekilde devam 

etmektedir.  



Son olarak 2016 Eylül ayında Moody’s Türkiye’nin 

notunu Ba1 seviyesine yani ‘yatırım yapılabilir’ 

seviyesinin altına indirmiştir. 

 

Geçtiğimiz ay da Fitch ve S&P peş peşe not 

düşürerek Türkiye’yi  ‘yatırım yapılabilir’ 

seviyesinin altına indirmiştir. 



Dünyada kredi derecelendirmenin üç oligopol 

kuruluşun hakimiyetinde olması ve uluslararası 

sermaye piyasalarında bunların genel kabul 

görmesi, bu kuruluşların bir ülkenin finansal 

anlamda havasını rahatlıkla değiştirebileceklerini 

göstermektedir. 



Dünya genelinde 80’e yakın kredi derecelendirme 

kuruluşu olmasına karşın “Büyük Üçlü” olarak 

bilinen S&P, Moody’s ve Fitch Ratings sektörün 

yüzde 95’ine yakınını kontrol etmektedir. 



Öte yandan, bu kuruluşların küresel kriz öncesi 

vermiş oldukları kararlarla çok iyi bir sınav 

vermedikleri ve bu kararların küresel ekonomiyi 

ne derece büyük bir darboğaza götürdüğü gerçeği 

hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır.  



15 Temmuz darbe girişimini izleyen dönemde 

Türkiye ekonomisi iç ve dış aktörlerin farklı 

yöntem ve müdahaleleriyle kırılgan bir hale 

getirilmeye çalışılıyor.  

 

Burada asıl mesele, Türkiye’nin etkin bir aktör 

olmasını engellemek. 



Türkiye ne zaman yapısal sorunlarına odaklansa, 

büyük projelere başlasa ve geleceğini 

şekillendirecek anayasa değişikliği ve benzeri 

adımları atma sürecine girse, çok farklı bir süreç 

başlıyor, başlatılıyor. 

 

Amaç, Türkiye'nin odak noktasını değiştirmek! 



Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi 

odağında yaşayacağı bir kayma, yalnızca ülkemiz 

için değil, bölgenin de siyasi ve ekonomik istikrarı 

için oldukça önemlidir. 

  

Bu gerçeği unutmadan, her türlü müdahaleye ve 

manipülasyon girişimlerine karşı durmak her 

zamankinden daha hayatidir. 



Son olarak şunu belirtmek isterim, unuttukları bir 

şey var ki Anadolu ekonomisi herşeyin 

farkındadır. 

 

Bizler hiçbir duruma boyun eğmeyerek, herşeye 

inat dik durarak, daha çok çalışarak, daha çok 

üreterek ve daha çok yatırım yaparak, tüm 

oyunları bozacak ve ekonomimizin teminatı 

olmaya devam edeceğiz . 





Konya; 

Hem Türkiye’nin hem de İç Anadolu 

Bölgesinin tarım, ticaret, sanayi ve turizm 

cazibe merkezi olarak bölgedeki diğer illere 

lokomotiflik görevi yapan, ülke ekonomisine 

ciddi katkıları bulunan bir üretim üssüdür. 



Konya; 

ihracat, sanayi üretimi, işsizlik, girişimcilik vb. 

birçok parametrede Türkiye’den daha fazla 

artış göstererek her zaman ülke ekonomisine 

pozitif katkı sağlayan bir şehirdir. 



Konya’nın Dış Ticareti 
 

Konya olarak son 10 yılda ihracat 

anlamında iyi bir ivme kazandığımız aşikâr 

olmakla birlikte ilimizin ekonomik 

potansiyeli düşünüldüğü zaman bu 

ivmenin Konya için yeterli olmadığı açıktır. 



Konya’nın ihracatında 2016 yılında bir 

önceki yıla oranla düşüş görülüyor. 

İhracatımızda meydana gelen bu düşüşün 

en önemli nedenleri dünya genelinde 

yaşanan dış ticaret daralması, petrol 

fiyatlarının düşmesi ve komşu ülkelerde 

meydana gelen siyasi krizlerdir.  



Konya ihracatı; 
 

2001 yılında 100 milyon $, 

2005 yılında 424 milyon $, 

 2010 yılında 995 milyon $, 

2016 yılı ihracatımız ise 1.3 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. 

2017 yılı ihracat hedefimiz ise 1.5 milyar $. 



Konya’nın 2016 yılı ihracatı 2015 yılına göre 

%2,9 azalmıştır. 

En fazla ihracat yapan 15. il konumundayız . 

 

Konya’nın 2016 yılı ithalatı 2015 yılına göre 

%9 azalmıştır. 

En fazla ithalat yapan 17. il konumundayız. 



Konya’da ihracatçı firma sayısı 2016 yılında  

2015 yılına oranla % 5,6 artış ile 1.473 

ulaşmıştır ve Türkiye genelinde ihracatçı 

firma sayısı bakımından 6. İl 

durumundayız.  
 

Toplam ihracatçı sayımız neredeyse 43 ilin 

ihracatçı firma sayısına eş değerdir. 



Konya'nın En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler 

S. No. Ülke adı 
2015 

(USD) 

2016 

(USD) 

2015-2016  

Değişim 

1 Irak 185.110.350 167.651.240 -9,43% 

2 Almanya 81.878.395 87.732.349 7,15% 

3 Cezayir 78.879.185 55.828.377 -29,22% 

4 İran 61.767.578 55.038.369 -10,89% 

5 S.Arabistan 65.687.831 42.688.557 -35,01% 

6 İtalya 42.344.094 41.187.156 -2,73% 

7 ABD 40.218.354 39.288.739 -2,31% 

8 Mısır 46.458.494 32.576.492 -29,88% 

9 Polonya 21.549.702 25.680.336 19,17% 

10 İngiltere 24.522.128 25.339.219 3,33% 



İhracatımızın en fazla artış sağladığı ülkeler 

ise sırayla Pakistan, Almanya ve 

Yunanistan olarak görülmektedir.  

 

Buna karşılık ihracat kaybımızın en fazla 

olduğu ülkeler ise Cezayir, Suudi Arabistan 

ve Irak’tır. 



Konya’nın ihracat yaptığı bölgeler şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey Amerika, 

Orta Asya ve Güney Amerika. 
 

Son iki yıl içinde en fazla kaybımız olan bölgeler; 

Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu olurken;  
 

İhracatımızın artığı bölgeler ise; 

Okyanus ülkeleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’dır. 



Konya’nın ihracatı sektörler bakımından 

incelendiğinde ise şu sonuçlar çıkmaktadır: 

 

İlimiz yaklaşık 95 farklı sektörde ihracat 

gerçekleştirmektedir. 

 

 En çok ihracatımız olan sektörler ise; 

Makinalar, Yedek Parça ve Süt Ürünleridir.  



2016 yılında 2015 yılına oranla ihracatımızın en 

fazla artış sağladığı sektörler; 

%42,27 ile Süt Ürünleri, %36,97 ile Silahlar ve 

Parçaları ve %102,43 ile Eczacılık ürünleridir. 

  

Buna karşılık ihracatımızın düştüğü sektörler ise; 

%18,27 ile Makinalar, %7,86 ile Yedek Parça ve 

%43,94 ile Değirmencilik ürünleridir. 



Konya iş dünyası olarak ihracatımızdaki bu 

düşüşü durdurmak ve yeniden bir ivme 

kazandırmak için daha çok ve daha nitelikli 

üretimle beraber hızlı ticaret yapmamız 

gerekmektedir. 
 

Şayet bu dengeyi sağlayamaz isek  

ihracat anlamında istenilen seviyeye 

öngörülen zamanda ulaşmamız mümkün 

olmayacaktır.  



Bundan dolayı imalata verdiğimiz önem 

kadar pazarlamaya, marka geliştirmeye ve 

inovasyona da önem vermemiz 

gerekmektedir.  
 

Her geçen yıl yeni pazarlar veya yeni 

müşterilerle pazar payımızı artırmak ve 

çeşitlendirmek zorundayız.  



Konya Çalışma Hayatı 

SGK Verileri (Kasım 2016) 
Nüfus         : 2.161.303 
İşyeri Sayısı          : 43.459 
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı   : 2.083.524 
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamının Nüfusa Oranı : % 96,4 
 
 
Aktif Çalışan   Kişi Sayısı İller Arasındaki Sıra 
SSK (4/a)  : 328.732  8.  
Bağ-Kur (4/b)  : 102.785  6. 
Emekli Sandığı (4/c) : 77.024  5. 
TOPLAM  : 508.541  7. 
 
 
 
*Kaynak: www.sgk.gov.tr / Kasım 2016 

http://www.sgk.gov.tr/
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Bugün Konya, 

yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan 

performansıyla ülkesi için önemli bir katma 

değer oluşturan sayılı merkezlerden 

birisidir. 

Koyduğu hedeflere işadamlarıyla, 

bürokratlarıyla, işçisiyle, çiftçisiyle, 

öğrencisiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla 

emin adımlarla ilerleyen bir şehirdir.  



Konya’nın ve ülkemizin kalkınmasında 

etkin rol oynamak ve hedeflerimize 

ulaşmak için ulusal ve yerel düzeyde tüm 

kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen 

görevleri yerine getirme bilinci ile yola 

devam etmektedir. 



 “Birlikte Konyayız” 

sloganıyla çıktığımız yolda ancak 

“Birlikte Güçlüyüz” 

inancıyla ilerleyebiliriz ve bu inançla 

hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. 





Konya Ticaret Odası, 135 yıllık köklü 

geçmişiyle şehrimiz ve ülkemizin 

ekonomik, sosyal ve kültür alanlarda 

gelişimine katkı sağlamak için canla başla 

hizmet etmektedir. 



Konya Ticaret Odası olarak, yürüttüğümüz 

ve yürüteceğimiz projelerimizle, Konya’nın 

ihracatını artırmak, iş dünyamızın başta 

nitelikli ara eleman sorunu olmak üzere 

tüm sorunlarına çözüm bulmak, 

üyelerimizin ticaret hayatında yaşadığı 

sıkıntıları gidererek özel sektörün ülke 

ekonomisine maksimum katkıyı sağlaması 

için çalışıyoruz, çalışacağız. 



Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları 

Odamız, meslek komitelerinde kayıtlı tüm 

üyelerin sektörlerine ilişkin sorunlarını ve çözüm 

önerilerini ele almak amacıyla istişare toplantıları 

düzenlemiştir. 2014 yılında başlayan toplantılar, 

70 Meslek Komitesinin tamamıyla 

gerçekleştirilmiş, böylece tüm üyelerimizin 

sektörleriyle ve Odamızla ilgili sorunları, talepleri, 

görüşleri ve çözüm önerileri birinci elden 

alınmıştır. 



İlk Toplantı 

• 6 Şubat 2014  

Son (56.) Toplantı 

• 21 Ekim 2016 

2014 

• 24 Toplantı 

• 25 Komite 

2015 

• 20 Toplantı 

• 28 Komite 

2016 

• 12 Toplantı 

• 17 Komite 

TOPLAM 

• 56 Toplantı 

• 70 Komite  



Toplantılarda dile getirilen sorunlara çözüm bulmaya 

yönelik Odamızın girişimlerinden bazıları; 
 

- Online belge hizmeti 

- Dış ticaret konusunda eğitim ve danışmanlık 

hizmeti 

- Çalışma hayatında yaşanan sorunlara yönelik 

Bakanlık ve diğer ilgili kurumlarla ortak çalışmalar 

- Çek Kanunu’nda yaşanan sıkıntılara yönelik 

girişimler 



Toplantılarda dile getirilen sorunlara çözüm bulmaya 

yönelik Odamızın girişimlerinden bazıları; 
 

- MEDAŞ, KOSKİ vb. kurumlarla yaşanan sıkıntıların 

çözümlenmesine yönelik girişimler 

- Yurtdışı pazarlara yönelik hedef Pazar araştırması 

- Yurtiçinde ve yurtdışında B2B organizasyonları 

- NACE Kodu düzenlemeleri 

- Düzenli ödemelerde sigorta ve Bağ-Kur prim 

indirimine yönelik çalışmalar ve girişimler 



Toplantılarda dile getirilen sorunlara çözüm bulmaya 

yönelik Odamızın girişimlerinden bazıları; 
 

- Konut Tesliminde KDV Muafiyeti İstisnasına 

yönelik çalışmalar ve girişimler 

- Taşımacılık Sektöründeki Yeni Araç Teşviğine 

yönelik çalışmalar ve girişimler 



Türkiye’de gerek üye sayısı gerekse komite adedi 

anlamında ticaret ve sanayi odaları mukayese 

edildiği zaman bu çapta bir toplantı zinciri ilk defa 

yapılmıştır. 



Konya Ticaret Odası, 
 

ülke ekonomisini (içten ve dıştan zedelemeye 

çalışan her türlü faktörlere karşı) daha güçlü hale 

getirmek için üyeleri ile istişarelere devam 

edecek, reel sektörün destekleneceği 

politikalarda ticaret ve sanayi âlemi ile devlet 

arasında nitelikli bir köprü vazifesini azim ve 

gayretle sürdürecektir. 



Konya Ticaret Odası 

Eğitim ve Sağlık Vakfı 

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı 2005 

yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 

 

Vakfımız ilk iş olarak Konya’ya bir üniversite 

kazandırmak için gerekli çalışmaları başlatmış ve 

KTO Karatay Üniversitesi’ni kurmuştur. 



Konya Ticaret Odası 

Eğitim ve Sağlık Vakfı 

Vakfa bağlı bir iktisadi işletme ve Yükseköğrenim 

Kız ve Erkek Öğrenci Konukevleri mevcuttur. 

 

Bu konukevleri, KTO Karatay Üniversitesi 

öğrencilerine ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Toplulukları Başkanlığı aracılığıyla Konya’ya gelen 

yabancı öğrencilere hizmet vermektedir. 



Konya Ticaret Odası 

Eğitim ve Sağlık Vakfı 

Erkek Öğrenci Konukevinde 230 öğrenci 

konaklamaktadır 



Konya Ticaret Odası 

Eğitim ve Sağlık Vakfı 

Kız Öğrenci Konukevinde 215 öğrenci konaklamaktadır 



Konya Ticaret Odası 

Eğitim ve Sağlık Vakfı 

Vakfımız ‘Kamu Yararına Vakıf’ olabilmek için 

gerekli müracaatları yapmış ve süreç devam 

etmektedir. 
 

Beş Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından başarılı bir şekilde gerekli teftişler 

yapılmış olup raporlama işlemleri devam 

etmektedir. 



KTO Karatay Üniversitesi 

İsmini Selçuklular tarafından 1251 yılında 

yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu 

niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alan 

KTO Karatay Üniversitesi, 

Konya Ticaret Odası tarafından 2009 yılında 

kurulmuştur. 



KTO Karatay Üniversitesi 

- Üniversitemiz %99,6 doluluk oranına sahiptir. 

Üniversitemizde; 

- 6.500 öğrenci 

- 6 Fakülte 

- 51 Program 

- 3 Enstitü 

- 2 Meslek Yüksekokulu 

- 1 Yüksekokul 

bulunmaktadır. 



KTO Karatay Üniversitesi 

- Üniversitemiz 270 akademisyenle eğitim 

öğretimine devam etmektedir. 

- Şuanda 100.000 m² alana sahip olan 

üniversitemiz, önümüzdeki yıllarda genişleme 

alanıyla birlikte 200.000 m² alana sahip 

olacaktır. 



KTO Karatay Üniversitesi 



KTO Karatay Üniversitesi 



KTO Karatay Üniversitesi 



KTO Karatay Üniversitesi 



KTO Karatay Üniversitesi 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 

Konya Ticaret Odası’nın Konya ekonomisine 

yaptığı önemli katkılardan birisi de 1999 yılında 

kurulan KTO Uluslararası Fuar Merkezi’dir. 
 

Fuar merkezinde her yıl gerçekleştirilen fuarlar 

şehre ve bölgeye büyük ekonomik hareketlilik 

getirmektedir. 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 

1999 yılından 2014 Mayıs ayına kadar 2 hol ile 

hizmet veren fuar merkezi, 4 holün eklenmesiyle 

toplamda 6 hol ile 2014 yılı Mayıs ayından bu yana 

Konya ekonomisine hizmet vermeye devam 

etmektedir. 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 

KTO Uluslararası Fuar Merkezi, 66.000 m² kapalı, 

20.000 m² açık alanı ve toplamda 86.000 m² ile 

bugün 

Türkiye’nin 4. büyük, 

Anadolu’nun en büyük fuar merkezidir. 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 

Fuar merkezimizde ayrıca konferans salonları, 

medya ve tercüme ofisleri, kafeteryalar, 

restoranlar bulunmaktadır. 

Fuar merkezimiz 2003 yılından bu yana TÜYAP 

Fuarcılık şirketi tarafından işletilmektedir. 

Yılda ortalama 12 adet fuar düzenlenmektedir. 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Uluslararası Fuar Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Mesleki Eğitim Merkezi 

Konya Ticaret Odası’nın 

‘İnsana Yatırım Geleceğe Yatırım’ 

anlayışıyla çıktığı yolda, Konya iş dünyasına yapacağı 

en önemli katkılardan birisi de 

Mesleki Eğitim Merkezi’dir. 

Bu merkez, Konya’nın nitelikli eleman ihtiyacına, 

artan niteliksiz işgücüne ve işsizlik oranına çözüm 

olacaktır. 



Konya Ticaret Odası 

Mesleki Eğitim Merkezi 

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje 

desteği ile 2013 yılında fizibilite çalışmalarına 

başladığımız projemizin bu sene (2017) Haziran 

ayında tamamlanması öngörülmektedir. 
 

Eğitim Merkezimiz, Fuar Merkezimizle ile aynı 

arazide, Fuar Merkezimizin yanında 

yapılmaktadır. 



Konya Ticaret Odası 

Mesleki Eğitim Merkezi 

• Toplam 8.000 m² Eğitim 
Merkezi 

• 28 Derslik 
• Toplam 1.500 m² Atölye 

Alanı 
• 5 Bilgisayar Laboratuvarı 
• Yılda 2.000 Kursiyer 
• Yılda 50.000 Saat Eğitim 
• 130 Kişi Kapasiteli 4.600 

m² Konaklama Merkezi 
• Spor Salonu 
• Konferans Salonu 



Konya Ticaret Odası 

Mesleki Eğitim Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Mesleki Eğitim Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Mesleki Eğitim Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Mesleki Eğitim Merkezi 



Konya Ticaret Odası 

Dış Ticaret Merkezi 

Dış Ticaret Merkezi, Odamızın, Konya’nın dış 

ticaret konusundaki engelleri ortadan kaldırıp, 

ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştireceği bir 

diğer bir projesidir. 
 

Projemizin fizibilite çalışmalarına başlanmış olup 

iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 



Konya Ticaret Odası 

Dış Ticaret Merkezi 

Kurulacak bu merkezde ihracatı geliştirmeye yönelik; 

- Danışmanlık faaliyetleri 

- Eğitim faaliyetleri 

- Ulusal ve uluslararası Pazar araştırması 

- Sektörel Pazar araştırması 

- Uluslararası iş forumları ve etkinlikler 

- B2B ve uluslararası fuar organizasyonları 
 

ve benzeri hizmetler Konya iş dünyasına sunulacaktır. 



Konya Ticaret Odası 

Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Stratejik Araştırmalar Merkezi, Odamızın, 

önümüzdeki üç yıl içerisinde tamamlamayı 

hedeflediği bir diğer projesidir. 
 

Bu merkez, 

Türkiye’de ilk yerel Tink-Tank kuruluşu 

olma özelliğine sahip olacaktır. 



Konya Ticaret Odası 

Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Bu merkez, 

bölgesel ve küresel sorunları derinlemesine ele alacak, 

bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe 

yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlayacaktır. 
 

Merkez, uluslararası bilim standartlarına uygun ve siyasi 

kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya 

getirerek bir diyalog platformu vazifesi görecek ve ortak 

aklın inşasına katkıda bulunacaktır. 



KATILIMLARINIZDAN DOLAYI 

TEŞEKKÜR EDERİM 
 

 

Selçuk ÖZTÜRK 

Konya Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 


