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Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı

/konyato /konyato /konyato

Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu 
alışılmışın dışında ve ne zaman bitece-
ği belli olmayan sağlık sorunu devam 
etmektedir. Çin’de başlayıp kademeli 
olarak dünyanın büyük bir bölümü-
nü etkisi altına alan salgın, dünyada 
sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz 
yönde etkiledi ve etkilemeye devam 
etmektedir.

Belirsizlik, talep düşüşü ile birlik-
te üretimi azaltarak, dünya ticaret 
hacminin daralmasına yol açmakta 
ve küresel ekonomilerde durgunluk 
beklentilerini her geçen gün güçlendir-
mektedir. En iyi durum senaryolarında 
dahi, 2020’nin son çeyreğinden önce 
salgının kontrol altına alınması ve 
buna bağlı olarak ekonomik aktivite 
canlansa dahi, pozitif ekonomik büyü-
me kaydedilmesi öngörülmemektedir. 
Pandemi krizinin oluşturduğu negatif 
etkiler, şimdiden 2008 Küresel Ekono-
mik Krizi’nin toplam etkilerini aşmıştır.  

2020 Yılı 1. Çeyrek Büyüme 
Oranımız yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. 
İlk çeyrekte salgının etkisinin, az da 
olsa büyüme oranlarına yansıdığını 
görüyoruz. Tabi asıl etkiyi ikinci çeyrek 
büyümesinde göreceğiz. Büyümeye, 
inşaat sektörü dışında diğer sektörler-
den pozitif katkı geldi. Tarım + yüzde 
3.0; Sanayi + yüzde 6,2; Hizmetler + 
yüzde 3,4; İnşaat - yüzde 1,5

Ülkemiz ilk çeyrek büyümede; AB, 
G-20 ve OECD ülkeleri arasında birinci 
sırada yer alıyor; fakat ikinci çeyrekte 
aynı performansı gösteremeyeceğiz. 
İkinci çeyrekte yüzde 10 üzerinde da-
ralma olabileceğini tahmin ediyoruz. 
Üçüncü çeyrekte nispeten toparlan-
ma olacaktır. Dördüncü çeyrekte ise 
toparlanma ile birlikte yüzde 2-3 civarı 
büyüme görebiliriz.

Salgının olumsuz etkilerine rağ-
men ilk çeyrekte de olsa pozitif bir 
büyüme rakamını görmemiz oldukça 
önemli. Sonraki çeyreklerdeki yıllık 
bazda büyümenin aşağıya çekilmesin-
de bir direnç olacaktır. İlk çeyrekte özel 
tüketim harcamaları yıllık yüzde 6.2, 

kamu tüketim harcamaları yüzde 5.1 
artarken, yatırımlar yüzde 1.4 daraldı. 
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 1 azalır-
ken, ithalatı yüzde 22,1 arttı. Büyüme 
rakamlarında dikkat çeken gösterge, 
kamu ve özel sermaye toplam yatı-
rımları yüzde 1,4 oranında azalması ki 
bu oran yatırımlarda hala bir toparlan-
manın ortaya çıkmadığını göstermek-
tedir. Yatırımlar 7 çeyrektir azalıyor. 
Pozitif büyümeye rağmen, büyümenin 
özellikle de istihdam piyasasında 
hissedilmemesinin altında yatan etken 
yatırımların azalmasıdır. 

Ülkemizde Mart ayında görülmeye 
başlayan salgın vakaları ile birlikte 
bildiğiniz gibi 16 Mart itibarıyla bazı 
işletmelerin faaliyetlerine geçici 
süreliğine ara verilmişti. Koronavirüs 
salgınının kontrol altına alınması ve 
vaka sayılarında düşüş görülmesi ile 
birlikte 1 Haziran 2020 tarihi ile birlikte 
kontrollü normal hayata geçiş başladı.

1 Haziran itibariyle normalleşme 
sürecinin başlamasıyla ekonomide 
çarklar yeniden dönmeye başlamıştır. 
Hem küresel anlamda hem de Türkiye 
özelinde en kötünün Nisan ayında 
kaldığını söyleyebiliriz ve önümüzde-
ki dönemde ekonomik aktivitelerde 
ivmelenme artarak devam edecektir.

Yaşanılan sürecin; istihdamı, 
ihracatı, yatırımları, harcama giderleri-
ni olumsuz etkilemesi sebebi ile özel 
sektörümüzün sıkıntıları bir süre daha 
devam edecektir. Yaşadığımız sıkıntılı 
döneme rağmen; ilimizin ve ülkemizin 
üretim ve ticaret gücünün devamlı-
lığını korumanın son derece önemli 
görüyoruz. Bu yapı bir defa bozulursa 
tekrar kurulması çok daha zordur. 

Bunun için özel sektörü temsil 
eden kurumlar olarak çalışmaya, üye-
lerimizin dertleriyle dertlenip çözüm 
için uğraşmaya devam edeceğiz. 
Başta şehrimizin sonra da ülkemizin 
büyümesi ve gelişmesi için koştur-
maktan başka yolumuz olmadığını da 
iyi biliyoruz.

İfade etmeliyiz ki Türkiye ekonomi-

si yaşadığı türbülanslardan etkilense 
de zararları bertaraf etmeyi başaran 
bir ülkedir. Bu noktada, birlik ve bera-
berlik anlayışında, devlet-özel sektör 
işbirliği her olumsuzluğun üstesinden 
gelebilecek güç ve moral sağlamak-
tadır.

…
Bu salgından sonra tüm dünya ile 

birlikte biz de büyük bir değişimle karşı 
karşıya kalacağız. Sosyal hayattan 
eğitime, üretimden lojistiğe kadar 
bundan sonrası herkes için çok farklı 
olacak. Tüm dünyada; işletmelerin, 
endüstrilerin iş yapma modellerinin 
büyük ölçüde değişime uğradığı bir 
süreci yaşayacağız.

Salgın tedbirleri sürecinde vatan-
daşlarımızın ve müteşebbislerimizin 
sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği 
dönemde oda ve borsalarımız işlerin 
aksamaması için tüm dijital imkânları 
kullanarak başarılı bir testten geçmiş-
tir. Aynı zamanda ekonomik aktivite-
nin devamı için üyelerimizin sorun ve 
taleplerini dijital iletişim araçlarını etkili 
şekilde kullanarak eksiksiz bir değer-
lendirme imkânı sağladık. 

Oda olarak Koronavirüs sürecinin 
en dikkat çeken ticari faaliyeti olan 
elektronik ticaret ve elektronik ihracat 
konularında üyelerimize yönelik 
bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerimizi 
artırdık.

Üyelerimize hizmet yelpazesini 
genişletme konusunda “iki günü eşit 
olmama” düsturu ile hareket eden 
Odamız bu süreçte hiçbir projesinin ve 
faaliyetinin sekteye uğramasına izin 
vermemiştir. Konya Ticaret Odası Tek-
noloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde 
kısa zaman içerisinde açılacak olan 
Mesleki Eğitim Merkezimiz ve Yetkin-
lik ve Dijital Dönüşüm Merkezimizin 
faaliyetlerine başlaması için hazırlık-
larımıza gece gündüz devam etmek-
teyiz. KTO Dış Ticaret Merkezimiz 
de bu süreçte dış ticaretle uğraşan 
üyelerimizle işbirliği içinde faaliyetleri-
ni sürdürmeye devam etmiştir.
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MEKTEBİ
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KAMU DESTEKLERİ

NORMALLEŞMEYE 
GEÇİŞ SÜRECİNDE
TURİZM SEKTÖRÜ

40 44HİSARCIKLIOĞLU MÜŞTEREK 
MECLİS TOPLANTISINDA

6

E-İHRACAT İLE BÜYÜYELİM10

E-TİCARETTE “GÜVEN DAMGASI” 
SAYISI ARTIYOR12

SALGINININ ETKİLERİ MECLİS 
TOPLANTISINDA İSTİŞARE EDİLDİ8

“DİJİTAL TİCARET PAZARINA
GİRMEK İÇİN GEÇ KALMAYIN!”11

KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN’I 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ14

SİGORTA ACENTELERİNDEN 
YÖNETMELİK İPTALİ TALEBİ15

KTO COVİD-19 BELGESİ ALDI16

YALIN ÜRETİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM’DE 
ETKİLİ VE DOĞRU BİR MODEL:

KONYA MODEL FABRİKA

2019 KONYA
EKONOMİ RAPORU

28

34

MODEL FABRİKA’DAN EĞİTİM 
ALAN KOBİ’YE 70 BİN TL DESTEK19

M AY I S - H A Z İ R A N

KAPAK KONUSU
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KONYA, KARAMAN VE AKSARAY
İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE 

BİR ARAYA GELDİ

HİSARCIKLIOĞLU MÜŞTEREK MECLİS TOPLANTISINDA 

Konya, Karaman ve Aksaray İl ve 
İlçe Oda ve Borsaları Müşterek 

Meclis Toplantısı video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuk 
olduğu toplantının moderatörlüğünü 
Konya Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Ahmet Arıcı yaptı. Oda ve Borsaların 
Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis 
Başkanları,  Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Meclis Üyeleri ile Kadın ve Genç 
Girişimciler İcra Kurullarının Başkan 
ve Üyeleri katıldığı toplantıda korona-
virüs salgını sebebiyle oda ve borsa 
üyelerinin yaşadıkları sıkıntılar ve 
talepler istişare edilerek normalleşme 
sürecine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunuldu.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 

Öztürk’ün açılış konuşmasında “Tür-
kiye’nin Mart ayının ikinci haftasından 
sonra koronavirüs tedbirlerini uygu-
lamaya başlamasıyla özel sektörü-
müz için zorlu bir süreç başlamıştır. 
Bu dönemde bazı işletmelerimiz 
faaliyetlerini durdurmak, bazıları da 
kapasitelerini düşürmek durumunda 

kalmıştır. Bu süreçte, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği aracılığıyla tüm 
oda ve borsalarımız üyeleriyle irtibatlı 
olarak tüm reel sektörün sorunlarını, 
sıkıntılarını ve taleplerini Hükümetimi-
ze sürekli olarak iletmiştir. Son dere-
ce dinamik bir süreç yönetimi izleyen 
iş dünyası temsilcileri, taleplerin çok 

hızlı şekilde iletilmesini ve kararların 
hızla alınmasını sağlamış, gelişmeler 
aynı ölçüde hızlılıkla tüm üyelere 
duyurulmuştur” dedi.
Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik de “Covid-19, tarımı ve 
gıda sektörünü de derinden etkiledi. 
Gıda güvenliği ön plana çıktı, tarım-
sal üretim ve ticareti önem kazandı. 
Birçok ülke tarımda iş gücü yetersiz-
liği, ürünlerin pazarlara ulaşmasında 
zorluk yaşadı. Gıda ürünlerine yasak 
ve kısıtlamalar gündeme geldi. 
Devletimiz ise tarım-gıda sektörünün 
sekteye uğramaması için de büyük 
gayret gösterdi. Mevsimlik tarım 
işçilerinin tarım arazilerine ulaşımı 
sağlandı. Kredi ödemeleri faizsiz 
olarak 2 ay süreyle ertelendi. Destek-
leme ödemeleri yapıldı. Hayvansal 
ve bitkisel üretim yapan işletmeler 
için faizsiz kredi desteği verildi. 
Muhtasar-KDV-SGK ödemeleri 6 ay 
ertelendi. 21 ilde tohum hibe desteği 
açıklandı. Hazine arazileri tarıma açıl-
dı. Böylece çiftçilerimiz tarlalarında 
üretime, gıda sanayimiz de fedakârca 
çalışmaya devam etmektedir” şeklin-
de konuştu.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü ise “Bu dönemde de topar-
lanmanın daha hızlı olabilmesi için iş 
dünyamızın bazı taleplerini paylaş-
mak istiyorum. Vergi ve SGK prim 
ödemeleri Ekim ayına ötelendi. Bu 
dönemde, vergilerin üst üste gelmesi 
iş dünyamızı tedirgin ediyor. Bizim 
talebimiz bu ödemelerin 2021 yılına 
ötelenmesi, hatta mümkünse öde-
melerin yapılandırılarak vadelendiril-
mesi yönünde. KDV iadelerinin daha 
hızlı yapılabilmesi için malumunuz 
Teminat Mektubu şartı getirilmişti. 
Bu teminat mektupları, zaten finans 
akışını yönetmekte zorlanan sanayi-
cilerimize ek bir yük oluşturuyor. Biz 
bu konuda normal iade sürelerinin 
hızlandırılmasını, sanayicilerin üze-
rinde bir de Teminat Mektubu yükü 
oluşturulmamasını istiyoruz. Ayrıca 
işletmelerin finans yükünün hafifletil-
mesi için, biriken KDV iadesi alacak 
tutarlarının teminat olarak kullana-
bilmesine yönelik de bir düzenleme 
yapılmasını yine iş dünyamız adına 
talep ediyoruz” dedi. 
Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, 
içinden geçtikleri bu zor süreçte, 

Odalara ve Borsalara, daha büyük 
görev ve sorumluluk düştüğünü 
vurgulayarak, “Bizler, iş dünyası ile 
hükümet arasında köprü görevi üst-
lenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı 
şekilde iletiyoruz. Bizde TOBB olarak, 
81 İldeki Odalarımız ve Borsalarımızla 
devamlı istişare içinde olduk. TOB-
B’da da birlikte çalıştığım Yönetim 
Kurulu üyem Sayın Selçuk Öztürk ve 
TB Konsey Başkanım Sayın Hüseyin 
Çevik ile birlikte çalıştık. Her gün, siz-
lerin, üyelerimizin sıkıntılarını, dertleri-
ni topladık. Sonra Bakanlarla bire bir 
konuşarak, bunların çözülmesi için 
girişimlerde bulunduk” dedi.
 Salgının başladığı Mart ayında, 70 
maddelik bir öneri setini, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a sun-
duklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
“Bunların büyük bir kısmı hayata geç-
ti, geçmeye de devam ediyor. Çeşitli 
sektörlerdeki vergi ve SGK ödemeleri 
ertelendi. Kısa çalışma ödeneğinin 
kapsamı genişletildi, daha hızlı işler 
hale getirildi. Firmalarımıza yönelik 
çeşitli kredi paketleri hayata geçi-
rildi. Son olarak biz de Denizbank 
ile Nefes Kredisini başlattık. Yüzde 
7,5 faizli, 2020’de geri ödeme yok, 
2021’de ödenecek. Sonrasında da 
sizlerle istişare içinde, sorunları ve 
önerilerimizi iletmeye devam ettik. 

Çünkü bu dinamik bir süreç, her gün 
yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya 
çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden 
üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve 
önerileri toplamayı sürdürelim” şeklin-
de konuştu.
Tüm oda ve borsa başkanlarının 
canla başla gayret gösterdiğine 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Üyeleri-
mizin nabzını tutuyor, onlara tercü-
man oluyor, öneriler hazırlayıp, bize 
aktarıyorlar. İşte bugün de, sizlerin 
ileteceği her konuyu, bu akşam ilgili 
bakanlara ileteceğiz. Böylece üyeleri-
mizin, camiamızın dertlerini bir nebze 
olsun çözmüş ve onları rahatlatmış 
olacağız” dedi.
Hisarcıklıoğlu’nun ardından; Kara-
man Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mustafa Gökhan Alkan, Karaman 
Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Ça-
vaş, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Cüneyt Bağdadi Göktaş, 
Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Ha-
mit Özkök, Akşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, 
Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Mus-
tafa Doğru, Beyşehir Ticaret Odası 
Mustafa Akbıyık,  Cihanbeyli Ticaret 
Borsası Başkanı Hacı Kabakcı, Çum-
ra Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı 
Metin Kural, Doğanhisar Ticaret Oda-
sı Başkanı Sami Kapcı, Ereğli Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut 
Özkoç, Ereğli Ticaret Borsası Başkanı 
Zekeriya Ünlü, Ilgın Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Vehbi Özlen, Ilgın 
Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Koç, 
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mustafa Kemal Sözen, Kara-
pınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet 
Ulusoy, Seydişehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Cemal Küçük konuş-
malarını gerçekleştirdiler. Toplantının 
son bölümünde söz alan katılımcılar 
talepleri ve önerilerini dile getirdiler. 

Konya, Karaman ve Aksaray oda ve borsaları müşterek meclis toplantısında bir araya 
geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
koronavirüs salgını sebebiyle oda ve borsa üyelerinin yaşadıkları sıkıntılar ve talep-

ler istişare edilerek normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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MECLİS TOPLANTISINDA 
İSTİŞARE EDİLDİ

SALGINININ EKONOMİYE ETKİLERİ

Konya Ticaret Odası’nın Mayıs ayı 
olağan Meclis toplantısı Korona-

virüs (Covid-19)  tedbirleri dikkate 
alınarak video konferans yöntemiy-
le gerçekleştirildi. Meclis Başkanı 
Ahmet Arıcı’nın yönettiği toplantıya 
Meclis üyeleri katıldı. Nisan ayında 
olduğu gibi Mayıs ayı Meclis top-
lantısının da ana gündem maddesi 
Covid-19’un reel sektöre etkisi ve 
bu süreçte Oda üyelerinin sıkıntı ve 
talepleri ile ilgili gerçekleştirilen faali-
yetler oldu.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk’ün salgın etkisi ile ekonomi-
deki son durumu değerlendirdiği 

konuşmasında Konyalı müteşebbis-
lerin salgının zor şartlarına rağmen 
fedakârca çalışmaya devam ettiğini 
söyledi. Başkan Öztürk, “Sayın Cum-
hurbaşkanımız öncülüğünde, Hem-
şerimiz Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca’nın yönetiminde başarılı bir 
süreç yürüten ülkemiz, birçok ülkeye 
göre virüsle mücadelede örnek başa-
rı göstermiştir. Emeği geçenlerden, 
fedakârca katkı sağlayanlardan Allah 
razı olsun. Ekonomi alanında değer-
lendirsek; her gün yeni bir konu, yeni 
bir sıkıntının ortaya çıktığı dinamik 
bir süreç yaşamaya devam ediyoruz. 
Bu noktada, sağlık çalışanlarımız ve 

güvenlik güçlerimiz kadar inançlı, 
çalışkan, fedakâr müteşebbislerimiz 
de salgın sürecinde ülkemizin bir kez 
daha gizli kahramanları olmuştur. 
Bizler fabrikalarımızı durdurduğu-
muzda, ticarethanelerimizin kapısına 
kilit vurduğumuzda, dükkânlarımızı 
kapattığımızda bu ülkenin çok ağır bir 
krize gireceği bir kez daha görül-
müştür. Müteşebbislerimiz salgının 
zor şartlarında fedakârca çalışmaya 
devam ederek ülkesi için üstlendiği 
sorumluğun gereğini bir kez daha 
yerine getirmiştir” dedi. 
Salgın döneminde, TOBB aracılığıyla 
oda olarak üyelerden gelen sorun, 

sıkıntı ve talep konularını Bakanlıklara 
ve ilgili kurumlara iletmeye devam 
ettiklerini vurgulayan Öztürk, “Türki-
ye’nin Mart ayının ikinci haftasından 
sonra koronavirüs tedbirlerini uygu-
lamaya başlamasıyla özel sektörü-
müz için zorlu bir süreç başlamıştır. 
Bu dönemde bazı işletmelerimiz 
faaliyetlerini durdurmak bazıları da 
kapasitelerini düşürmek durumun-
da kalmıştır. Devletimiz ekonomiye 
olumsuz etkinin azaltılması amacıyla 
hızlı bir şekilde reel sektörün talepleri 
çerçevesinde destek programı uygu-
lamıştır. Koronavirüs salgınının etki-
lerini azaltmak için hayata geçirilen 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi is-
tihdam, vergi ve finans alnında önem-
li destekler içermiştir. Bu süreçte 
bankacılık sistemini harekete geçiren 
kredi paketleri devreye sokuldu, Kredi 
Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 
ikiye katlandı, vergi-sgk ertelemeleri, 
kısa çalışma ödeneğiyle işletmeler 
önemli bir yükten kurtarıldı. Ekono-
mik İstikrar Kalkanı paketi ve daha 
sonrasında yapılan yeni düzenleme-
ler reel sektöre nefes aldırsa da bazı 
uygulamaların süresinin uzatılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Üyelerimiz 
tarafından kısa çalışma ödeneği, 

kredi ödemeleri ve vergi ödemeleri 
gibi konularda uygulanan desteklerin 
uzatılması talebi dile getirilmektedir. 
Bu kapsamda; Kısa Çalışma başvuru 
süresinin 30 Haziran’dan sonra ikinci 
bir 3 ay uzatılması, Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarını kapsayacak şekilde 
6 ay ertelenen Muhtasar, KDV, SGK 
ödemelerinin Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarını da kapsayacak şekilde 3 
ay daha genişletilmesi, nakit akışı bo-
zulan firmaların kredi anapara ve faiz 
ödemelerinin 3 ay daha ötelenmesini 
talep ediyoruz” şeklinde konuştu.  
“Yaşanılan sürecin; istihdamı, ihra-
catı, yatırımları, harcama giderlerini 
olumsuz etkilemesi sebebi ile yılın 
ikinci çeyreğinde ekonomide ciddi 
küçülme olacaktır. Fakat salgın sebe-

biyle ekonomide yaşanılan zorlukla-
rın yerini yılın ikinci yarısı ile birlikte 
toparlanmaya bırakacağını öngör-
mekteyiz. Devlet - özel sektör işbirliği, 
kamu idaresinin dirayetli tutumu ve 
özel sektörün zorluğu aşmak için 
gösterdiği özveri ile Türkiye, ekonomi-
de normalleşme sürecine girmek için 
gayret gösterecektir” şeklinde sözle-
rine devam eden Öztürk “Koronavirüs 
Salgınının Ekonomiye Etkilerini Azalt-
maya Yönelik Önlemler” çerçevesin-
de Mayıs ayı içerisinde Oda olarak 
gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında 
bilgi vererek sözlerini tamamladı.
Toplantıda söz alan Meclis Üyeleri 
tarafından dile getirilen sorunlar ve 
talepler konuları istişare edildi.

KTO’nun Mayıs ayı Meclis toplantısı Koronavirüs tedbirleri kapsamında video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ün salgının reel 
sektöre etkileri ve bu süreçte uygulamaya konulan ekonomik tedbirlerin firmalara 
katkılarını değerlendirdiği meclis toplantısında Oda üyelerinin sorunları ve talep-

leri istişare edildi. 
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Konya Ticaret Odası ve AliExpress 
işbirliği ile düzenlenen, “E-İhracat 

ile Büyüyelim” webinarı gerçekleş-
tirildi. Konya Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mehmet Çakır’ın 
moderatörlüğünü yaptığı toplantıya 
AliExpress Türkiye Müdürü Yaman 
Alpata, AliExpress Resmi Eğitmeni 
Hidayet Öztürk ve Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk katıldı. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Çakır, “Konya Ticaret 
Odası olarak; Konyalı KOBİ’lerimiz 
için e-ticaret ve e-ihracatın büyük bir 
fırsat olduğunu düşünüyoruz. Üye-
lerimizin küresel pazarda söz sahibi 
olmaları için önemli bir araç olarak 
gördüğümüz e-ticaret ve e-ihracat 
kapasitesini artırmak için programlı 
olarak çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Hazırladığımız projelerle, eğitim 
ve programlarla Konya’da e-ticaret’e 
yeni başlayacak olan ve ihracata 
yönelmek isteyen tüm firmalarımıza 
destek oluyoruz. Bugün düzenledi-
ğimiz program da E-İhracat yolunda 
KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza 
rehberlik edecektir. Konuşmacıları-
mız e-ticaretin avantajları, e-ihracatın 
potansiyeli, AliExpress’in sunduğu 
fırsatları izleyicilerle paylaşacaklar” 
dedi. 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk de açılış konuşmasında 
“Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 

ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri 
ve yavaşlayan ekonomik büyüme 
nedeniyle küresel ticaret hacmi, 
2019’da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 
azalarak 38,1 trilyon dolara geriledi. 
Korona virüs sebebiyle 2020’nin ta-
mamında yüzde 30’a yakın bir oran-
da azalma bekleniliyor. 2019 yılında 
Konya’nın ihracatına baktığımızda 
ise; yüzde 11,75 artışla 2.014 milyar 
dolar ile tarihinin en yüksek ihracat 
rakamına ulaşan Konya’nın dış ticaret 
fazlası yaklaşık 1,15 milyar dolardır. 
Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşı-
lama oranında ise yüzde 271 gibi bir 
rakama ulaşarak Türkiye ekonomisi 
için büyük bir kazanç elde ettik. Bu 
rakamlar küresel ticaretteki zorluk-
lara rağmen Konya’nın çok büyük 
ihracat potansiyeline sahip olduğunu 

göstermektedir. Dünya ticaretindeki 
2020 yılındaki gerileme beklentisine 
rağmen Konya olarak yurt dışına 
daha fazla açılmakta kararlıyız. 
Bunun yolunun da e-ihracattan geç-
tiğini biliyoruz. Konya ticaret Odası 
olarak özellikle son 5 yıllık dönemde 
Konya’da ve ülkemizde e-ticaret’in 
ve e-ihracat’ın artması için, KO-
Bİ’lerimizde farkındalık oluşmasına 
yönelik çok sayıda program ve eğitim 
gerçekleştirdik. AliExpress işbirliği ile 
düzenlediğimiz “E-İhracat ile Büyüye-
lim” programının son derece faydalı 
olacağına inanmaktayım” dedi.
AliExpress Türkiye Müdürü Yaman 
Alpata, “AliExpress ile E-ihracat Yapın, 
Dünyaya Açılın!” başlıklı; AliExpress 
Resmi Eğitmeni Hidayet Öztürk de 
“E-İhracatta Başarılı Olmanın Yol-
ları Nelerdir?” “AliExpress’de Satıcı 
Olmak” başlıklı konuşma gerçek-
leştirdiler. Programda Türkiye’de 
E-İhracat, AliExpress Türkiye faali-
yetleri ve AliExpress’de satıcı olmak 
konularında detaylı bilgiler verilmiş, 
üyelerimizden gelen sorular yetkililer 
tarafından cevaplandırılmıştır. Prog-
ramın akabinde üyelerimizi e-tica-
ret/e-ihracat konularına teşvik için 
bir kampanya başlatılmış ve mağaza 
başvurusu yapan üyelerimizin anında 
indirim kuponlarına hak kazanmaları 
ve bu maliyetin AliExpress tarafından 
karşılanacağı ilan edilmiştir.

E-İHRACAT
İLE BÜYÜYELİM

“DİJİTAL TİCARET PAZARINA 
GİRMEK İÇİN GEÇ KALMAYIN!”

KTO BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK:

Konya Ticaret Odası Başkanı, 
TOBB Başkan Yardımcısı Sel-

çuk Öztürk, Ticarette normalleşme 
sürecinin konuşulduğu Türkiye’de Ko-
ronavirüs sonrasında özel sektörün 
öncelikli gündeminde dijital ticaretin 
yer alacağını söyledi. Türkiye’de 
e-ticaretin dünya ortalamasından 
çok daha hızlı bir şekilde büyümesine 
rağmen istenen noktaya ulaşılama-
dığını ifade eden Başkan Öztürk, bu 
büyük potansiyel 2020 itibarıyla daha 
iyi kullanılmaya başlayacağını ifade 
ederek Koronavirüs sürecinin dijital 
dönüşümün kaçınılmaz olduğunu 
gösterdiğini belirtti. KOBİ’lere sesle-
nen Öztürk, dijital ticaretin KOBİ’ler 
için yeni fırsatların kapsını arala-
yacağını vurgulayarak “bu pazara 
girmek için geç kalmayın!” çağrısında 
bulundu. 
Öztürk açıklamasına şu ifadelerle 
devam etti:
“Koronavirüs süreci e-ticaret, e-ih-
racat, sosyal ticaret, mobil ticaret 
olarak adlandırdığımız dijital ticaretin 
önemini bir kez daha göstermiştir. 
Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada 
pazarın hızla büyümesi Türkiye’nin de 
bu yarışta geç kalmaması gerekli-
liğini ortaya koymuştu. Bu sebeple 
tüm Türkiye’de özellikle KOBİ’leri-
mizin dijital dönüşüme hızla uyum 
sağlamaları için deyi yerindeyse 
bir seferberlik yürütüldü. Böylelikle 
firmalarımızın büyük oranda süre-
ce hazırlandığını ve koronavirüs ile 

birlikte dijital ticaretin payının hızla 
arttığını söyleyebiliriz. Sosyal ticaret 
ve mobil ticaretin de hızla artmasının 
genel olarak dijital ticaretin payını 
artırdığını biliyoruz. Fakat şu an bile 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
yüzde 15 civarında olan e-ticaretin 
toplam perakende pazarına oranında 
Türkiye’nin halen çok geride olduğu-
nu görüyoruz. Tüm dünyada dijital 
ticaretin koronavirüsle birlikte hızla 
artacağını düşünerek; Türkiye ve 
dünya pazarları arasında farkı daha 
hızlı bir şekilde kapatmalıyız. Bunula 
birlikte 2020’de sınır ötesi e-ticaret 
pazarında da büyük bir artış bekle-
niyor. Dünya genelinde e-ihracatın 
payı giderek artıyor ve firmalar büyük 
oranda e-ihracata geçiyor. Bu yüzden 
e-ihracat da özel sektörün öncelikli 

gündeminde yer alacak. Türkiye’de 
e-ihracatta hızla artış sağlayacaktır. 
Bu gelimeler özellikle KOBİ’lerimiz 
için dijital dönüşümün kaçınılmaz 
olduğunu göstermiştir. Koronavirüs 
sürecinde dijital dönüşüm sürecinde 
geri kalamamak ise neredeyse bir zo-
runluluktur. Tüm KOBi’lerimize dijital 
ticaret sektörüne girmekte, girmişler 
ise bu sektöre ağırlık vermekte geç 
kalmamaları çağrımızı tekrarlıyoruz. 
Oda olarak dijital dönüşümde prog-
ramlarımızla, eğitimlerimizle bugüne 
kadar firmalarımıza verdiğimiz deste-
ği koronavirüs sonrasını planlayarak 
daha artıracağız. Firmalarımızla 
işbirliği içinde çalışarak Konya’nın ve 
ülkemizin e-ticaret ve e-ihracat payını 
artırmaya kararlıyız.”

Koronavirüs sürecinin dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini ifade 
eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk KOBİ’lere seslenerek, “Dijital ticaret KOBİ’lerimiz 
için yeni imkânların kapısını aralayacak. Bu pazara girmek için geç kalmayın!” 

çağrısında bulundu.
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E-TİCARETTE “GÜVEN 
DAMGASI” SAYISI ARTIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından, tüketicilerin 

elektronik ortamda güvenle alışveriş 
yapmalarına imkan sağlayan “güven 
damgası” sistemine yeni e-ticaret 
şirketlerinin dahil olması dolayısıyla 
tanıtım toplantısı düzenlendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
video konferans sistemiyle katıldığı 
toplantıda yaptığı konuşmada, “gü-
ven damgası” alan şirket sayının 18’e 
ulaştığını belirterek, “Vatandaşlarımı-
za, güven damgası almış sitelerimizi 
tercih etmeleri çağrısı yapıyorum” 
dedi.
Ticaret Bakanlığının, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 

ticaretin devamına yönelik çok sayıda 
yeniliğe imza attığını belirten Hisar-
cıklıoğlu, bu kapsamda e-ticareti kayıt 
altına almak üzere Elektronik Ticaret 
Bilgi Sistemi kurulduğunu ve 20 bine 
yakın firmanın kayıt altına alındığını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, geçen ay “e-Ti-
caret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” 
kampanyası başlatıldığını anımsa-
tarak, 28 firmanın KOBİ’lere yönelik 
avantajlı paketlerle kampanyaya katıl-
dığını bildirdi.
Kovid-19 salgın sürecinin, dijital 
dönüşümü daha da hızlandırdığına 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: “Ülkemizde internet kullanı-
cılarının online alışveriş yapma oranı 
her geçen gün artsa da dünya orta-

lamasının oldukça gerisinde. Online 
alışverişin önündeki en büyük engel 
ise güven eksikliği. Tüketiciler, kredi 
kartı bilgilerini ve kişisel verilerini 
paylaşmak istemiyor. Yasal çerçeve-
ye uygun hazırlanmayan mecralar 
da maalesef bu sorunları körüklüyor. 
İşte bu güven sorununun önüne ge-
çebilmek için Ticaret Bakanımızın da 
gayretiyle e-ticarette güven damgası 
hayatımıza girdi.”
TOBB olarak Ticaret Bakanlığı hima-
yelerinde, e-ticaret sitelerine güven 
damgası vermeye başladıklarını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, bu damgayı alan 
şirketlerin, internet sitelerinin teknik 
altyapısını, bakanlığın yayımladığı 
mevzuata uygun tasarlarken, düzenli 

olarak yaptırdıkları sızma testleriy-
le müşteri verilerini, olası internet 
korsancılığına karşı koruduklarını dile 
getirdi. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“100’den fazla kriteri kontrol ederek, 
ilgili şartları sağladığını kanıtlayan 
e-ticaret siteleri, sürecin sonunda 
‘güven damgası’ alıyor ve internet 
sitelerinde “TR-GO” logosunu yerleş-
tirmelerine izin veriyoruz. Birliğimiz 
bünyesinde kurduğumuz şikayet 
hattımızla tüketicilerimiz ve güven 
damgası almış e-ticaret sitelerimiz 
arasında köprü vazifesi görüyoruz. 
Ocak ayında, Ticaret Bakanımız Pek-
can’ın ev sahipliğinde, güven damga-
sı almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret 
sitesine güven damgasını törenle 
takdim etmiştik. Güven damgası alan 
ilave 6 şirketimizle birlikte, bugün 
sayımız 18’e çıktı. ‘Gönül rahatlığıyla’ 
sloganımızla kampanyamızı başlatı-
yor ve tüketicilerimize gönül rahat-
lığıyla bu sitelerden alışveriş yapa-
bilirsiniz diyoruz. Vatandaşlarımıza, 
güven damgası almış sitelerimizi 
tercih etmeleri çağrısı yapıyorum.”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
döneminde e-ticaretin öneminin tüm 
dünyada görüldüğünü söyledi.
e-Ticaretin coğrafi sınırları ortadan 
kaldırması, kesintisiz hizmet sunu-
mu, pazara giriş ve iş yapma maliyet-
lerinin azaltıcı etkisiyle ülke ekono-

mileri için stratejik bir faaliyet alanı 
olduğunu ifade eden Pekcan, bazı 
faaliyet kollarındaki KOBİ’ler, esnaf ve 
üretici birliklerinin desteklenmesinde 
de e-ticaretin önemli fırsatlar sundu-
ğunu dile getirdi.
Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “e-Ti-
caretin bu kadar genişlemesi, fayda-
larının yanında potansiyel bir risk de 
barındırmaktadır. Tıpkı konvansiyonel 
ticaretteki gibi e-ticarette de taraflar 
arasındaki sözleşme şartları iyi çok 
işlenmeli, malın ayıpsız teslimi, teslim 
şekilleri ve ödeme koşullarına kadar 
tüm hususlar her iki tarafı da mem-
nun eden biçimde önceden tanım-
lanmalıdır ki sonunda bir anlaşmazlık 
doğmasın.”
Pekcan, güven damgası sistemi-

nin de bu çerçevede çok önemli 
olduğuna işaret ederek, tüketicilerin 
haklarının korunması, yanlış bilgilen-
dirilmemesi için gerekli altyapının 
sağlanması gerektiğini bildirdi.
İnternet ortamına aktarılan kişisel 
verilerinin korunmasının da önemli 
bir güvenlik konusu olduğuna dikkati 
çeken Pekcan, “e-Ticaret, tarafların 
sözleşme özgürlüğüne ve piyasa 
etkinliğine halel getirilmeden dü-
zenlenmeli, denetlenmeli ve güvenli 
olması temin edilmelidir.” değerlendir-
mesinde bulundu.
Pekcan, Türkiye’nin e-ticaret alanında 
iddialı ve gelişime açık bir konumda 
olduğunu belirterek, ülkenin genç, 
dinamik ve iletişim teknolojilerine yat-
kın bir nüfusu ve jeo-stratejik konu-
mundan dolayı avantajları olduğunu 
anlattı.
e-Ticaret sitelerine çağrıda bulunan 
Pekcan, “Tüm paydaşlarımızla, sektör 
aktörleriyle ve ticaret erbabımızla 
birlikte e-ticaretin getirdiği fırsatları 
en iyi şekilde kullanıp üretim ve ihra-
catımızı geliştireceğiz. Tüm e-ticaret 
sitelerimizi, ülkemizin e-ticaretteki 
kalite öncelikleriyle uyumlu biçimde, 
güven damgalarını alarak faaliyet-
lerini sürdürmeye davet ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.
Pekcan, e-ticarette güven damgası 
mekanizmasının oluşturulmasında 
ve hayata geçirilmesinde emeği ge-
çen Bakanlık ve TOBB çalışanlarına 
teşekkür etti.
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KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN’I 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

KTO YÖNETİMİ KURULU VE KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ

MPG A.Ş.’Yİ ZİYARET ETTİ
KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK 

Konya Ticaret Odası ve KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile KTO 
Meclis Başkanı Ahmet Arıcı Kon-
ya Valiliği’ne atanan Vahdettin 
Özkan’ı makamında ziyaret etti. 
Konya Ticaret Odası ve KTO 
Karatay Üniversitesi ve Konya’nın 
tarihine ilişkin bilgiler veren Öz-
türk ve beraberindeki heyet Vali 
Özkan’a başarılar diledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk MPG A.Ş.’yi ziyaret 

etti. Bera Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci 
ile birlikte MPG A.Ş.’yi ziyaret eden 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, MPG 
A.Ş.’nin Türk Savunma Sanayisi 
için Konya’da geliştirdiği projelerle 
gurur duyduklarını söyledi.
“Yerli ve Milli Sanayi Savunma Tek-
nolojisine kazandırdıkları projeler 
için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sa-
vunma Sanayi Başkanlığımıza, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne Bera Holding 
ve MPG A:Ş.’nin tüm çalışanlarına 
teşekkür ediyorum.” diyen Başkan 
Öztürk MPG A.Ş’ye başarılar diledi.

SİGORTA ACENTELERİNDEN
YÖNETMELİK İPTALİ TALEBİ

Konya Ticaret Odası Sigortacılık 
Meslek Komitesi Başkanı Hasan 

Sarısaç, sigorta sözleşmeleri ile ilgili 
yapılan yönetmelik değişikliğinin 
sigorta acentelerini sıkıntıya soktu-
ğunu belirterek, sektör temsilcileri 
olarak yönetmeliğin iptalini istedikle-
rini belirtti. Hasan Sarısaç açıklama-
sında, Hazine ve Maliye Bakanlığının 
sigorta pazarını büyütmek adıyla 9 
Mayıs tarihinde, “Sigortacılık Kapsa-
mında Değerlendirilecek Faaliyetlere, 
Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık 
Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen 
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” değişikliğini yürürlüğe 
aldığını söyledi. Bu değişikle yetkisiz, 
mesleki bilgilere sahip olmayan kişi 
ve kurumların da poliçe kesmesinin 
önünün açıldığını ileri süren Sarısaç, 
“Yönetmelik ne yazık ki I sektöre 
2007 yılından bu yana getiren 
kalitenin düşmesine yani 5684 
Sayılı Kanundan önce herkes poliçe 
satıyordu, tali acentelik veya pro-
düktör adı altında bu kişiler bilinçsiz, 
muafiyetti eksik teminatlı poliçeler 
satarak sigortalılarda mağduriyet 
oluşturuyorlardı, müşteriler sigorta-
ya küsüyorlardı. Şimdi yine aynı du-
rumlar söz konusu olacaktır. Pazarın 
büyütülmesi ancak eğitimli, sigor-
tacılığı kendisine meslek edinen 
acentelerin sigortalıları bilinçlendir-
mesi ile olacaktır” şeklinde konuştu. 
Sarısaç, sigortacılığın yardımcı 

meslek olmadığı değerlendirmesin-
de bulunarak, “Yönetmeliğin asıl işi 
sigortacılık olmayan ve sattığı ürünle 
ilişkili olması kaydıyla mal ve hizmet 
satışı ile birlikte sigorta poliçesi 
sunulması yasallaştı. Böylece turizm 
acenteleri seyahat sigortası, telefon 
bayileri, beyaz eşya bayileri elektro-
nik cihaz sigortası, makine üreticisi 
makine kırılması sigortası, tekne 
üreticisi tekne sigortası, emlakçı ko-
nut sigortası, deprem sigortası gibi 
ürünleri satabilecek. Kısaca hayat 
ve motorlu taşıt sigortası dışında 
tüm branşlarda satış yapabilmele-
rinin yolu açılmıştır. Sigortacılık bir 
yardımcı meslek olarak görünecek-
tir” dedi. 
“SADECE SİGORTA POLİÇESİ 
KESEN KİŞİLER DEĞİLİZ”
Sektör temsilcileri olarak yönet-

meliğin iptalini istediklerini belirten 
Sarısaç, “Biz sigorta acenteleri 
olarak sadece sigorta poliçesi ke-
sen kişiler değiliz. Acenteler olarak 
ülkemizdeki tüm kişi ve kurumla-
rın yüzlerce farklı riskine teminat 
sunulmasına aracılık eden ve bu 
faaliyeti yaparken de risk yönetimi, 
kriz yönetimi, halkla ilişkiler, finans 
yönetimi, hukuk ve daha birçok 
konuda bilgi ve donanıma sahibiz. 
Tüm kişi ve kurumların en önemli 
ve hayati risklerine teminat sağlan-
masına aracılık eden mesleğiz. Bu 
kadar önem ve hassasiyet ile uzun 
yıllar harcayarak emek verdiğimiz 
bu mesleği çıkarılan bir yönetmelik 
ile herkesin yapabilir hale gelmesi 
oldukça üzücü olmuştur. Sigor-
ta acenteleri olarak beklentimiz 
hukuksal konularda da çelişkiler 
bulunan bu yönetmeliğin ivedilikle 
iptal edilmesini istiyoruz. Hazine 
ve Maliye Bakanlığımızın da bu 
konuda bizlerin sesini duyacağına 
ve gerekli çalışmaların yapılacağı-
na yürekten inanıyorum. Sigorta 
acenteleri olarak mesleğimizin bir 
ek gelir sağlayıcı yardımcı meslek 
olarak görülmemesini istiyoruz” 
şeklinde konuştu.
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İHRACATINIZI BÜYÜTÜN WEBİNARI
YAPAY ZEKA TABANLI ALGORİTMA İLE YENİ PAZARLARA FİRMANIZI TANITIN,

Konya Ticaret Odası ve TürkTica-
ret.Net işbirliğiyle düzenlenen 

“Yapay Zeka Tabanlı Algoritma ile 
Yeni Pazarlara Firmanızı Tanıtın, İh-
racatınızı Büyütün” webinarı gerçek-
leştirildi. 
Programın açılışında konuşan Konya 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Keresteci şunları kaydetti: 
“Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 
ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri 
ve yavaşlayan ekonomik büyüme 
nedeniyle küresel ticaret hacmi, 
2019’da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 
azalarak 38,1 trilyon dolara geriledi. 
Korona virüs sebebiyle 2020’nin 
tamamında yüzde 30’a yakın bir 
oranda azalma bekleniliyor. 2019 
yılında Konya’nın ihracatına baktığı-
mızda ise; yüzde 11,75 artışla 2.014 
milyar dolar ile tarihinin en yüksek 
ihracat rakamına ulaşan Konya’nın 
dış ticaret fazlası yaklaşık 1,15 milyar 
dolardır. Aynı dönemde ihracatın 
ithalatı karşılama oranında ise yüzde 
271 gibi bir rakama ulaşarak Türkiye 
ekonomisi için büyük bir kazanç elde 

ettik. Bu rakamlar küresel ticaretteki 
zorluklara rağmen Konya’nın çok 
büyük ihracat potansiyeline sahip 
olduğunu göstermektedir. Dünya 
ticaretindeki 2020 yılındaki gerileme 
beklentisine rağmen Konya olarak 
yurt dışına daha fazla açılmakta ka-
rarlıyız. Bunun yolunun da sınır ötesi 
ticarette dijital dönüşümden geçti-
ğini biliyoruz. e-ihracattan geçtiğini 
biliyoruz. Tüm dünyada; işletmelerin 
ve endüstrilerin “dijital dönüşüm” 
kavramı ile iş yapma modellerinin 
büyük ölçüde değişime uğradığı bir 
süreci yaşıyoruz. Küresel ticarette 
de hızla devam eden bu dönüşüm 
Koronavirüs süreci ile birlikte yeni 

boyut kazanmıştır. Türkiye’nin sosyal 
hayatta ve ekonomide normalleşme-
ye başladığı bu süreçte, yeni dönem-
de ticaretin de eskisi gibi olmayacağı 
açıktır. Hem salgın sürecindeki ticaret 
alışkanlıklarının değişmesi hem de 
dünya pazarından pay almakta geç 
kalınmaması için özellikle KOBİ’leri-
mizin dijital dönüşümünün kaçınıl-
maz olduğunu düşünmekteyiz.”
TürkTicaret.Net İcra Kurulu Üyesi 
Ali Gökhan Yalçın ve TürkTicaret.
Net Kurumsal Satış Direktörü Ayşe 
Kamiloğlu da “Yapay Zeka Tabanlı 
Algoritma ile Yeni Pazarlara Firmanızı 
Tanıtın, İhracatınızı Büyütün” konulu 
webinara katılanlara bilgi verdiler.

Sayın Üyemiz; Covid-19 sebebiyle 
oluşan pandemi sürecinde sağlık 

ve hijyen tedbirleri noktasında mas-
ke kullanımı zorunlu hale gelmiştir.
Bu zorunluluk akabinde sizlerden 
gelen yoğun talebi karşılamak üzere 
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık 
Vakfı olarak başlamış olduğumuz 
maske satışına indirimli fiyattan 
devam ediyoruz.
Bu kapsamda Konyalı firmala-
rın ürettiği maskeleri adedi 0,75 
TL. (KDV Dâhil) olmak üzere 50’li 
paketler halinde  (Paket fiyatı 37,50 
TL.’dir.) 
Aşağıdaki adreslerden 09.00-18.00 
saatleri arasında temin edebilirsiniz. 
KTO TEKNOLOJİ ve EĞİTİM KAM-

PÜSÜ (KTO-TÜYAP Fuar Alanı Yanı)
Telefon: 0 (332) 221 02 21 
Adres: Fevziçakmak Mah. 10753. 
Sk. No: 7/A Karatay - Konya 
KTO EĞİTİM ve SAĞLIK VAKFI – 
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Telefon: 0 (332) 355 15 50 
Adres: Fetih Mah. Müzdelife Sok. 
No:3 Karatay - Konya 
İletişim:
Mehmet UZUNPOSTALCI Tel: 0533 
662 58 06

KTO COVİD-19 BELGESİ ALDI
Konya Ticaret Odası, Türk Stan-

dartları Enstitüsü (TSE) tarafın-
dan verilen ve uluslararası bir kalite 
belgesi niteliğinde olan  “Covid-19 
Güvenli Üretim Belgesi”ni aldı.
Bilindiği gibi Koronavirüs Pandemisi 
sürecinde tüm sektörlerdeki sanayi-
cilerin enfeksiyon önleme ve kontrol 
prosedürleri hakkında bilgi sahibi 
olmasını amaçlayan Türk Standart-
ları Enstitüsü (TSE) Covid-19 salgını 
sürecinde kılavuz yayınlamış ve 
getirilen tedbirlere uyum sağlayan 
kuruluşların yapılacak denetimleri 
başarı ile tamamlamaları durumun-
da, uluslararası bir kalite belgesi 
şeklindeki “Covid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi” vereceğini ilan etmiştir. 
Konya Ticaret Odası da bu kapsam-
da gerek çalışanlarının ve gerekse 
üyelerinin sağlıklarını korumak, gü-
venilir ve hijyenik ortamda hizmet 
sunmak amacıyla TSE tarafından 
yayınlanan kılavuz doğrultusunda 
bütün gereklilikleri yerine getire-

rek, bu belgeyi almak için TSE’ye 
müracaat etmiştir. 12 Haziran 2020 
tarihinde gerçekleştirilen denetim-
ler sonucunda tam not alarak, TSE 
tarafından verilen ve uluslararası 
bir kalite belgesi niteliğinde olan 
“Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”-
ni Odalar ve Borsalar camiasında 
alan ilk oda Konya Ticaret Odası 
olmuştur.
Konuya ilişkin bir açıklama ya-
pan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından yürürlüğe konan “CO-
VID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme 
ve Kontrol Kılavuzu” kapsamında 
“TSE Covid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi” verilmeye başlanmıştır. 

Yine TSE tarafından Covid-19’a 
yönelik çalışanları, ziyaretçileri ve 
personeli korumaya yönelik olarak 
da belgelendirme yapılmaktadır. 
Şehrimizden bazı firmalar TSE’ye 
müracaat ederek bu belgeyi almaya 
hak kazanmıştır. Bu anlamda Konya 
Ticaret Odası olarak biz de gerekli 
şartları sağlayıp, belgelendirme 
için TSE’ye başvuruda bulunduk. 
TSE tarafından yapılan denetim ve 
incelemeler sonucunda Odalar ve 
Borsalar camiasında “TSE Covid-19 
Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak 
kazanan ilk oda olduk. Belgemizin 
Odamıza ve camiamıza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 
Bundan sonraki süreçte bu bel-
genin güven damgası gibi üretim, 
istihdam ya da ihracat yapan tüm 
firmalarda istenilecek ve talep edi-
lecek bir belge olacağını ifade eden 
Öztürk “Tüm üyelerimize bu belgeyi 
almalarını öneriyorum.” şeklinde 
konuştu.

MASKE SATIŞINA İNDİRİMLİ 
FİYATTAN DEVAM EDİYOR

KONYA TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

TÜBİTAK’IN AŞI GELİŞTİRME PROJESİNDE
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ

Koronavirüsle mücadele sürecin-
de, toplum sağlığını korumak 

için Türkiye’ye örnek olan projelere 
imza atan KTO Karatay Üniversitesi, 
başarılı çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. Bu süreçte siperlik 
maske, anti bakteriyel dezenfektan, 
IR ateş ölçer, taşınabilir solunum 
cihazı ön prototipi, tek bir cihazla aynı 
anda dört hastanın solunum işlevini 
yerine getiren vantilatör modülü, kuru 
buharlı dezenfeksiyon sistemi üretip/
geliştiren KTO Karatay Üniversitesi 
şimdi de yerli ve millî aşı çalışmaları-
na destek oluyor.
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakülte-
si akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üye-
si Merve Aydın Terzioğlu ve Arş. Gör. 
Tuğçe Duran’ın yer aldığı, “Koronavi-
rüse Yönelik Aşı ve İlaç Geliştirilmesi 
Çağrısı” kapsamında, Selçuk Üniver-

sitesi’nin yürütücü kuruluş olduğu 
“SARS-Cov-2 (COVID-19) Spike (S) 
Antijenine Karşı Kendiliğinden Ampli-
fiye Olabilen mRNA Aşısının Gelişti-
rilmesi” adlı proje, TÜBİTAK-Mükem-
meliyet Merkezi Destek Programı 
(1004) dahilinde kabul edildi. 
“KTO Karatay Üniversitesi olarak 
yerli ve millî aşı çalışmaları içinde 
yer almaktan gurur duyuyoruz”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, TÜBİTAK tara-
fından kabul edilen projeye dair “Tüm 
dünyayı derinden etkileyen pandemi 
sürecinde, KTO Karatay Üniversitesi 
olarak ülkemiz ve tüm insanlık için 
faydalı olacak şeyler üretmeye/geliş-
tirmeye gayret ettik. Başarılı birçok 
projeyi bu dönemde öğrenci, akade-
misyen ve sektör danışmanlarımızla 
hayata geçirdik.  Şimdi de yerli ve 
millî aşı çalışmalarında yer aldığımız 
için büyük gurur yaşıyoruz. Başta 
tüm proje ekibi olmak üzere, üniver-
sitemiz Tıp Fakültesi akademisyen-
lerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Aydın 
Terzioğlu ve Arş. Gör. Tuğçe Duran’ı 
tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum.” diyerek projeden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.
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MODEL FABRİKA’DAN EĞİTİM 
ALAN KOBİ’YE

70 BİN TL DESTEK

KOSGEB, Model Fabrika’dan eğitim 
alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye ka-
dar destek verecek. Düzenlemeyi 
duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, pandemi dönemin-
de dijital dönüşümün öneminin bir 
kez daha ortaya çıktığını belirtti. En 
az kaynakla, en kısa zamanda, en 
ucuz ve hatasız üretim modelini bu 
süreçte uygulamanın önemini vurgu-
layan Bakan Varank, “KOBİ’lerimizin 
deneyimsel öğrenme tekniklerini 
kullanarak yetkinlik kazanmaları çok 
önemli. Bu nedenle KOSGEB olarak 
yeni bir destek kurguladık. Model fab-
rikalardan eğitim alarak işletmelerini 
dönüştürecek KOBİ’lerin eğitim hiz-
meti giderlerinin 70 bin TL’ye kadar 
olan kısmını karşılayacağız.” dedi.
Ankara ve Bursa’da Açılmıştı
KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine 
imkan sağlamak, yalın üretime geç-
melerini teşvik etmek ve deneyimsel 
öğrenme prensiplerini işletmelerinde 
uygulamalarını mümkün kılmak 
amacıyla Model Fabrika projesi ha-
yata geçmişti. İlki Ankara’da ikincisi 
Bursa’da açılan Model Fabrika, ortak 
kullanıma yönelik bir yetkinlik merke-
zi olarak biliniyor.
Sayı 14’e Çıkacak
2019-2023 yıllarını kapsayan On 
Birinci Kalkınma Planı’nda bu fabri-
kaların sayısının 14’e çıkarılması he-
defleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, 
Konya ve Kayseri model fabrikaların 
öncelikli olarak kurulacağı iller ara-

sında yer alıyor.
Devletin makroekonomik politikala-
rında yer bulan Model Fabrikalara 
KOSGEB’den de bir destek geldi. 
Bakan Varank, KOSGEB’in Model 
Fabrikalarda eğitim alan KOBİ’lere 
dönük desteğini anlatırken şunları 
söyledi: 
Dijital Dönüşüm
Covid-19 salgını, tüm dünyada bir 
şok etkisi yarattı. Bu şokun yansıma-
ları yavaş yavaş azalmaya başlasa 
da her alanda değişimlerin yaşana-
cağı bir dönem bizi bekliyor. Pande-
minin yaşandığı bu dönemde dijital 
dönüşümün önemi bir kez daha 
ortaya çıktı. Artık, eğitimler uzaktan 
veriliyor. Hizmetlere uzaktan erişim 
daha mümkün hale geliyor.

Deneyimsel Öğrenme
Tüm bunlar olurken, en az kaynak-
la, en kısa zamanda, en ucuz ve 
hatasız verimli bir üretim modelini 
geliştirmek de çok önemli. İşte yalın 
üretim dediğimiz bu model ile pek 
çok teorik kavram pratik ile buluşu-
yor. Model Fabrikalar, KOBİ’lerimizin 
deneyimsel öğrenme tekniklerini 
kullanarak yetkinlik kazanmaları 
açısından çok önemli.
Eğitim Giderleri Karşılanacak
Bu nedenle Model Fabrikalarda eği-
tim alarak işletmelerini dönüştüre-
cek KOBİ’lere yönelik yeni bir destek 
kararı aldık. KOSGEB’in İşletme 
Geliştirme Destek Programı’nda üst 
limiti 70 bin TL olan Model Fabrika 
Desteği’ni kurguladık. Model fabrika-
lardan eğitim alan KOBİ’lerin hizmet 
giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan 
kısmını karşılayacağız.
Nasıl Başvuracaklar?
KOBİ’ler, KOSGEB’in İşletme Geliş-
tirme Destek Programı kapsamında 
verdiği Model Fabrika Desteğine,
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHiz-
metler?ReturnUrl=%2f
İnternet adresinden başvuru yapa-
bilecek.

KAYNAK: https://www.kosgeb.
gov.tr/site/tr/genel/detay/7466/
model-fabrikadan-egitim-alan-kobi-
ye-70-bin-tl

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Pandemi döneminde dijital dönüşümün önemi bir kez 
daha ortaya çıktı. En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi model fabrika-
larda öğretiyoruz. KOBİ’lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazan-

maları çok önemli. Model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lerin 
giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmını karşılayacağız.”

KTO MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
KURSLARINA KAYIT YAPTIRMAKTA 

GEÇ KALMAYIN!

Konya Ticaret Odası’nın proje yü-
rütücüsü olduğu Mesleki Eğitim 

Merkezi; bireylere mesleki nitelik 
kazandırmak ve nitelikli işgücü ihti-
yacını karşılamak, mesleki eğitime 
özel sektörün yeterli ilgi ve hassasi-
yeti göstermesini sağlamak, mesleki 
eğitim konusundaki olumsuz toplum 
algısını değiştirmek, mesleki eğitim 
içeriğinin sürekli değişen işgücü ihti-
yaçlarına göre güncellemek amaçları 
ile kurulmuştur. Toplam 21.000 m² 
Eğitim Kompleksi, 16 Derslik, 5 Bil-
gisayar Laboratuvarı, Konferans ve 
Seminer Salonu ve 196 Kişi Kapa-
siteli Konaklama Merkezi ile Konya 
ve çevre illerin hizmetine sunulan 
KTOMEM 2020 yılında faaliyetlerine 
başlamıştır. Proje Ortakları ve İşti-
rakçileri olan KTO Karatay Üniversi-
tesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Kop Bölge Kalkınma İdaresi, Konya 
Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, 
Konya Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü, Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği destekleri ile iş dünya-
sının nitelikli ara eleman ihtiyacının 
kısa süreli eğitimlerle yetişmesini 
sağlayacak bir kurs merkezidir.
Hedef gruplarımız içinde öğretmen 
ve eğiticiler, fabrikaların üretim 
sorumluları, fabrikalardaki işçiler, 
eğitim alan lise, meslek yüksek 
okulları ve mühendislik öğrencileri ile 
işsizler bulunmakla beraber istihdam 
sorunu ile ilgilenen kurumlar (İŞKUR, 
MEB, Odalar, Üniversiteler, Yerel 
Yönetimler), Özel Sektör Temsilcileri, 
İstihdam Piyasası, bölge ve ülke 

ekonomisi nihai yararlanıcılar olarak 
sıralanabilir.
Hedef gruplarının tespitinde güdülen 
gayeler şöyle izah edilebilir; 
• Öğretmen ve Eğitimcilerin kuru-
mumuzda eğitim alarak Konya 
il merkezinde meslek liselerinde 
vermiş oldukları eğitimin kalitesinin 
arttırılmasına katkıda bulunmak, 
ayrıca meslek eğitimi verilen okullara 
lokomotif olup, kaynak ve materyal 
desteği sunma
• Üretim sorumluların ihtiyaç duyduk-
ları bilgi beceri ve pratik eğitimlerinin 
kurumumuzda gerçekleştirilmesi
• Fabrikalardaki çalışan işçilerin mes-
leki bilgi, beceri ve donanımlarının 
geliştirilmesi
• Öğrencilerin eğitim aldıkları alan-
larda, kurumumuzda pratiklerini 
geliştirme ve özgüvenlerini arttırma 
şansı verme
• İşsizlere ise istihdam açığı bulunan 
alanlarda aranan niteliklerde vasıf 
kazanma
KTO Mesleki Eğitim Merkezinin 
en büyük avantajı esnek yapısıdır. 
Günümüzde hızla dönüşüm geçiren 
sektörler, esnek yapıda eğitim sis-
temlerini gerekli kılmaktadır. Ayrıca 
iş ve işlemler hızlı bir şekilde halledilir 
çünkü bürokrasi minimum düzeye 
indirilmiş, özel sektör yaklaşımı ile fa-
aliyetler gerçekleştirilmektedir. Talep 
edilen her alan ve dalda mevcut kurs 
programlarına ek olarak, istenilen 
konular çerçevesinde eğitim prog-
ramları hazırlanarak eğitimler veril-
mektedir. Projemiz ortakları ve des-

tekleyicileri arasında şehrin ilgili tüm 
kesimleri vardır. Kursiyer hedef kitlesi 
çok geniştir ve Hayat Boyu Öğrenme 
anlayışı çerçevesinde kapsayıcı bir 
eğitim merkezi tasarlanmıştır. 
Gelişmiş fiziki altyapı ve donanıma 
sahip atölye ve laboratuvarlar ile 
tefriş edilmiş ve çağın gerekliliklerine 
her daim ayak uydurarak, modern 
yapısını devam ettirecektir. Uluslara-
rası Fuar Merkezi yanında yer alan 
merkezimiz özellikle ilçelerden ve il 
dışından kurs almaya gelecek kursi-
yerler içi konaklama imkânı sunmak-
tadır. Eğitimlere katılanlara sertifika 
ve “katılım belgesi” verilecektir.
Kurumumuzda 
bulunan atölyelerimiz
- Makine Teknolojisi Atölyeleri
- CNC Atölyesi
- Saç İşleme Makineleri Atölyesi
- Temel İşlemler Atölyesi
- İmalat İşlemleri Atölyesi
- Metal Teknolojisi Atölyeleri
- Kaynak Atölyesi
- Kaynak Simülatörü Laboratuvarı
- Kaynak Robot Atölyesi 
- Endüstriyel Otomasyon Teknoloji-
leri  
- Hidrolik/Elektro Hidrolik, Ardışık 
Kontrol /Pnömatik Atölyeleri
- Katı Modelleme ve Tasarım Labora-
tuvarları 1 – 2 – 3 – 4
- Büro Yönetimi ve Ön Muhasebe 
Laboratuvarı 1
Yılda 1.500-2000 kursiyere eğitim 
vermeyi hedeflediğimiz KTO Mesleki 
Eğitim Merkezinde bulunan kurslara 
ön kayıt yaptırmakta geç kalmayın.
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MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI 
VE ALINAN KARARLAR

KONYA TİCARET ODASI

PAZARCI ESNAFI İŞLERİNE DEVAM 
ETMEK İÇİN İZİN İSTİYOR  
Konya Ticaret Odası Giyim Eşyası ve 
Tekstil Ürünleri Perakende Ticareti 
Yapan Meslek Komitesi Üyeleri aylık 
mutat toplantısını dijital ortamda ger-
çekleştirdi. Meslek Komitesi üyeleri 
bu toplantıda Koronavirüs önlemleri 
kapsamında sosyal mesafe şartla-
rına uygun olarak pazarcı esnafının 
(tekstil, ayakkabı, züccaciye) işlerine 
devam edebilmeleri için KTO Yöne-
tim Kurulunun İçişleri Bakanlığı ile 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’ne  
müracaat etmesi talep edilmiştir. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği nezdinde girişimlerde 
bulunmuştur. 
KTO GİYİM EŞYASI İMALATI VE 
TOPTAN TİCARETİ YAPAN MESLEK 
KOMİTESİ ÜYELERİ MASKE SATIŞI-
NA İZİN VERİLMESİNİ İSTİYOR
Konya Ticaret Odası Giyim Eşyası ve 
Tekstil Ürünleri Perakende Ticareti 

Yapan Meslek Komitesi Üyeleri aylık 
mutat toplantısını dijital ortamda 
gerçekleştirdi.
Meslek Komitesi üyeleri 6 Nisan 
2020 tarihi itibariyle maske satışına 
yasak getirildiğini, maske satışlarının 
durdurulması kararı ile maske temin 
etmenin zorlaştığını, işverenlerin 
çalışanları için maske temin etmekte 
zorlandığını hatırlatarak, Koronavirüs 
nedeniyle işleri durma noktasına ge-
len tekstil sektörünün canlandırılması 
için sağlık ve hijyen kurallarına uygun 
üretim yapan firmaların izinlerinin 
kolaylaştırılması, maske ve koruyucu 
tulum üretimi için kalite standardı ve 
fiyat sınırlaması getirilerek, maske 
satışına izin verilmesini talep ettiler.
KTO Yönetim Kurulu, 28/04/2020 ta-
rih ve 96500526-10303 sayılı yazı ile 
Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek 
konunun takipçisi olmuştur. 
Yapılan girişimler neticesinde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından salgınla 

mücadelede normalleşme takviminin 
açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabi-
ne Toplantısı sonrası alınan kararlar 
çerçevesinde cerrahi maskelerin 
perakende satış noktalarında satışı 
mümkün hale gelmiş 08 Mayıs 2020 
tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının 
en yoğun görüldüğü İstanbul’da, 
akabinde büyükşehirlerden başlamak 
üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki 
marketlerde de cerrahi maskelerin 
satışı yapılmaya başlanmıştır. 
MASKE ÜRETİM ŞARTLARI 
KOLAYLAŞTIRILMALI
Konya Ticaret Odası Giyim Eşyası ve 
Tekstil Ürünleri Perakende Ticareti 
Yapan Meslek Komitesi Üyeleri aylık 
mutat toplantısını dijital ortamda 
gerçekleştirdi.
Meslek Komitesi üyeleri mutat top-
lantısında maske üretimi konusunda 
yaşanan sorunlarla ilgili görüşme 
gerçekleştirdi. Meslek komiteleri 
üyelerinin bu talepleri doğrultusunda 
KTO Yönetim Kurulu Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdürlüğü’ne maskele-
rin ”Ultrasonik Dikişli” olma şartının 
kaldırılması ve günlük teslim edile-
cek maske miktarının 100 bin adet 
olarak düzenlenmesi hususunda 
talepte bulundu. Konuya ilişkin Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilen yazı şöyle; “Şehrimizdeki 
tekstil üreten bazı firmalar USHAŞ 
Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile 
Mal Alım Sözleşmesi imzalamışlardır. 
Bu firmalar belirtilen sözleşme gereği 
kendi çaplarında yatırımlar yapmış ve 
belirtilen şarta uygun olarak üretim 
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 
Ancak, firmaların USHAŞ ile yaptık-

ları sözleşmenin 10. maddesinde, 
“Tarafların sözleşmeden doğan hak 
ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı 
onayı alınmadan 3. kişi ve kuruluşlara 
devir ve teslim edilemez” hükmüne 
rağmen, USHAŞ ile sözleşme yapan 
maske üreticilerine sözleşme hakları-
nın DMO’ya devredildiği bildirilmiştir.
Kurumunuz tarafından imzalanması 
istenen sözleşme taslağında ise 
Maskelere İlişkin Teknik Şartna-
me’nin (M) maddesinde ”EU MDD 
Directive 93/42/EEC Kategori III veya 
eşdeğerleri; EN 14863 Type II, IR, IIR; 
ya da AST M F2100 minimum Level 
1 veya eşdeğeri standartlara sahip 
olmalıdır” şartı ile Ürün Özellikleri baş-
lıklı kısımda ”Ultrasonik Dikişli” olma 
şartı yer almaktadır.
Konya’da ultrasonik cihazla üretim 
yapabilen bir firma bulunmamakta-
dır. Kurumunuz tarafından belirtilen 
Teknik Şartnamedeki hükümlere uy-
gun üretim yapılamaması nedeniyle 
üyelerimiz ağır maddi kayıplarla karşı 
karşıya kalmaktadırlar. 
Ayrıca maske imalatı yapan firmalar 
halihazırda ihracat yapmadığı ve ih-
racat tecrübesi de bulunmadığından 
ileride mağdur olmamak ve ihracat 
bağlantıları için zaman kazanmak 
adına günlük 1 milyon adet maske 
üretme potansiyeli olmasına karşın 
düzenlenecek sözleşmede (ileride 
artırılmak üzere) asgari günlük teslim 
edilecek maske miktarının 100 bin 
adet olarak düzenlenmesini talep 
etmektedirler.
Firmaların kurumunuz ile yapacakları 
sözleşmelerde yukarıda izah edilen, 
teknik şartnamenin (M) maddesi 
ile  “Ultrasonik Dikişli” olma şartının 
kaldırılması ve günlük teslim edilecek 
maske miktarının 100 bin adet olarak 
düzenlenmesi hususunda destekleri-
nizi bekleriz.”
KTO Yönetim Kurulu konuya ilişkin 
bu talebi ilgili mercilere iletmiştir.
PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜN SANAYİ 
ÜRETİMİNDE KULLANILAN ELEKT-
RİK FATURALARINA DA YANSIMALI
Konya Ticaret Odası Ana Metal ve 
Döküm Sanayi İmalatı ve Toptan 
Ticareti Yapan Meslek Komitesi 
Üyeleri aylık mutat toplantısını dijital 
ortamda gerçekleştirdi.
Toplantı da ana metal ve döküm sa-
nayi imalatı ve toptan ticareti yapan 
meslek komitesi üyeleri petroldeki 

düşüşün sanayi üretiminde kullanılan 
elektrik faturalarına da yansımasını 
istiyor 
Meslek komitesi üyelerinin konuya 
ilişkin talepleri şöyle; ”Son zaman-
larda petrole olan küresel talebin 
azalmasıyla birlikte petrol ve do-
ğalgaz fiyatları düşmektedir. Petrol 
ürünlerindeki düşüsün pompaya 
yansımasıyla birlikte sanayicilerimizin 
ulaşım ve nakliye masrafları ciddi 
oranda düşmüştür. Ancak petrol deki 
bu düşüş henüz sanayicimizin üretim 
için kullandığı elektrik faturalarına 
yansımamıştır. Birçok sanayi ürünü-
nün maliyetini, ciddi oranda etkileyen 
elektrik fiyatlarının benzin ve motorine 
uygulanan pompa indirimlerindeki 
gibi faturaya yansıtılması noktasında 
ilgili merciler nezdinde desteklerinizi 
bekliyoruz.”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
konuya ilişkin bu talebi ilgili mercilere 
iletilmiş olup, cevap beklenmektedir.
ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMACILI-
ĞI YAPANLAR ANKARA YOLU ÜZE-
RİNDEKİ KARAYOLU DENETLEME 
İSTASYONU’NUN (KANTAR) GİDİŞ 
İSTİKAMETİNDE BULUNAN İSTAS-
YONUNUN KARŞISINA YAPILMASI-
NI İSTİYOR
Konya Ticaret Odası Karayolu İle 
Şehirlerarası Yük Taşımacılığı Yapan 
Meslek Komitesi Üyeleri aylık mutat 
toplantısını dijital ortamda gerçek-
leştirdi.Karayolu ile şehirlerarası 
yük taşımacılığı yapan üyelerimizin, 
sorunlarının görüşüldüğü Meslek 
Komitesi toplantısında, meslek ko-
mitesi üyeleri, Ankara – Konya geliş 
istikametine yapılması planlanan 
Karayolu Denetleme İstasyonu’nun 
(kantar) gidiş istikametinde bulunan 
istasyonun karşısına yapılmasını 
istediklerini bildirdiler. Konya Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu konuya ilişkin 
bu talebi ilgili mercilere iletmiştir. 
ISITMA-SOĞUTMA İLE SIHHİ TE-
SİSAT FAALİYETLERİNDE BULU-
NAN MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ 
“GEMİCİ ANEMOSTAD” ÜRÜNÜ İÇİN 
YENİ BİR GTIP KODU BELİRLENME-
SİNİ TALEP EDİYOR 
Konya Ticaret Odası Isıtma-Soğut-
ma İle Sıhhi Tesisat Faaliyetlerinde 
Bulunan Meslek Komitesi Üyeleri 
aylık mutat toplantısını dijital ortam-
da  gerçekleştirdi. Meslek komitesi 
üyeleri toplantı da Çin’den ithal edilen 
“gemici anemostad” ürününün için 
yeni bir GTIP kodu belirlenmesini 
talep etiklerini bildirdiler. Üyelerimizin 
Çin’den ithal ettiği “Gemici Anemos-
tad” ürününün GTIP kodu olmadığın-
dan, Gümrük Müdürlüğünden ürün 
GTIP tavsiye kodu istenmiştir. Bu 
ürün için Konya Gümrük Müdürlüğü 
8481.80.73.00.00 kodlu “Çelikten 
Globe (stop) Valfler” olarak geçen 
ürünün kodunu vermiştir.  Ancak 
Gümrük Müdürlüğü tarafından tav-
siye edilen GTIP kodu ile ithal edilen 
ürün arasında hiçbir bağlantı yoktur. 
Tavsiye edilen GTIP kodundaki ürün 
“Globe Valf” içinden sıvı geçmesi için 
tasarlanmış ağırlığı yüksek malze-
melerdir. Ülkemizde ilgili vanaları 
üreten birçok imalatçı firma vardır.  
Ancak Gemici Anemostad ise tuvalet 
ve banyo gibi hacimlerde havalan-
dırma için kullanılan hafif tasarımlı 
ülkemizde imalatçısı bulunmayan 
bir üründür. Bu nedenle üyelerimiz 
Gemici Anemostad için yeni bir GTIP 
kodu belirlenmesini talep etmekte-
dir. Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu konuya ilişkin bu talebi Ticaret 
Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bildirmiş olup, cevabı beklenmektedir. 

KTO MESLEK KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ
Konya Ticaret Odası meslek komiteleri aylık mutat toplantılarına devam ediyor. Bu ay yapılan toplantılarda 

bölgemiz ve şehrimizde faaliyet gösteren tüccar ve sanayicilerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve problemlerle ilgili 
görüş alışverişinde bulunulmakta,  bunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapılarak ilgili mercilere aktarılması 
sağlanmaktadır. Ocak-Şubat ayında yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

“PAZAR YERLERİ”NE İLİŞKİN GENELGE İLE PAZARLARDA GİYİM, 
OYUNCAK, ÇİÇEK, FİDE, ZÜCACİYE MALZEMELERİNİN SATIŞININ 
KISITLANMASINA İLİŞKİN KARAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 
11 MAYIS 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRDI
Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının 
kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs’ 2020 tarihinden itibaren 
kaldırdı. KTO Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri Perakende Ticareti Yapan 
Meslek Komitesi Üyeleri Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal 
mesafe şartlarına uygun olarak pazarcı esnafının (tekstil, ayakkabı, züc-
caciye) işlerine devam edebilmeleri için talepte bulunulmuş, 28/04/2020 
tarihindeki  bu talebe istinaden  İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Pazar 
Yerleri” konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeyle pazarlarda giyim, 
oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına 
ilişkin alınan karar 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kaldırdı.

DMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; “MASKE SÖZLEŞME TEKNİK 
ŞARTNAMESİNDE YER ALAN M MADDESİ KALDIRILMIŞTIR”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu İlgili Meslek Komitesi’nin konuya 
ilişkin bu talebini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası 
Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye bildirmiş olup, sonucunda DMO Genel Müdürlüğü 
III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığı bu talebe ilişkin bir yazı göndermiştir. 
11.05.2020 tarih ve 50356 sayısı bu yazı özetle şöyle; “Genel Müdürlüğü-
müz maske sözleşme teknik şartnamesinde yer alan M maddesi kaldırıl-
mış olup güncel hali ekte ve ofisimiz internet adresinde yayınlanmaktadır. 
Ayrıca maske üreten firmalarla imzalanacak olan sözleşmeler günlük asgari 
üretim miktarı, firma beyanına göre alınmakta olup herhangi bir alt sınır şartı 
bulunmamaktadır.” 
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dijital ortamda  gerçekleştirdi.
Metal cevherleri ve demir, çelik, yassı 
metal ürünlerin toptan ticaretini 
yapan üyelerimizin, sorunlarının 
görüşüldüğü Meslek Komitesi top-
lantısında, Kurumlar Vergisi matrah 
artırımının %8’e düşürülmesi talep 
edildi. Meslek Komitesi üyeleri, Daha 
önce çıkarılmış olan, Vergi Barışı 
Kanunu’nda, kurumlar vergisi matrah 
artırım bildiriminde vergi oranının 
% 15 olarak belirlendiğini,   son beş 
aydır, dünyada ve ülkemizde görülen 
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok 
mükellefin ciddi oranda ekonomik 
sıkıntı yaşadığını,  piyasaların rahatla-
ması ve daha fazla vergi mükellefinin 
faydalanabilmesi için kurumlar ver-
gisi matrah artırımının %8’e düşürül-
mesini, ayrıca, KDV matrah artırımı 
bildirimlerinde, yüksek cirolu vergi 
mükelleflerinin rakamları çok yüksek 
olmasından dolayı KDV matrah artı-
rımından faydalanan mükellef sayısı 
çok düşük olduğunu, KDV matrah 
artırımı oranlarının da her yıl için % 
0,5’e düşürülmesinin talep ettiklerini 
belirttiler.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
konuya ilişkin bu talebi ilgili mercilere 
iletilmiş ve sonucu beklenmektedir. 
HAZIR BETON VE BETON ÜRÜNLE-
RİNİN İMALATI İLE TAŞ OCAKÇILIĞI 
YAPAN ÜYELERİMİZ E-İRSALİYE 
KONUSUNDA YAYINLANAN TEB-
LİĞ NEDENİ İLE YAŞANABİLECEK 
PROBLEMLERLE İLGİLİ BİR DOSYA  
HAZIRLADI
Konya Ticaret Odası Hazır beton ve 
beton ürünlerinin imalatı ile taş ocak-
çılığı faaliyetlerinde bulunan meslek 
komitesi üyeleri aylık mutat toplantı-
sını dijital ortamda  gerçekleştirdi.
Meslek Komitesi toplantısında, 509 
Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile belirli sektör ve mükellef 
gruplarına e-irsaliye uygulamasına 
geçme zorunluluğu getirildiği, bu 
nedenle bazı problemler yaşanabi-
leceği dikkate alınarak bu konuda 
bir çalışma yaparak dosya haline 
getirdiklerini belirttiler.
Hazır beton sektör temsilcilerinin ha-
zırlamış olduğu sorun ve bu talepler 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
tarafından ilgili mercilere iletilmiş ve 
sonucu beklenmektedir. 

KAMU ALACAKLARI YENİDEN YA-
PILANDIRILMALI
Konya Ticaret Odası Alüminyum, 
Metal Ve Demir Ürünleri İmalatı Ve 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi 
üyeleri aylık mutat toplantısını dijital 
ortamda  gerçekleştirdi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin 
özel sektörde olumlu karşılandığını 
belirten Meslek Komitesi üyeleri, özel 
sektörün en büyük beklentilerinden 
biri olan kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasının paket kapsamına 
dahil edilmediğini belirterek bu ko-
nuda destek beklediklerini söylediler. 
Alüminyum, metal ve demir ürünleri 
imalatı ve toptan ticareti yapan mes-
lek komitesinin konuya ilişkin açık-
laması şöyle; “Kovid-19 salgının ülke 
ekonomisini genel olarak olumsuz et-
kileyeceği şüphesizdir. Özel sektörde 
bazı faaliyet alanları (temizlik ve gıda) 
dışında çok ciddi ekonomik kayıpla-
ra sebebiyet vermiştir. Nitekim Sn. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan 18 Mart 2020 tarihinde yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 
etkilerini azaltmak için “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı” paketi açıklamıştır. 
Üretimin ve ihracatın devamı için 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
özel sektörde olumlu karşılanmış-
tır. Ancak özel sektörün en büyük 
beklentilerinden biri olan “kamu ala-
caklarının yeniden yapılandırılması” 
paket kapsamına dahil edilmemiştir. 
Oysa bugün salgının hafiflediği yeni 
normalleşme sürecinde özel sektör, 
ertelenmiş vergi ve SGK prim borçları 
ile karşı karşıyadır. Birçok mükel-
lef ticari işlemlerinde veya banka 
ile yapacağı kredi, leasing benzeri 
finansal çözümlerinde “borcu yoktur” 
ibrasını yapamadığı için büyük zorluk 
yaşamaktadır. Kovid-19 salgının 
ekonomide ve vatandaşlarda ağır 
yaralar açtığı bu günlerde çıkarılacak 
olan vergi affı, matrah artırımı, kasa 
ve ortaklar cari hesabı ve stok affı 
ve vadesi geçen kamu alacaklarının 
yapılandırılması gibi bir düzenleme ile 
hem vergi mükellefleri rahatlayacak 
hem de devletin kasasına sıcak para 
girişi sağlanmış olacaktır.
Yeniden yapılandırmanın çıkması 
halinde 31 Mart 2020 tarihinden 
önceki kamu alacaklarını kapsaması 

uygun olacaktır. Borçların faiz ve 
zamlarının silinerek yerine Yurtiçi 
Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre 
hesaplanacak tutarların baz alınması 
ve yeniden yapılandırılarak ödeme 
periyodunun 3 yıla yayılması, haliha-
zırda zor durumda olan mükellefleri 
ve Kovid-19 Salgınından zamanla et-
kilenecek mükellefleri rahatlatacaktır. 
Ekonomilerde beklentiler çok önem-
lidir. Piyasa oyuncuları beklentileri 
satın alır, gerçekleşmeleri satarlar. 
Beklentileri olumluya çevirmek ve 
piyasa oyuncularına moral vermek 
için bu dönemde yapılacak böyle bir 
düzenleme hem mükelleflerin morali-
ni yükseltecek hem de hazineye gelir 
sağlayacaktır. Bu kapsamda gerekli 
düzenlemelerin yapılması hususunda 
destek talep edildi 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
konuyu ilgili mercilere iletmiş olup 
sonucu beklenmektedir.

YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN 
ÜYELERİMİZ YOLCU TAŞIMA KAPA-
SİTELERİ İLE İLGİLİ GENELGENİN 
İPTALİNİ VEYA YENİDEN DÜZEN-
LENMESİNİ TALEP EDİYOR  
Konya Ticaret Odası Yolcu Taşıma-
cılığı Faaliyetlerinde Bulunan Meslek 
Komitesi Üyeleri aylık mutat toplantı-
sını dijital ortamda  gerçekleştirdi.
İlgili Meslek Komitesi üyeleri korona-
virüs salgını ile mücadele kapsamın-
da yayınlanan yolcu taşıma kapasi-
teleri ile ilgili Genelge’nin iptalini veya 
yeniden düzenlenmesini talep ediyor.  
Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde 
bulunan üyelerimizin, sorunlarının gö-
rüşüldüğü Meslek Komitesi toplantı-
sında şu konulara yer verildi. ‘’İçişleri 
Bakanlığı tarafından 24.03.2020 tari-
hinde yayınlanan, Koronavirüs Salgını 
ile Mücadele Kapsamında Marketler-
le İlgili Ek Genelge başlığı altında; “İl/
ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerara-
sı çalışan toplu taşıma araçları (şehir-
lerarası yolcu otobüsleri dahil); araç 
ruhsatında belirtilen yolcu taşıma 
kapasitesinin %50’si oranında yolcu 
kabul edecek; araç içindeki yolcuların 
oturma şekli yolcuların birbirleriyle te-
masını engelleyecek şekilde olacak.” 
şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 
Bu düzenleme ile amaç yolcuların 
yan yana oturmalarını engelleyerek 

virüs bulaşmasını azaltmaktır. Bugün 
yaklaşık 8 bin otobüsün hizmet 
verdiği şehirlerarası yolcu taşıma 
sektöründeki otobüslerin yaklaşık 
yarısı 2+1 Koltuk düzenindedir. Ancak 
bu düzenleme ile ruhsatında 54 yolcu 
ibaresi olan ve 2+2 koltuk düzenli 
araçlarda 27 yolcu taşınabiliyorken, 
ruhsatında 40 yolcu ibaresi olan 2+1 
koltuk düzenli araçlarda 20 yolcu 
taşınabilmektedir. Bu durumda da 7 
yolcu eksik taşıyan taşımacı firmalar 
gelir kaybına uğramamak için, bu 
koltukların fiyatını diğer 20 yolcudan 
aldığı için bilet fiyatlarına yüklemek-
tedir. Bu sebeple, hem firmaların 
otobüs tiplerinden dolayı aralarında 
eşitliğin sağlanması, hem kaynak 
israfı olmaması hem de yolcuların 
pahalı bilet ile taşınmaması için, söz 
konusu genelgenin ilgili maddesinin 
iptal edilmesi ve her bir yolcunun 
cam kenarında oturması şeklinde 
genelgenin yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca yetişkinlerin 
diğer yolculara bulaşma riskini azalt-
mak için yan yana oturması engelle-
niyor. Ancak anne kucağında giden 
ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine 
göre ayrı bilet alması gerekmeyen 
0-6 yaş arası çocukların annelerinden 
ayrı koltukta gitmesi talep edilmekte-
dir. Bu husustaki mağduriyetlerin de 

giderilmesini talep etmekteyiz’’
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
konuya ilişkin bu talebi ilgili mercilere 
iletmiştir. 
ÜYELERİMİZ 2020 YILINDA UYGU-
LANACAK GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI (GEKAP)’NIN İNSAN GÜCÜ İLE 
KULLANILAN ARAÇ ÜRETİMİNDEKİ 
TUTARLARIN YENİDEN DÜZENLEN-
MESİNİ TALEP EDİYOR
Konya Ticaret Odası Plastik Ve 
Kauçuk Ürünlerin İmalatı Ve Toptan 
Ticareti Yapan Meslek Komitesi 
Üyeleri aylık mutat toplantısını dijital 
ortamda gerçekleştirdi.
Toplantıda, Plastik ve kauçuk ürün-
lerin imalatı ve toptan ticareti yapan 
üyelerimiz 2020 Yılında Uygulanacak 
Geri Kazanım Katılım Payı (GE-
KAP)’nın İnsan gücü ile kullanılan (el 
arabası, pazar arabası, koli taşıma 
arabası vb.) araçlardaki tutarları-
nın yeniden düzenlenmesini talep 
ettiklerini belirterek bu konuda destek 
beklediklerini söylediler. 
İlgili Meslek Komitesi üyeleri, 
24/01/2020 tarihli ve 2063 sayılı 
Cumhurbaşkanı kararının eki liste-
sinde 2020 Yılında Uygulanacak Geri 
Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 
(GEKAP) belirlendiğinin, bu tutarla-
rın bazı ürünlerin maliyetine yakın 
olduğunu ifade ettiler.   Örneğin: Geri 
kazanım payı tutarına göre otomobil 
lastiklerinden 2 TL; kamyon lastikle-
rinden 4 TL GEKAP alınmakta iken 
tüm dolma lastikler de GEKAP (el 
arabası, pazar arabası, koli taşıma 
arabası vb.)  5 TL olarak alındığını, 
piyasa satış bedeli 1000 TL civarında 
olan kamyon lastiğinden alınan 4 TL 
GEKAP’a karşın satış fiyatı 10-20 TL 
aralığında olan insan gücü ile kulla-
nılan el arabası ve pazar arabasının 
lastiklerinden 5 TL GEKAP alındığını 
belirterek, insan gücü ile kullanılan 
araçlardan alınan GEKAP tutarının 
yeniden değerlendirilmesini istediler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
konuya ilişkin bu talebi ilgili mercilere 
iletmiştir. 
KURUMLAR VERGİSİ ve KDV MAT-
RAH ARTIRIMI DÜŞÜRÜLMELİ
Konya Ticaret Odası Metal Cevherleri 
Ve Demir, Çelik, Yassı Metal Ürünlerin 
Toptan Ticaretini Yapan Meslek Ko-
mitesi Üyeleri aylık mutat toplantısını 

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER DEVLET DESTEKLİ 
ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ 
Metal cevherleri ve demir, çelik, yassı metal ürünlerin toptan ticareti yapan 
üyelerimizin, sorunlarının görüşüldüğü Ocak 2020 Meslek Komitesi toplan-
tısında, İlgili kanun ve tebliğler gereği orta büyüklükteki işletmeler şuan için 
bu sistemden yararlanamadığı, bu işletmelerin de (yıllık net satış hasılatı 
125.000.000 TL’ye kadarki KOBİ’ler )  Devlet Destekli Alacak Sigortası sis-
temine dâhil edilmesi talep edilmişti. Konuyu değerlendiren Konya Ticaret 
Odası yetkilileri bu konuda Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Türkiye Odalar 
Ve Borsalar Birliği’ne sorunun çözümüne yönelik başvuruda bulunmuştu. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi 
Gazete’de Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari 
Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ yayımladı. 
Bu tebliğe göre; 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli 
Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “mikro ve küçük” ibaresi “mikro, küçük ve orta büyük-
lükteki” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı 
maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu iktisadi kuruluşları” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler” 
ibaresi eklenmiştir.

KTO’NUN GİRİŞİMLERİ İLE 
VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
ERTELENDİ
Konya Ticaret Odası’nın ertelen-
mesi konusunda 03.12.2019 tarih 
ve 34045 sayılı yazısı ile girişimde 
bulunmuş olduğu VERBİS’e kayıt 
yükümlülüğü ertelenmiştir. 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
2020/482 Sayılı Kararı ile;
• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok 
veya yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den çok olan gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel 
kişi veri sorumlularına Sicile kayıt 
ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için verilen sürenin 
30.09.2020 tarihine,
• Yıllık çalışan sayısı 50’den az 
ve yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den az olup ana faaliyet 
konusu özel nitelikli kişisel veri 
işleme olan gerçek veya tüzel kişi 
sorumlularına Sicile kayıt ve bildi-
rim yükümlülüğünü yerine getirme-
leri için verilen sürenin 31.03.2021 
tarihine,
• Kamu Kurum ve Kuruluşu veri so-
rumlularının Sicile kayıt yükümlülü-
ğünü yerine getirmeleri için verilen 
sürenin 31.03.2021 tarihine kadar 
uzatılmasına karar verilmiştir.
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20. MESLEK KOMİTESİ (SARRAFİYE ÜRÜNLERİNİN İMALATI İLE TOPTAN-PERAKENDE TİCARETİ) ÜYE ZİYARETİ

ALTINBANKO KUYUMCULUK - FATIH KANDEMIR ASIL KUYUMCULUK - ALI ERÖZ AYAN KUYUMCULUK - AHMET AYAN

HAN KUYUMCULUK - MUSTAFA YARAR
KUYUMCU MUSTAFA - MUSTAFA AKBULUT - 

MUSTAFA BÜYÜKTERMIYECI ODACI DÖVIZ AŞ - TAMER ODACI

SARRAF AKDEMIR - AHMET AKDEMIR SARRAF AKDEMIR - VEYIS AKDEMIR SARRAF AKKÖYLÜLER - ALI RIZA AKKÖYLÜ

SARRAF ALI ZENGIN SARRAF ALTINKAYNAK - HASAN ALTUNKAYNAK SARRAF ALTINKAYNAK - SATILMIŞ KOZAN

SARRAF ALTUNTAŞ - MEHMET - MUSTAFA 
ALTUNTAŞ SARRAF ARIFOĞULLARI - BAHATTIN KOTUK SARRAF ARILAR - BAYRAM ALI ARI

SARRAF ATÇEKEN - MEHMET AKIF ATÇEKEN SARRAF ATILLA ZENGIN SARRAF BAKI - BAKI - ABDURRAHMAN OĞRAŞ

20. MESLEK KOMİTESİ (SARRAFİYE ÜRÜNLERİNİN İMALATI İLE TOPTAN-PERAKENDE TİCARETİ) ÜYE ZİYARETİ

SARRAF BAKIRCIOĞLU - HÜSEYIN VE MUSTAFA ERBEN BAŞAK ALYANS - ADEM ATAR

SARRAF ÇELIKSÜRER - ERTUĞRUL - MEHMET 
ÇELIKSÜRER SARRAF ÇELIKSÜRER - FARUK ÇELIKSÜRER

SARRAF BAŞAK - HASAN ATAR

SARRAF ÇIÇEKLER - MUSTAFA ÇIÇEK

SARRAF BAYINDIR - ŞÜKRÜ BAYINDIR SARRAF BIRINCIEL - MEHMET POÇAN

SARRAF DEDELER - RAMAZAN GÖK SARRAF DEMIRKAN - ÖMER DEMIRKAN

MIRAY KUYUMCULUK - ABDULLAH ÇIÇEK

SARRAF BATTALOĞLU - ZEKI BATTALOĞLU

SARRAF DADACI - MUSTAFA DADACI

SARRAF BÜYÜKKELEŞ - SEYIT BÜYÜKKELEŞ

SARRAF ELMASUNLU - MUSTAFA GALIP - 
SÜLEYMAN HILMI ÇELIK

ÜYE ZİYARETLERİ
KONYA TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ
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20. MESLEK KOMİTESİ (SARRAFİYE ÜRÜNLERİNİN İMALATI İLE TOPTAN-PERAKENDE TİCARETİ) ÜYE ZİYARETİ

SARRAF ERMENEKLI - ABDI BULUT SARRAF ESEROĞLU - HASAN ESEROĞLU

SARRAF HORASANLILAR - OSMAN NIYAZI 
HORASAN SARRAF HÜNKAR - TAHIR AZMAN

SARRAF GÖÇÜLÜ - ISMAIL KARAGÖZ SARRAF GÖNÜLLÜ - ONU GÖNÜLLÜ

SARRAF KALELILER - ALI OSMAN ŞEN SARRAF KANAAT - REFIK AYDIN

SARRAF GÜVEN - AHMET BAŞAK SARRAF GÜZEŞLER - ALI IHSAN GÜZEŞ

SARRAF KARAPINARLI - MUAMMER ATAÇ SARRAF KAYNARLAR - MUSTAFA KAYNAR

SARRAF FIDAN - MEHMET KUŞDEMIR

SARRAF IPLIKÇILER - ADNAN IPLIKÇILER

SARRAF GÜLER - MUSTAFA GÜLER

SARRAF KANDEMIRLER - MUSTAFA KANDEMIR

SARRAF HILAL - AHMET BÜYÜKBALTA

SARRAF KENANLAR - ÖMERÜL FARUK KENANLAR
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1. GİRİŞ

Dünya nüfusu her geçen gün 
artıyor. Her yeni yılda bir Türkiye 

nüfusu kadar nüfus daha dünyaya 
ekleniyor. 1950’li yıllardan bugüne 
kadar geçen yaklaşık 70 yıllık sürede 
; Dünya nüfusu 2,5 milyar insan-
dan 7,7 milyar insana ulaştı. Her 1 
kilometrekarelik alanda yaşayan kişi 
yoğunluğu da bu sürede 3 kat artarak 
17 (kişi / km²)’den 52 (kişi / km²) de-

ğerlerine geldi. Mevcut veri ve istatis-
tiklere göre; 2050 yılında ise 10 milyar 
civarında bir nüfus ve her 1 km²’de 
ise 65 kişi yoğunluk öngörülüyor.
Artan nüfus ile birlikte; global 
rekabet ve çevresel koşullar gittikçe 
zorlaşıyor. Kısıtlı kaynakların etkin 
kullanımı daha da önemli bir hale ge-
liyor. Tarihlerdir süregelen cephe sa-
vaşlarının yanına gelişen teknolojiler 
ile birlikte siber (sanal) ve ekonomik 

savaşlar da ekleniyor.
Ekonomik açıdan güçlü hale gelmek 
ve bunu sürdürülebilir kılmak geç-
mişte olduğundan çok daha fazla 
önem kazanıyor. Bu önemin azal-
mayacağı; hatta aksine hem kısa 
hem de uzun vadede bütün ülkeler 
için giderek artacağı da çok net bir 
şekilde görünüyor. Bu açıdan bakıl-
dığında ülkede yaşayan her bireyin 
israflardan kaçınarak, değer üretme-
si ve yaptığı her işte verimlilik odaklı 
olması, ekonomiye katkısını  ola-
bildiğince arttırması, ister istemez, 
kişisel bir tercihten de öte hayatiyet 
arz eden çok önemli bir milli bir 
sorumluluk haline dönüşüyor. 

2. ÜLKELERİN EKONOMİK
GÜCÜNDE VERİMLİLİK
KAVRAMININ ÖNEMİ:
Verimlilik en basit ifadesi ile çıktının 
girdiye oranı olarak tarif edilebilir. 
İşgücü, sermaye, hammadde, enerji 
gibi girdileri (kaynakları) en az, en iyi 
şekilde kullanarak; ürün, hizmet, iş, 
enerji gibi katma değerli çıktıları en 
fazlasıyla elde etmektir.
Ekonomik büyüme ve gelişmeyi 

sağlayan temel itici güçlerin başında 
verimlilik gelmektedir. İnsanların 
refahlarının artmasında da başlıca 
etkenlerden biri sayılmaktadır
Ülkeler arasında ekonomik açıdan 
az gelişmişlik ve ileri seviye gibi 
farkların sebepleri de bu ülkelerin 
verimlilik seviyelerinde aranabilmek-
tedir. Bu bakımdan verimlilik, sadece 
bir işletme veya bir ekonominin se-
viyesini ortaya koymamış olmakta, 
ayrıca uluslararası anlamda, ülkele-
rin ekonomik yöndeki farklılıklarına 
da ışık tutabilmektedir.
Bir ülkenin belirli bir yılda ürettiği tüm 
mal ve hizmetlerin değerinin aynı yıl 
için ortalama nüfusa bölünerek elde 
edilmesi ile bulunan kişi başı gayri 
safi yurt içi hasıla (GSYH) ülkelerin 
verimlilik ve ekonomik gücü açısın-
dan en önemli göstergelerden biridir. 
Ülkemiz kişi başı yaklaşık 10,000 
Dolar GSYH gelir seviyesi ile geliş-
mekte olan ülkelerin daha ilerisinde 
yer alırken; kişi başı 50,000 Dolar 
ortalamalarında yer alan gelişmiş 
ekonomilerin ise oldukça gerisinde 
yer almaktadır.

3. TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK:
Türkiye’miz Asya ve Avrupa kıtalarını 
birbirine bağlayan stratejik pozis-
yonu ile oldukça önemli ve özel bir 
konumda yer alıyor. Aynı zamanda 
Çin’den başlayıp Avrupa’da sona 
eren ‘’Bir kuşak bir yol’’ İpek yolu pro-
jesinin de üzerinde düşünülen kritik 
konumda yer alan bir ülkeyiz.
Tarih boyunca önem teşkil eden 
fiziksel bu stratejik konumla beraber, 
aynı zamanda Doğu ve Batı kültür-
lerinin kesişim noktasında yer alan, 
köklü tarihi olan bir medeniyetler ve 
kültür ülkesiyiz. Zorlu koşullarda bile 
yitirilmeyen mücadele azmimiz, ça-
lışkan ve özverili  bir insan yapımız, 
hoşgörülü geniş bir bakış açımız, 
dinamik bir insan modelimiz var.
Fakat bütün bu tarihsel potansiyel 
gücümüze, insana sevgi ve say-
gıya dayanan kültürümüze, israfı 
kaldırarak sadece değer üretmeye 
odaklanan değerlerimize rağmen;  
Sanayi, Hizmet ya da Tarım hemen 
tüm alanlarda verimlilik açısından ilk 
sıralarda gelemiyoruz. 
Yandaki grafikteki örnekte, bu bilgiyi 

KONYA MODEL FABRİKA

DOSYA

YALIN ÜRETİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE
ETKİLİ VE DOĞRU BİR MODEL:

DÜNYA NÜFUS DEĞİŞİMİ

Yıl Dünya Nüfusu Yıllık nüfus 
değişim (%)

Net değişim 
(kişi / yıl)

Yoğunluk 
(kişi / km²)

2019 7,713,468,100 1.08 % 82,377,060 52

2018 7,631,091,040 1.10 % 83,232,115 51

2010 6,956,823,603 1.22 % 84,056,510 47

2000 6,143,493,823 1.31 % 79,254,768 41

1990 5,327,231,061 1.71 % 89,789,503 36

1980 4,458,003,514 1.77 % 77,497,414 30

1970 3,700,437,046 2.06 % 74,756,419 25

1960 3,034,949,748 1.86 % 55,373,563 20

1951 2,584,034,261 1.88 % 47,603,112 17

Kaynak: worldometers.info

Kaynak: https://www.propertyturkey.com/blog-turkey/how-chinese-and-turkish-relations-will-grow-in-2018

(Alt köşede yer alan renk kodu kişi başı GSYH değerini Amerikan Doları olarak ifade etmektedir.).
Kaynak: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Verimlilik Mukayeseleri

Mustafa İzzet ÖTGÜN
KTO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika Direktörü

Toyota Motomachi Fabrikası, Montaj Hattı - 1959 yılı
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doğrulamak amacı ile imalat sanayi 
işletmelerimizin ve Avrupa’daki işlet-
melerin 2014 yılında ortalamada fak-
tör maliyetiyle yaklaşık oluşturduğu 
katma değer karşılaştırmalı olarak ve-
rilmiştir. Ülkemiz şirketleri €190.000’lik 
bir katma değer oluştururken, aynı 
yıl Avrupa Birliği’ndeki imalat sanayi 
işletmeleri ise ortalamada yaklaşık 
€810.000 katma değer oluşturmuş-
tur. (Türkiye’nin 4,2 katı).
Konu imalat sanayinde çalışan başı-
na yaratılan katma değer açısından 
incelendiğinde de karşımıza benzer 
bir tablo çıkmaktadır. Türkiye’de 
2014 yılında imalat sanayi çalışan-
ları ortalamada €17.500 katma 
değer oluşturmuştur. Avrupa Birliği 
ortalaması €57.200 civarındadır. 
(Türkiye’nin 3,2 katı).
Aslında gelişmiş ülkelere göre karşı-
laştırdığımız zaman; ülkemiz insanı-
nın çalışma saati olarak zamanının 
çok daha büyük bir bölümünü çalış-
maya ayırdığı açıkça görülmektedir.
1 haftada 50 saat üzerinde çalışan 
sayısının toplam çalışan içindeki 
oranına baktığımızda, OECD veri-
lerine göre Türkiye bu sıralamada 
% 33 ile açık ara birinci sırada yer 
alıyor.  Yani Türkiye’deki hemen her 
3 çalışandan 1’i haftada 50 saatin 
daha üzerinde çalışıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bu oran OECD ülkeleri ortalaması 
olan %11 ile aynı iken, Hollanda ve 
İsviçre’de ise bu oran sadece % 0,4 
olarak gerçekleşiyor.
Türkiye % 33 oranı ile çalışma sa-
atlerinin fazlalığı ile bilinen Japon-
ya’nın (%18) ve diğer tüm ülkelerin 
açık ara ile önünde yer alıyor.
Bu veriler bize; gerçekte çok çalış-
mamıza,  özverili gayretlerimize 
rağmen Avrupa ülkelerinden çok 
daha az katma değer üretebildiğimi-

zi göstermek açısından ışık tutuyor.
Görünen o ki; kaynakları en etkin şe-
kilde kullanarak maksimum çıktıları 
alabilecek düşünce yapısını oluştur-
makta, yaptığımız işlerde öncelikle 
verimlilik ve değer odaklı olmakta, 
israf ve kayıpları ortadan kaldırmak-
ta yeterince başarılı olamıyoruz.
Problemleri net şekilde ortaya 
koyarak, çözümlere ve hedeflere 
odaklanarak ekip birlikteliklerinden, 
tüm fikirlerden yeterince faydalana-
rak etkin eylem planları oluşturarak, 
bunları uygulayamıyoruz.
Verimliliği arttırmakta gerekli olan 
teknikleri; proaktif yaklaşımları, sis-
temleri sahada uygulamakta da pek 
çok durumda geri kalıyoruz. 
4. YALIN ÜRETİM VE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM:
Ekonomik anlamda gücümüzü 
arttırmak için mutlak surette gerekli 
olan verimlilik artışı; gerek aynı girdi 
ile daha çok çıktı sağlayarak, gerek 
aynı çıktıyı daha az girdi ile sağlaya-
rak ya da  daha az girdi ile daha çok 
çıktı sağlamak yolu ile sağlanabilir.
Bu noktada temelini 1950’lerde 

Toyota’nın uyguladığı üretim siste-
minden alan Yalın Üretim sistemi 
koyduğu ilkeler ve önerdiği teknikler 
ile israfı - kayıpları azaltarak, sade-
ce değer oluşturmaya odaklanan 
oldukça etkili bir verimlilik arttırıcı 
model ve yaklaşımı oluşturmaktadır. 
1990’lı yıllarda James Womack’ın 
Henry Ford’un montaj hattından 
başlayarak Toyota üretim sistemini 
incelediği ‘’Dünyayı değiştiren Maki-
ne ‘’ kitabı ile birlikte Toyota Üretim 
Sistemi daha da global  bir hale 
dönüşerek Yalın Üretim ismini almış 
ve  kapsamı genişlemiştir.
Toyota özellikle 2. Dünya Savaşın-
dan sonra Amerikan otomotiv şir-
ketlerinin özellikle de Henry Ford’un 
uyguladığı üretim tekniklerini alıp 
Edward Dewing’in uyguladığı istas-
tistiksel kontrol teknikleri ile birlikte 
uygulayarak Toyota Üretim Sistemi-
nin ana alt yapısını oluşturdu. Fakat 
Japonlar, oldukça iyi etüt ettikleri 
Amerikan sisteminden farklı olarak 
tüm çalışanların  üretime katılımcı-
lığını arttıracak, sürekli iyileştirmeyi 
esas alan bir yapıyı da sistemin 
en önemli parçası olarak gördüler. 
Böylece kalıp değişim sürelerini  de 
tekli dakikalara düşürerek üretimi 
daha küçük partiler halinde gerçek-
leştirebileceği tüm problemlerin ve 
kayıpların üzerine sistematik olarak 
giden esnek ve oldukça verimli bir 
üretim yapısına ulaşmayı başardılar. 
2001 yılında ise Toyota Tarzı’nı ‘’İn-
sana Saygı’’ ve ‘’Sürekli İyileştirme’’ 
kolonları üzerinde değerlendiren Ya-
lın üretime dayalı yaklaşım tarzlarını 
da güncellemiş oldular.
Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim , üretim sürecini israflar-
dan arındırıp sadeleştirerek, sadece 
müşterinin istediği ürünü, hizmeti, 
müşterinin istediği zamanda, en 
az kaynak tüketimi ile karşılamayı 
hedefleyen düşünce ve teknikler 
bütünüdür. Yalın düşüncede israf, bi-
linen anlamının ötesinde daha geniş 
bir anlam taşır. Müşteri açısından 
bir  değer oluşturmayan, müşteri-
nin fazladan bedel ödemeyi kabul 
etmeyeceği her şey israftır. Tasa-
rımdan sevkiyata, tüm ürün/ hizmet 
oluşturma aşamalarındaki her türlü 
israfın yok edilmesi ile maliyetlerin 
düşürülmesi, müşteri memnuniye-
tinin arttırılması, piyasa koşullarına 
uyum esnekliğinin kazanılması, nakit 
akışının hızlandırılması hedeflenir.

MEVCUT ÜRETİM SİSTEMLERİNDE 
KARŞILAŞILAN TEMEL İSRAFLAR:
Yalın Üretim penceresinden israf 
oldukça geniş kapsamlı bir kavram-
dır. Bütün süreçlerde bulunan çok 
sayıda israfın ortadan kaldırılması ya 
da minimize edilmesi sadece değer 
üretmeye odaklanılması gereklidir. 
İsraflar genel olarak 8 İsraf başlığın-
da sınıflandırılır.
• Fazla üretim: Gerektiğinden fazla 
ya da daha önce üretim.
• Bekleme: Herhangi iki proses 
arasında bekleme.
• Taşıma: Malzemelerin bir yerden 
bir yere taşınmaları 
• Gereksiz işlem: Müşterinin ödedi-
ğinden daha fazlası olarak süreçte 
yapılan gereksiz işlemler.
• Hatalı Üretim: Tamir, fire ve hurda-
lar. Zaman kaybettiren hatalı bilgiler.
• Hareket: Makine, insan ya da bil-
ginin olması mecburi olan minimu-
mundan daha fazla hareketleri.
• Stok: Olması gereken minimumun 
fazlası stoklar (Hammadde, Yarı 
mamül, Bitmiş ürün vb). 
• Çalışanların bilgilerinden faydala-
namama: Çalışanlar doğru yönlendi-
rilerek fikirlerinden sistematik olarak 
faydalanılmadıkları taktirde diğer 
israfların da ortadan kaldırılması 
mümkün olmamaktadır.
Yalın Üretimde amaç, sadece müş-
terinin istediği ürünleri, müşterinin 
istediği zamanda , daha az kaynak 
harcayarak üretebilmek ve tüm 
süreçlerde israflardan kaçınarak, 
müşteri için bir değer teşkil eden 
faaliyetlere odaklanabilmektir.

YALIN ÜRETİMDE 
UYGULANAN BAZI TEKNİKLER:
Yalın Üretim; israfları ortadan kaldı-
rarak verimliliği arttırma amacı için 
çeşitli teknikler kullanır. Bunlardan 
bazıları kısaca aşağıda genel hatları 
ile açıklanmıştır. Bu iyileştirmeleri ya-
parken her işletmede, her organizas-
yonda , her süreçte farklı ihtiyaçlar, 
teknikler ve reçetelerin kullanılması 
gerekebilmektedir.
• Değer Akış Haritası: Değer akış 
haritaları hammaddeden sevkiyata 
kadar tüm süreçlerin gerçekleştiril-
mesinde , gerçekten değer üreten ve 
değer üretmeyen işleri birbirinden 
ayırır. Tedarikçiden Müşteriye kadar 
olan tüm süreçlerin çevrim zamanla-
rını, kalıp değişim – bekleme süreleri-
ni, stok miktarlarını, çalışan sayılarını 
vb bir harita haline getirerek israfları 
ve iyileştirme fırsatlarını ortaya koyar. 
Değer üretmeyen süreçleri , israfı, 
değişkenlikleri, esneksizlikleri  kai-
zenler, problem çözme teknikleri, tek 
parça akış , hat dengelemeler, vb ile 
gidermeye odaklanır.
• Kaizen: Süreçlerde küçük basit 
iyileştirmelerin kolaylık ve uygu-
lanabilirliği her zaman yüksektir. 
Bunun için uygun yaklaşım tarzının, 
sistematiğinin kurulması ve ilgili tüm 
çalışanların fikirlerinin  alınabilmesi, 
iyileştirme fırsatları oluşturması 
önemsenir.
• 5S: 5 aşamada gerçekleşen sis-
tematik 5S çalışmaları ile çalışma 
yerinin düzenlenmesi ve organizas-
yonu gerçekleştirilir. Yalın düşünce 
ve sistematik çalışmanın da altyapı-
sını oluşturur.
(1S: Sınıflandır / Ayır , 2S: Sırala 
/ Düzenle , 3S: Sil / Temizle , 4S: 
Standart hale getir , 5S: Sistemi koru 
/ Sahiplen)
• Toplam Ekipman Etkinliği: Bir ekip-
manın etkinliğinde arıza ve duruşların 
yanında, kalıp-ürün değişim süreleri, 
firelerden kaynaklı duruşlar, hız per-
formans kayıpları ve küçük duruşlar 
da önemlidir. Toplam ekipman et-
kinliği bu duruşların tamamı sonrası 
makine ekipmandan alınan gerçek 
verimi gösterir. Yalın Üretim Toplam 
Ekipman Etkinliğinin ölçülmesini ve 
sürekli iyileştirilmesini hedefler.
• SMED çalışmaları ile; kalıp - ürün 
değişim sürelerini tekli dakikalara 
düşürme çalışmaları yapılır. 

• Hat Dengeleme çalışmaları ile iş is-
tasyonları arasındaki iş yükünü Takt 
zamanı olarak ifade edilen müşte-
rinin talebini karşılamak için gerekli 
olan zamanı baz alarak dengeler. 
• Tam zamanında üretim, Tek parça 
akış, Sürekli akış, Çekme siste-
mi düşüncesini iş yapış şekilleri, 
metodlar, yerleşimler , planlama tüm 
boyutlarıyla mümkün olan bütün 
proseslerde uygulamayı hedefleye-
rek akışı hızlandırmayı ve böylece 
pek çok israftan kaçınmayı amaçlar.
• Problem çözme kültürünü yaygın-
laştırmak için; A3 Problem Çözme 
tekniği ile 1 sayfa içerisinde ekibin, 
problemin, hedefin, probleme ait 
verilerin, kök sebeplerin, eylem 
planlarının, standartlaşma uygu-
lamalarının oluşturulup kolayca 
sistematik olarak takip edilebildiği 
yaklaşımları, Beyin Fırtınası gibi fikir 
üretme tekniklerini , Balık Kılçığı 
Diyagramı gibi problem analiz etme 
metodlarını sistematik problem çöz-
me yaklaşımlarını kullanır. Problemi 
ve hedefi yerinde görerek ve verilerle 
doğru tanımlamayı, doğru aksiyonla-
rı oluşturup takip etmeyi, çözümleri 
yaygınlaştırmayı amaçlar.

Zürafaların su içme tekniği: İşletmeler 
de hayatını devam ettirebilmek için 
problemlerini en basit ve etkin şekilde 
çözmek , sürekli iyileşmek ve problem 
çözmeyi bir kültür haline getirmek, 
yaygınlaştırmak zorundadırlar.
• Otonom Bakım gibi Operatörle-
rin de katılımcı olduğu  bir Bakım 
yapısını kurgular. Güvenirlik mer-
kezli bakım yaklaşımları ile önleyici, 
kestirimci bakım uygulamalarını 
doğru ve pratik şekilde uygulamayı 
amaçlar. 
• Otonomasyon, Poke Yoke gibi uy-
gulamalarla da Kalite firelerini oluş-
madan önlemek , kalite’nin mümkün 
mertebe insandan bağımsız olarak 
sağlanabilmesi ve herkes tarafından 
sahiplenebilmesi içini ilgili çalışma-
ları sistematik hale getirir.

Kaynak: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries
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• Standart Operasyon Prosedürleri, 
Görsel Yönetim, Tek nokta dersleri 
gibi teknikleri kullanarak çalışanların 
hedefe odaklı olarak, yaptığı işi stan-
dart prosedürlere uygun yapacakları,  
kolayca görerek uygulayacakları, 
standart dışında oluşan uygunsuz-
lukları anında bildirerek problem 
çözme kültürünü yaşatacakları, veri-
lecek standart eğitimlerle de esnek 
imalat ortamı sağlayabilecekleri bir 
ortamı oluşturur. 
• KPI (Temel-Anahtar Performans 
Göstergeleri) ile verilerin ölçülme-
sini, ölçülen verilere göre de belirli, 
stratejik planlara uygun hedeflerin 
konularak bu hedeflere ulaşabilmek 
için eylem planları oluşması kültürü-
nü destekler.
Yalın üretim özetle; değere odak-
lanan, israfları ortadan kaldıran, 
problem çözme ve sürekli iyileştirme 
kültürünü yaygınlaştıran gerekli tüm 
teknikleri kullanmaktadır.
Dijital Dönüşüm Nedir?
Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin 
ve varolan kaynakların (döküman, 
dosya, süreç, verimlilik ) bir bilgisa-
yar tarafından okunabilecek şekilde 
dijital ortama aktarılması sürecine 
verilen addır.
Dijital dönüşüm, dijital teknoloji-
lerin olanaklarından tam olarak 
yararlanmak için iş faaliyetlerinin, 
yetkinliklerin ve iş modellerinin derin 
dönüşümüdür.
Dijital Dönüşüm (Sanayi işletmeleri 
için) daha doğru bir ifadesi ile de 
işletmelerin verimlilik , insan ve kar 
odaklı dönüşüm süreçlerinde dijital-
leşme unsurlarından yeterli ölçüde, 
israflardan arınarak faydalanmasıdır.  
Dijitalleşme; dönüşümün bir amacı 
değil sadece bir aracıdır. Esas amaç 
ise verimlilik merkezli dönüşümdür.
Sanayi’de uygulanabilecek dijital 
dönüşüm teknolojileri aşağıdaki 
resimde özetlenmiştir.

5. VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI ÇA-
LIŞMALARINA UYGULAMALI YENİ 
BİR MODEL:
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi 
- Konya Model Fabrika
Model Fabrika Nedir?
Model fabrika, işletmelerde operasyo-
nel mükemmeliyet ilkelerinin, uygula-
malı öğrenme teknikleri kullanılarak, 
ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygın-
laştırılmasını sağlayan bir araç, bir 

merkez olarak tanımlanabilir.
Konya’mızda faaliyete geçecek 
olan Konya Model Fabrika Konya 
Ticaret Odası’nın Teknoloji ve Eğitim 
Kampüsü’nde ayrı bir fabrika olarak 
faaliyet gösterecektir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı fizibilite raporları 
sonucunda projelendirilen ve yurt 
dışı bazı fonlar ile desteklenen Kon-
ya Model Fabrika projesi Bakanlık ile 
birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP)’nin proje yürütü-
cülüğünde kurulmakta; Operasyonel 
anlamda ise Konya Sanayi Odası ve 
Konya Organize Müdürlüğü de Kon-
ya Ticaret Odası’na yapının en doğru 
şekilde faaliyete geçmesi ve sürdü-
rülebilirliği için destek vermektedir.
Model Fabrika’da özetle;
-Makine ekipman ve montaj hatları 
ile gerçek bir ürün üretilmektedir.
-Üretim süreçlerini katılımcılara 
gösterecek gerçek rol operatörler 
yer almaktadır.
-Geleneksel ve Yalın Üretim teknik-
lerinin karşılaştırmalı ve uygulamalı 
görülebileceği farklı senaryolar  
bulunmaktadır.
-Dersliklerde verilen teorik eğitimlere 
(%30) ilave olarak ağırlıklı olarak üre-
tim atölyelerinde (%70) uygulamalı 
eğitimler yapılmaktadır.
-Öğren Dönüş projeleri ile Verimlilik 
arttırma programına katılan firmalara 
Model Fabrika’da verilen uygulamalı 
eğitimlerin hemen akabinde uygu-
lamalı eğitimde görülen konularda 
pilot saha uygulamaları yapılmak-
tadır. Sanayi tecrübeli ve Akademik 
harmanlanmış Model fabrika Uzman 
kadrosu ile şirket içindeki pilot uygu-
lamalarda başarı hikayeleri oluştura-
bilmek için firmalara aynı zamanda 
sahada koçluk desteği verilmektedir.
-Model Fabrika’nın sahada yaptığı 
örnek uygulamaları ile şirketlerin 
değişim ajanları olarak yetiştirilen 

yalın Liderler, tüm çalışanlar ve sü-
reci sahiplenen işletme sahipleri ile 
birlikte yaygınlaştırılarak sürdürüle-
bilir hale getirilebilmesi için hazır-
lanmaktadır.  Yani pilot bölümlerde 
yapılan uygulamaları Model Fabri-
ka’da yetiştirilmiş olan yalın liderler 
şirket içinde sürekli hale getirmekte 
ve yaygınlaştırmaktadır.
-Verimlilik odaklı, israflardan arındırıl-
mış, gerektiği kadar, faydalı bir dijital 
dönüşüm için kullanılabilecek yeni 
teknolojilerden örnekler katılımcılara 
doğru uygulama fırsatlarını değer-
lendirebilmeleri için sunulmaktadır. 
Aynı zamanda Enerji Verimliliği ile 
ilgili de farkındalığın artmasına katkı-
da bulunulmaktadır.
-Akademi, Öğrenci , Sanayi yakın-
laşması, birlikte pratik uygulama 
fırsatlarına uygun bir platform, bir 
köprü oluşturulmaktadır.
  
NEDEN MODEL FABRİKA?
Yapılan araştırmalar Türkiye’deki 
Kobi’lerin sadece % 30 ‘unun verim-
lilik ölçümleri yaptığını göstermek-
tedir. Öncelikle KOBİ’lerde ve diğer 
sanayi işletmelerinde operasyonel 
verimliliği arttırmak için tasarlanmış 
ve geliştirilmiş olan Model Fabrika 
yaklaşımının temelinde deneyimsel 
öğrenme ilkeleri yer almaktadır. Bu 
yönüyle model fabrika yaklaşımı, sa-
dece sınıf eğitimleri içeren geleneksel 
kapasite geliştirme programlarından 
ve klasik danışmanlık hizmetlerinden 
ayrışmaktadır. Geleneksel eğitim 
programları çoğu kez sadece sınıf 
ortamında verilen teorik eğitimlerden 
oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar 
sadece dinleyerek öğrenme teknikle-
rinin kullanıldığı bu eğitim program-
larında öğrenilenlerin üç ay sonra 
sadece %10’unun hatırlandığını 
göstermektedir. Danışmanlık uygu-
lamaları da operasyonel mükem-

meliyeti arttırmaya yönelik sıkça 
kullanılan diğer bir hizmet türüdür. 
Fakat kapsamlı bir dönüşüm progra-
mı genellikle çok sayıda tam zamanlı 
danışmandan oluşan bir ekip tarafın-
dan verilir ve oldukça da uzun sürer. 
Bu tür müdahaleler daha çok büyük 
firmalar tarafından finanse edilebil-
mektedir. Zira verimlilik konusunda 
danışmanlık verebilecek danışman 
sayısı azdır, danışmanın nitelikleri çok 
önemlidir ve danışmanlık ücretleri 
de diğer danışmanlık hizmetlerinin 
birçoğuna göre daha pahalıdır. Dola-
yısıyla, sadece danışmanlık temelli 
yalın dönüşüm programlarının KOBİ 
seviyesinde uygulanabilirliği düşük 
olduğu gibi ölçeklenebilirlik potan-
siyeli de zayıftır.  Model Fabrika ise 
oluşturduğu yapı ile  sadece teorik 
eğitimlere bağımlı ya da sadece 
danışmanlık hizmeti alma ihtiyacın-
dan oluşan zorluk ve dezavantajları 
bertaraf edebilecek farklı bir model 
ile ilerlemektedir. Uygulamalı eği-
timler ile teorik eğitimlere göre çok 
daha etkin sonuçlar elde ederek 
şirketlerin kendi içinden dönüşüm 
liderlerini yetiştirmekte; diğer yandan 
da verdiği sınırlı danışmanlık desteği 
ile  dönüşüm liderlerinin şirketlerinde 
gerçekleştirecekleri pratik ilk uygula-
malarda yanında yer almaktadır. Yay-
gınlaştırma ve sürdürülebilirlik için 
oluşturulan yol haritaları ile şirketlerin 
dönüşüm liderlerine şirketlerini ileriye 
yönelik hedeflerine ulaştırmada ve-
rimlilik odaklı bir vizyon sunmaktadır. 
Aynı zamanda Model Fabrika’da veri-
len Dijital Farkındalık uygulamaları ile 
şirketlerin dönüşümlerinin bir parçası 
ve aracı olarak doğru dijital uygula-
maları yapabilmeleri için uygun bir 
platform ve destek oluşturmaktadır. 

6. SONUÇ:
Artan nüfus ve azalan kaynaklar se-
bebi ile ülkelerin ekonomik gücünün, 
kaynakların verimli kullanımının, ba-
şarılı çıktılar üretmenin gittikçe daha 
da çok önem kazandığının  ve bizden 
sonraki nesillerin daha da zorlu şart-
larda olabileceğinin farkında olmalı-
yız. Şikayet etmeyi  bir kültür haline 
getirerek, sonuç üretmeyen süreçler 
ile zaman kaybetmek yerine; prob-
lemleri net şekilde ortaya koyacak, 
ekipler halinde  birlikte uyum içinde 
çözecek ve çözüm eylemlerini sürekli-
likle uygulayacak, sürekli iyileştirmeyi 

sağlayacak yalın bir kültür oluşturma-
lıyız. Japonya’nın Toplum 5.0 hedefi 
ile gelişen teknolojide tekrar insanı 
ana özne yapacak ve ilerleyen tekno-
lojinin sonuçlarını insana yöneltecek 
sistemleri kurgulamaya çalışmakta 
olduğu bilinmektedir. Şehrimizde 
kurulacak olan Model Fabrika’nın 
hedefi de; sistemleri, fabrikaları, tarım 
alanlarını işleten tarihsel dokumuzun 
da ana unsuru olan İnsan’ı merkeze 
koyarak; tüm kaynakların en verimli 
şekilde kullanılmasına ve merkezde 
İnsan’ın refahına yöneltilmesini sağla-
yacak kazanımları arttırmak olacaktır. 
Konya Model Fabrika’nın faaliyete 
geçmesi ile birlikte verimlilik , katma 
değer odaklı, israfları ortadan kaldırıcı, 
sürekli iyileşme ve problem çözme 
kültürüne doğru daha hızlı bir dönü-
şüm için yeni bir platform oluşmak-
tadır. Akademimizden sanayimize , 
patronumuzdan işçimize, öğretme-
nimizden öğrencimize herkesin iç içe 
ve yakın çalışacağı, uygulama yapa-
rak öğrenme fırsatlarını bulacağı bu 
köprü vasıtası ile  süreç iyileştirmeleri 
hızlanacak ve hedefler yükselecektir. 
Zaman yönetiminden hammaddemi-
ze, enerji kaynağımızdan insanımıza, 
makinemizden alan kullanımımıza, 

toprağımızdan suyumuza bütün 
kaynaklarımızı en verimli kullanma 
sorumluluğumuzun bilinci ile Model 
Fabrika hem farkındalık oluşturma 
çalışmaları hem de saha uygula-
malar ile bölgemizde ciddi bir fark 
oluşturacaktır. Teknolojinin sadece 
gerektiği kadarı ile , sonuca yönelik , 
verimliliğe odaklı kullanımı için dijital-
leşme fırsatlarını gösterebilme ortamı 
oluşturacaktır. Operasyonel mükem-
melliğe ulaşma hedefi ile operasyon 
sistemlerini iyileştirmeye, yönetim 
altyapısını sağlamlaştırmaya, bireysel 
ve takım halinde çalışmaya uygun 
davranış ve yetkinlikleri geliştirmeye 
odaklanan ve firmaların kendi içlerin-
den seçilen gerçek dönüşüm liderleri 
Model Fabrikalarda uygulamalı olarak 
yetiştirilecektir. Bu dönüşüm liderleri 
de;  sürekli daha verimli olma hedefi 
olan, yaptığı işin detay ve inceliklerini 
öğrenen, süreçlerini israflardan arın-
dırarak yalınlaştıran, teknolojiyi işine 
en doğru şekilde adapte eden; kişisel 
özellikleri gelişmiş , problem çözme 
ve sonuç odaklı ekiplerin gelişmesin-
de, şirketlerin ve insanın dönüşümün-
de, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma-
sında öncü rol alacaktır.

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ YENİ İPEKYOLU DERGİSİ34 35



HAZIRLAYAN:
Kto Ekonomik Araştırmalar ve Proje MüdürlüğüRAPOR

Konya Ticaret Odası, 138 yıllık 
geçmişi ve Selçuklu’dan ve 

Osmanlı’dan aldığı mirasla Konya 
ve Türkiye’ye canla başla hizmet 
etmektedir. Konya Ticaret Odası 
olarak, dünyada ve ülkemizde yaşa-
nan gelişmelere, ilerlemelere en hızlı 
şekilde adapte olarak şehrimize ve 
ülkemize en iyi şekilde hizmet sun-
ma sorumluluğunu üstleniyoruz. 
Odamız, ekonomik düzlemdeki 
bütün gelişmeleri özümseyerek; 
kalkınma, İnovasyon ve ekonomik 
gelişmişlik için her yıl, 100’den fazla 
seminer ve konferans düzenlemek-
te; 100’e yakın bilgi ve araştırma 
raporu hazırlamakta ve yerli-yabancı 
yatırımın şehrimize kazandırılması 
için de 50’ye yakın ülkeyle ekonomik 
anlamda gezi, ziyaret ve toplantılar 
gerçekleştirmektedir. Konya öze-
linde ise bir yandan aylık tüketici 
endeksleri ile ekonominin nabzını 
tutarken, diğer yandan Konyalı 
firmalarımızın özel ve genel sorunla-
rını ele aldığımız ve 24.000 üyemizin 
tamamının peyderpey davet edildiği 
“Meslek Komiteleri İstişare Toplan-
tıları” ile çözüm odaklı çalışmaya 

gayret etmekteyiz. Aylık çıkardığımız 
“Yeni İpekyolu” dergimizle de ülke 
ve Konya’nın gündemini takip edip, 
araştırmalarla destekleyerek şehri-
mizin beşerî sermayesine de katkı 
sağlamaktayız. 
“Konya Ekonomi Raporu 2019” bah-
settiğimiz tüm bu çalışmaları har-
manlayan, çok kapsamlı ve detaylı 
bir çalışmanın ürünüdür. Bu yayında 
onlarca kurum ve kuruluştan; nüfus, 
eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvan-
cılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, 
ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar 
ve ekonomi alanlarında aldığımız 
verileri Türkiye karşılaştırmalarıyla 
Konya’mızı daha iyi tanımak ve 
tanıtmak için sistematik olarak yer-
leştirdik. Böylece şehrimizin oldukça 
geniş bir perspektiften somut olarak 
resmini ortaya koyarak, bir “başucu 
eser” haline getirdik.

Konya Ticaret Odası 2019 Ekono-
mik Raporu, Konya’nın geleceğini 
planlanması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Yayınlanan eser, bir 
anlamda şehrin bugünkü ekonomik 
karnesini yansıtmakta ve gelece-
ğe dair planlamalar yapılabilmesi 
açısından şehrin yöneticilerine yol 
gösterici nitelik taşımaktadır. 
Konya gerek üretim çeşitliliği gerek 
modern altyapıya sahip organize 
sanayi bölgeleri, gerekse yüksek dış 
ticaret potansiyeli açısından ülke-
mizin yıldız şehirleri arasında yerini 
alan bir yapıya sahiptir. Ancak bu 
hedeflere ulaşılabilmesi için dünya 
pazarının iyi tahlil edilip, yarın bu pa-
zarlarda güçlü aktörlerden birisi ola-
bilmek için bugün atılacak adımlar, 
planlamalar, hayati önem taşımak-
tadır. İşte bu çalışmalar Konya’nın 
ve ülkemizin gelecekte dünyanın ilk 

on ekonomisi arasında yer alacak 
yatırımlara yön verecek alt yapıyı 
hazırlamaya katkı sağlayacaktır. 
Raporda öne çıkan başlıklar ve 
yapılan SWOT analizleri sonucunda 
belirlenen Konya’nın güçlü ve zayıf 
yönleri tek tek ele alınıp yatırımlar ve 
üretimler buna göre yönlendirilecek-
tir. Çalışmanın ülkemiz ve şehrimiz 
ekonomisine yön vermesini temenni 
ederek kamuoyu ile paylaşmak 

istiyoruz. 
• 2015 yılından beri Türkiye’nin nüfus 
bakımından en büyük 7. ili olan Kon-
ya, 2019 yılında da 2 milyon 232 bin 
374 kişilik nüfusu ile sıralamadaki 
yerini korumuştur. 
• Konya’da mesleki eğitim kurumları 
arasında ağırlık Anadolu meslek 
programı ve Anadolu imam hatip 
liselerindedir. 2019 yılı itibarıyla Kon-
ya’da 78 Anadolu Meslek Programı, 

67 İmam Hatip ve Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, 35 Çok Programlı Ana-
dolu lisesi bulunmaktadır. 
• Yükseköğretim Kurumu’nun açıkla-
mış olduğu istatistiklere göre, 2019 
yılında öğrenci sayıları en fazla olan 
iller sıralamasında bir önceki yıla 
göre değişiklik olmamış ve İstanbul 
ilk sırada yer almıştır. İstanbul’u sıra-
sıyla Ankara ve İzmir takip etmekte-
dir. Üç ilde yer alan toplam öğrenci 
sayısı 1 milyon 238 bin civarındadır. 
Konya, 127.101 öğrenci sayısı ile bir 
önceki yılda olduğu gibi dördüncü 
sırada yer almaktadır. Öğrenci sayısı 
en yüksek olan dört il içerisinde 
akademisyen başına düşen öğrenci 
sayısı en yüksek olan il 24,34 ile 
Konya’dır. 
• Konya’da yükseköğretimde 3 
devlet, 2 vakıf üniversitesi faaliyet 
göstermektedir. Bunlar; Selçuk 
Üniversitesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi ve Konya Teknik 
Üniversitesi’dir. Konya’da faaliyet 
gösteren üniversitelerin akademik 
kadrosuna bakıldığında ise ağırlığın 
Selçuk Üniversitesi’nde olduğu gö-
rülmektedir. Selçuk Üniversitesi’nde 
2019 yılı itibariyle toplamda 2.575 
akademisyen görev yapmaktadır. 
Selçuk Üniversitesi’nin ardından ise 
Necmettin Erbakan (2.004), Konya 
Teknik (408), KTO-Karatay (325) ve 
Konya Gıda ve Tarım (87) Üniver-
siteleri yer almaktadır. Konya’daki 
üniversiteler arasında akademisyen 
sayısı en çok artan Necmettin Erba-
kan Üniversitesi olmuştur. 2019 yılı 
itibariyle üniversitenin akademik ka-
pasitesi 1.779’dan 2004’e çıkmıştır.
• Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü istatistiklerine göre, 2019 yılında 
Konya’ya gelen turist sayısı 692.794 
kişi iken Konya’da konaklayan turist 
sayısı ise 911.098 kişi olmuştur. 
Konya’ya gelen turist sayısı bir 
önceki yıla göre 50.139 kişi artarken, 
konaklayan turist sayısı ise 100.502 
kişi artmıştır. İstatistiklere göre 
Konya’ya giriş yapan ve konaklayan 
turistlerin çoğunluğunu yerli turistler 
oluşturmaktadır. 2018 yılında Kon-
ya’ya gelen yerli turist sayısı 510.552 
iken bu sayı 2019 yılında 560.691 
olarak gerçekleşmiş, yabancı turist 

Yüzölçümü Tarım Alanı Orman Çayır Mera Tarım Dışı Arazi 

Konya 4.083.800 1.876.344 492.857 816.444 898.155

Türkiye 78.004.300 23.094.924 21.678.134 14.617.000 18.614.242

Konya/TR 5,24% 8,12% 2,27% 5,59% 4,83%

Arazi Varlığı (ha) (2019)

Kaynak: Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 YILLAR TÜRKİYE (TON) KONYA (TON) KONYA'NIN PAYI (%)

2014 775.916 211.969 27,3

2015 896.298 269.911 30,1

2016 953.356 232.894 24,4

2017 1.049.366 297.869 28,4

2018 1.059.316 308.317 29,1

2019 1.150.000 325.000 28,3

Yıllara Göre Tohum Üretimi (2014-2019)

Kaynak: Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

KONYA EKONOMİ RAPORU
2019
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Konya iline bağlı ilçelerde yer alan 
16 küçük sanayi sitesi ve 22 özel 
sanayi sitesi ile Türkiye ekonomi-
sinin istihdam ve sanayi yükünü 
sırtlayan illerden bir tanesidir. Sanayi 
odaklı üretim misyonuyla ülkemizin 
yükselen ekonomilerinden birisi olan 
Konya’da, 2019 yılı verilerine göre Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 932, sa-
nayi sitesinde 14.532 işyeri faaliyet 
göstermektedir. Sanayi bölgesinde 
belli başlı faaliyet alanları; otomotiv 
yedek parça sanayi, makina sanayi, 
tarım makina ve ekipmanları sanayi, 
plastik sanayi, mobilya ve ahşap 
sanayi, metal sanayi, döküm sanayi, 
gıda sanayi, inşaat yapım malzeme-
leri, ambalaj sanayidir.
• İlimizde 4.255 hektar alana sahip 8 
aktif organize sanayi bölgesi bulun-
maktadır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı desteğiyle yapılan 17 adet, 
Bakanlık desteği olmadan yapılan 
53 adet sanayi sitesi bulunmaktadır. 
Türkiye’nin en fazla organize sanayi 
bölgesine sahip illerinden birisi olan 
Konya; parselasyon çalışmaları 
devam eden Kulu OSB ile birlikte 
toplamda 9 adet OSB ile Türkiye 
ekonomisinin sanayi lokomotifleri 
arasında yer almaktadır. 2002 yılı 
ve öncesi 7 adet OSB kuruluyken, 
2019 sonu itibarıyla aktif 8 OSB’de 
50 binin üzerinde çalışana istihdam 
sağlanmaktadır. 
• Konya il merkezindeki 15 küçük 
sanayi sitesi, 3.659 işyerinde 8 binin 
üzerinde kişiye istihdam oluştur-
maktadır. Bu sanayi sitelerinde 
ayakkabı, mobilya, otomotiv, döküm, 
makine vb. sektörlerde ağırlıklı 
olarak üretim gerçekleştiren firmalar 
bulunmakla birlikte aynı zamanda 
oto tamir ve bakım hizmetleri sunan 
firmalar da yer almaktadır.
• Konya’ya bağlı ilçelerde 16 adet 
küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. 
İlçelerdeki küçük sanayi sitelerinde 
toplam 1.618 işyeri bulunurken, bu 
işyerlerinde 3 bin kişinin üzerinde 
istihdam sağlanmaktadır. 
• 2013-2019 döneminde Türkiye’nin 
dış ticaret hacmi yüzde 7 daralırken, 
Konya’nın dış ticaret hacmi aynı dö-
nemde Türkiye’nin aksine yüzde 13 
artış göstermiştir. 2013 yılında 2,43 
milyar dolar olan Konya dış ticaret 
hacmi, 2019 yılında 2,75 milyar dolar 

seviyesine yükselmiştir. 
• TÜİK verilerine göre; Konya ihraca-
tında yer alan 187 farklı ülkeden ilk 
10 ülkenin toplam ihracat içindeki 
payı %44,2 olarak gerçekleşmiştir. 
Ülke bazında Konya ihracatında en 
büyük payı %13,3 ile Irak almaktadır.
• Konya’da açılan ve kapanan firma 
sayıları Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu (TESK) verileri kap-
samında ele alındığında, açılan firma 
sayısının 2019 yılında bir önceki yıla 
göre %7,3 azalarak 5.473 şeklinde 
gerçekleştiği görülmektedir. Öte 
yandan TESK verilerine göre Kon-
ya’da kapanan firma sayısı ise 2019 
yılında 2.679 olarak gerçekleşmiştir.
• Sosyal Güvenlik Kurumu verile-
rine göre Türkiye sıralamasında; 
SSK’lı (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) aktif 
çalışan sigortalı sayısında İstanbul 
ilk sırada yer alırken Emekli Sandığı 
(4/c) aktif çalışan sigortalı sayısında 
ise Ankara ilk sırada yer almaktadır. 
Konya’nın Türkiye’deki sıralaması şu 
şekildedir: 

- SSK’lı çalışan sayısında 348.988 
kişi ile 7.,
- Esnaf olarak çalışan sayısında 
104.443 kişi ile 6.,
- Çalışan memur sayısında 78.361 
kişi ile 5. sırada yer aldığı görülmek-
tedir. 
• Merkezi yönetim bütçesi istatistik-
lerine göre, Türkiye’deki iller arasında 
gelirlerinin giderlerini en çok karşı-
layan il Kocaeli olmuştur. 2019 yılı 
verilerine göre Kocaeli, 8,9 milyar 
TL’lik giderine karşılık 73,7 milyar 
TL gelir sağlamıştır. Kocaeli her bir 
birimlik gidere karşılık 8,2 birimlik ge-
lir sağlamıştır. Kocaeli’nin ardından 
7,1 birimlik gelirle İstanbul ikinci, 4,3 
birimlik gelirle İzmir üçüncü sırada 
yer almıştır.
• Konya’nın merkezi yönetim bütçesi 
verilerine, yıllara göre bakıldığında 
sürekli artış olduğu görülmekte-
dir. 2009 yılında bir birimlik gidere 
karşılık 0,62 gelir sağlanırken 2019 
yılında 0,55 gelir elde edilmiştir. 
Burada etkili olan faktör ise giderle-

sayısı ise 99.224’den 132.103’e 
yükselmiştir.
• Konya’da bulunan müzelere 
gelen ziyaretçi sayılarında Mevlâ-
na Müzesi öne çıkmaktadır. 2018 
yılında 2.817.386 kişinin ziyaret 
ettiği Mevlâna Müzesini 2019 yılında 
3.464.155 ziyaretçi gezmiştir. Bu zi-
yaretçi sayısı ile Konya’daki tüm mü-
zelere yapılan ziyaretlerin %94,6’sını 
tek başına karşılamaktadır.  Mevlâna 
Müzesinden sonra en çok ziyaret 
edilen müze, 31 bin 964 ziyaretçi 
sayısı ile Çatalhöyük olmuştur. 
• İlimizin yüzölçümü 4.083.800 
hektardır.  Yüzölçümü ile yurdumu-
zun en geniş arazi varlığına sahip ili 
olup 1.876.344 hektar alanda tarım 
yapılmaktadır. Konya’nın tarım alanı 
Türkiye’nin toplam tarım alanının 
%8,12’sini oluşturmaktadır. Türkiye 
geneli ile kıyaslandığında Konya’da 
işlenen tarım alanı oranının oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. 2019 
yılında işlenen tarım alanı Konya’nın 
toplam alanının %45,9’unu oluş-
turmaktadır. İlin mevcut alanının 
%19,9’u (816.444 ha) çayır-mera, 
%12’si (492.857 ha) orman, %21,9’u 
da (898.155 ha) tarım dışı araziler-
den oluşmaktadır.
• 2019 yılı verilerine göre, Konya’da 
en çok organik üretimi yapılan ürün-
ler vişne ve kirazdır. Organik vişne 
üretimi 9 ilçede 7.068 dekar alanda 
686 çiftçi tarafından yapılırken, orga-
nik kiraz üretimi ise 13 ilçede 6.134 
dekar alanda 587 çiftçi tarafından 
yapılmaktadır. Konya’da üretimi ya-
pılan diğer organik tarım ürünlerinin 

başlıcaları ise elma, buğday, çilek, 
üzüm, bademdir.
• Konya sahip olduğu özellikler ile 
sadece bitkisel üretimde değil aynı 
zamanda bitkisel üretimin ana unsu-
ru olan tohum üretiminde Türkiye’de 
ilk sırada yer almaktadır. Bölgede 
son yıllarda tohumculuk alanında fa-
aliyet gösteren firma ve kurumların 
artması bölgeyi tohumculuk merkezi 
haline getirmiş ve buğday, arpa, 
patates, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, 
haşhaş, yem bitkileri, yemeklik tane 
baklagiller, aspir gibi tarla bitkileri 
ile bazı sebze türleri tohumluğu ve 
meyve fidanı üretimi bölgede çok 
yayılmıştır.
• Türkiye’nin küçükbaş, büyükbaş 
hayvan, kümes hayvanı ile et, süt ve 
yumurta üretimine önemli katkıları 
olan Konya, sahip olduğu geniş 
meralar ve bitkisel üretim alanları 
ile hayvancılığın gelişmesine önemli 
katkılar sağlamaktadır.
• Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, Konya 2019 yılında da Türki-
ye’de büyükbaş hayvan sayısında 

lider konumunu korumuştur. 2019 
yılında Konya’da büyükbaş hayvan 
sayısı bir önceki yıla göre çok az 
bir artışla (yüzde 0,6) 927.082’ye 
yükselmiştir. Konya ilini 2019 yılında 
büyükbaş hayvan sayısında 825.725 
baş ile Erzurum ve 780.151 baş ile 
İzmir izlemiştir.
• Konya’nın küçükbaş hayvancı-
lık konusunda da ülke düzeyinde 
önemli bir yeri bulunmaktadır.  
Konya ili 2019 yılında koyun sayı-
sında 2.191.228 baş koyun ile ikinci 
olmuştur. 2019 yılı itibariyle Van ili 
2.472.393 baş koyun ile birinci olur-
ken, Şanlıurfa 1.891.000 baş koyun 
ile üçüncü, Diyarbakır 1.467.567 
baş koyun ile dördüncü ve Ankara 
1.318.942 baş koyun ile beşinci 
sırada yer almıştır. Konya’da 2019 
yılında bir önceki seneye göre küçük-
baş hayvan sayısında yüzde 9,2 süt 
üretim miktarında ise yüzde 3,5 artış 
söz konusudur.
• Konya’da kümes hayvanları yetiş-
tiriciliğinden daha ziyade yumurta 
tavukçuluğu yapılmaktadır. Konya’da 
yetiştirilen kümes hayvanı sayısı 
son üç yılda yüzde 15,4 oranında 
azalmıştır. 
• Konya İli 2019 yılı toplam tarımsal 
üretim değeri bakımından Türki-
ye’nin %5,3’lük kısmını karşılayarak 
ilk sırada yer almaktadır.  Alt değer-
lere bakıldığında ise, Konya bitkisel 
üretim değeri bakımından %6,2 oran 
ile 2. sırada, canlı hayvan değeri 
bakımından %5,4’lük oranla birinci 
sırada ve hayvansal ürünler değeri 
bakımından da %3,2 oranla birinci 
sırada yer almıştır.
• Konya; sahip olduğu 8’i aktif 9 adet 
organize sanayi bölgesi, Bakanlık 
destekli 17 küçük sanayi sitesi, il 
merkezinde 15 küçük sanayi sitesi, 

Konya’nın En Çok İhracat Yaptığı İlk 10 Ülke (2019)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Konya İhracatının Ana ve Alt Sektörlerdeki Dağılımı (2019)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Karaman-Niğde (Ulukışla)-Yenice 
hızlı tren projesi 200 km/sa hıza 
uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli 
olarak planlanmıştır. Bu hatta hem 
yük hem de yolcu taşımacılığı yapı-
lacaktır.
• Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Kon-
ya-Antalya Hızlı Demiryolu Etüt 
Projesi: 530 km uzunluğa sahip 200 
km/sa hıza uygun çift hatlı, elektrikli 
ve sinyalli olarak Kayseri-Nevşe-
hir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren 
projesi planlanmıştır. Etüt proje 
çalışmaları 4 kesim halinde projelen-
dirilmiş, Konya-Seydişehir arasında 
proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
Kayseri-Aksaray, Aksaray-Konya 
ve Seydişehir-Antalya kesimlerinde 
proje çalışmaları devam etmektedir. 
2020 yılında tamamlanması plan-
lanmaktadır. 
• Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi: 
Konya (Kayacık) lojistik merkezi ile 
Türkiye Lojistik Sektörüne 1,7 milyon 
ton taşıma kapasitesi ve 1 milyon 
m2 lojistik alan kazandırılmıştır. 
2019 yılı itibariyle hizmete hazır 
durumdadır.
• Konyaray: 17,4 km uzunluğa sahip 
Konyaray projesi 2020 yılı yatırım 
programında yer almaktadır. TCDD 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
arasında yapılan iş birliği kapsamın-
da Kayacık ile Konya mevcut gar 
arasında 17,4 km’lik yeni tek hattın 
ilavesi ile bu kesimde hat sayısı 4’e 
çıkarılacak ve 2 hattan yüksek hızlı 
tren 2 hattan ise banliyö ve konvan-
siyonel tren işletilebilecektir. Projeyle 
karayolu ile 1 saat süren seyahat 
süresi 30 dakikaya inecektir. 
• Konya Havalimanı, 2019 yılsonu 
istatistiklerine göre; Türkiye’deki sivil 
hava ulaşımına açık 55 Havalimanı 
arasında, 1.008.704 yolcu ve 7.423 
uçak trafiği ile (iç-dış hat toplamı) 
20. sırada bulunmaktadır.  
• İsmini, Selçuklular tarafından 1251 
yılında kurulan ve Anadolu’daki ilk 
Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteli-

ğinde olan Karatay Medresesi’nden 
alan KTO Karatay Üniversitesi, Kon-
ya Ticaret Odası tarafından 2009 
yılında kurulmuş, 2010-2011 döne-
minde eğitime başlamış ve 2014 
yılında ilk mezunlarını vermiştir.
• Üniversitemiz bir yandan sosyal ve 
beşerî alanlarda güçlenirken diğer 
yandan fiziksel açıdan da büyüme-
ye devam etmektedir. 2018-2019 
akademik yılı fiziki büyümesine 
ilişkin 2017-2018 akademik yılında 
inşaatına başlanmış olan 13.121 m2 
kapalı alana sahip İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Beşerî 
Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller 
Yüksekokulunun yer aldığı eğitim 
binası (C Blok) 24.09.2018 tarihi 
itibarıyla hizmete açılmıştır.
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
bünyesindeki Pilotaj Bölümü için 
Konya Eğribayat’ta hazineden 30 yıl 
süre ile 305.072 m²’lik eğitim/uçuş 
alanı ile Konya Ticaret Odasına ait 
KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’n-
deki 1.462 m² kapalı alan Ticaret ve 
Sanayi Meslek Yüksekokulumuzun 
kullanımı için üniversitemize tahsis 
edilmiştir. 
• Ayrıca Mühendislik Fakültesi, Akıllı 
Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) ve 
Kreş Binalarını kapsayan 8. etap 

inşaat işleri, hızla devam etmekte-
dir. 8. etap inşaat çalışmalarımız 
kampüs alanımız içerisinde; Mühen-
dislik Fakültesi, AKİTEK Binası ve 
Kreş Binası’nın kaba inşaat işleri ile 
Kreş Binası’nın ince inşaat işlerinden 
teşkil, toplam inşaat alanı 50.012 m² 
(2.520 m²’si Kreş Binası) olan yapım 
işini kapsamaktadır.
• KTO Karatay Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (KARSEM), toplu-
mun her kesiminin, yaşam boyu öğ-
renim süreçlerinde yer almaları için 
ihtiyaç duyulan her alanda eğitim 
programları, sertifika programları, 
kurslar, seminerler düzenlemekte ve 
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından uygulanan, Avrupa Birliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti eş finans-
manıyla gerçekleştirilen Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında 
KTO Karatay Üniversitesi, Akıllı Tek-
nolojiler Merkezini hayata geçiriyor. 
Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme 
ve Prototipleme Merkezi ile KOBİ’le-
rin geleneksel tarım makinalarından 
akıllı tarım makinalarına geçişte 
hız kazanması ve desteklenmesi 
hedeflenmekte ve bölge ekonomisi-
ne büyük katkı sağlanacağı düşünül-
mektedir.
• KTO Karatay Üniversitesi, Kon-
ya’nın ve ülkenin dört bir yanındaki 
araştırmacıların yararlanabileceği, 
tıp alanındaki gelişmelere öncü ola-
cak Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEV-
KA) destekli KTO Karatay Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma 
Laboratuvarı’nı hayata geçirdi.

rin gelirlerden daha fazla artmasıdır. 
2018 yılında gelirlerin giderleri kar-
şılama oranı 0,59 seviyesinde iken 
2019 yılında %0,55’e düşmüştür.
• Konya’nın merkezi yönetim bütçe 
gelirleri yıllık %3,2 oranında artarak 
sıralamada 48. sırada yer alırken, 
merkezi yönetim bütçe gideri ise 
%8’lik artışıyla 78. sırada yer almak-
tadır. Merkezi yönetim bütçe geliri 
en fazla azalan il ise %9,7’lik azalış 
oranıyla Ankara olmuştur. Merkezi 
yönetim bütçe gideri en az artan il 
ise %2,9’luk artış oranıyla Isparta 
olmuştur. 
• Konya’da 2019 yılı itibariyle tüketici 
kredilerinin dağılımına bakıldığında; 
%39’u konut, %1’i taşıt, %4’ü kredili 
mevduat ve %56’sı ise diğer krediler 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından yayımlanan verilere göre, 
yerli ve yabancı sermaye ortaklığı 
ile 2019 yılında Türkiye’de kurulan 
şirket sayısının 12.634’e ulaştığı 
görülmektedir.

ULAŞIM
• 122 km uzunluğundaki Konya 
Çevre Yolunun 68 km’lik kesimi 
Yatırım Programında bulunmakta-
dır. Konya Çevre yolu (2x3) şeritli 
olarak bölünmüş yol standardında 
yapılacaktır. Yatırım programında 
bulunan 68 km’lik kesim 1.kısım 
(22 km) ve 2.kısım (46 km) olarak 
ihale edilmiştir. Yatırım programın-
da bulunmayan 3.kısmın (54 km) 
proje çalışmaları tamamlanmış olup 

Yatırım Programına alındıktan sonra 
ileriki yıllarda ihale edilmesi planlan-
maktadır. Proje kapsamında 6 adet 
tünel (7.525 m) ve 14 adet Viyadük 
(3.530 m) yapılacaktır.
• 2019 yılında Konya-Eskişehir 
güzergahında 214.193, Konya-İstan-
bul güzergahında 1.248.263 yolcu 
seyahat etmiştir. YHT hatlarına ilave 
olarak, Konya’dan geçen trenler; To-
ros Ekspresi ve Konya Mavi Treni’dir. 
Konya iline ait istasyonlardan taşı-
nan yolcu sayısı; 2012 yılında 900 
bin civarında iken, Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) hattının hizmete girmesi so-
nucu kayda değer bir artış yaşanmış 
ve 2019 yılı sonunda yıllık 3,6 milyon 
yolcu rakamına ulaşılmıştır. 
• 2023 yılına kadar Konya-Mersin 
Demiryolu Hattı ve Antalya-Kon-
ya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hız-
landırılmış Tren Hattının tamamlan-

ması planlanmaktadır. Özellikle yük 
taşımacılığında bu hatların tamam-
lanması, bölgedeki ticaret hacminin 
artması ve bölgesel gelişmenin ivme 
kazanmasında önem arz etmektedir. 
Çünkü Konyalı ihracatçıların büyük 
bir kısmı, ihracatını deniz yolu ile 
gerçekleştirmektedir. Bu hattın ta-
mamlanması ile Konya’nın limanlara 
uzaklığı sorun olmaktan çıkacaktır. 

Demiryolu Ulaşımına 
İlişkin Projeler:
• Konya–Karaman Hızlı Demiryolu 
Projesi: Konya-Karaman arasındaki 
102 km’lik çift hattın altyapı, üstyapı, 
elektrifikasyon ve istasyon düzen-
lemeleri tamamlanarak elektrikli 
olarak işletmeye alınmıştır. %83 
oranındaki sinyalizasyon çalışmaları, 
2020 Mayıs ayı sonundan tamam-
lanarak 200 km/h hızlı tren işletme-
ciliğine geçilmesi hedeflenmektedir. 
Projenin tamamlanmasıyla Kon-
ya-Karaman arası seyahat süresi 
1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya 
düşecektir.
• Konya Buğdaypazarı YHT Garı: 
Konya Buğdaypazarı mevkiinde 
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
hafif raylı sistem projesiyle entegre 
şekilde YHT Garı yapılması plan-
lanmıştır. YHT gar yapım çalışma-
larında %87 oranında fiziki ilerleme 
sağlanmıştır. İnşaat yapım süreci 
devam eden projenin 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde bitirilmesi planlanmak-
tadır. 
• Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni 
Demiryolu ve 2.Hat Yapım Projesi: 
245 km güzergâh uzunluğuna sahip 

Konya Merkezi Yönetim Bütçesi Harcamaları (2019 – Bin TL)

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Ekonomik Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma

Konya’da Tüketici Kredilerinin Dağılımı (2016)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Şirket Sayısı 12.634

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 5.752.829.716

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL) 4.789.000.981

Yabancı Sermaye Oranı (%) 83,25

2019 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler

Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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COVİD-19 KAPSAMINDA
KAMU DESTEKLERİ

lacak olan ve muaccel hale gelmeyen 
geri ödemeli destekler kapsamındaki 
borçları ve varsa takip eden taksitleri-
nin vade tarihleri her birine üç ay eklen-
mek suretiyle ertelenecek, ertelenen 
taksitlerin ilki 01/07/2020 tarihinden 
önce olmamak üzere düzenlenecek 
ve vade sayısı değişmemek üzere her-
hangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) 
ayda bir olacak şekilde ödeme takvimi 
yeniden belirlenecektir.
• KOSGEB’in proje bazlı destek prog-
ramlarından ve girişimcilik destekle-
rinden yararlanan ve proje süreleri ya 
da girişimcilik programı destek süreleri 
11 Mart 2020 ve sonrası tarihte sona 
eren işletmelerin, 4 (dört) aya kadar ek 
süre talep etmesi halinde yeni bir kurul 
kararı gerekmeksizin projelerin bitiş 
tarihine ya da destek sürelerinin bitiş 
tarihine işletmelerin talep ettiği süre ek 
süre olarak verilecektir.
• KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği 
kapsamında uygulanan programlarda; 
halihazırda kredi ödemeleri devam 
eden işletmelerin Nisan, Mayıs ve Ha-
ziran 2020 aylarındaki kredi taksitleri, 
ilgili krediye ilişkin vade sonuna 3 (üç) 
ay olacak şekilde eklenecek, bu kap-
samda doğacak maliyetler KOSGEB 
tarafından kredi faiz desteği kapsamın-
da ödenecektir.
• KOBİ Teknoyatırım Destek Programı 
kapsamında Koronavirüs (COVİD-19) 
Salgınından Korunmak Üzere Alınan 
Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürün-
ler Uygulama Esaslarında düzenlenen 
Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlaya-
cak Ürünler Listesi için belirlenen usule 
ve teknoloji alanına bakılmaksızın ürün 
listesine eklenerek Orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji alanında yer alan ve 
cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 
ürünlerin yerli sanayi tarafından üre-
timini ve ticarileştirilmesini sağlamak 
amacıyla desteklenecektir.
TİCARET BAKANLIĞI 
(Gümrük Vergisi Desteği)
Kurum Adı: TİCARET BAKANLIĞI
Covid-19’a yönelik alınan tedbirler 
kapsamında, ortaya çıkması muhtemel 
ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliği-
nin devamını sağlayabilmek amacıyla 
tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 
20 olarak uygulanan ilave gümrük 
vergisini kaldırılmıştır.
Ventilator, oksijen konsantratörü gibi 
solunum cihazları için yüzde 13 ora-
nında uygulanan ilave gümrük vergisi 
de kaldırılmış olup kolonya ve dezen-
fektan üretiminde ham madde olarak 
kullanılan dökme etil alkol ithalatında 
hâlihazırda yüzde 10 olarak uygulanan 

gümrük vergisini kolonya ve dezenfek-
tan üreten sanayiciler için sıfırlanmıştır. 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kurum Adı: GELİR İDARESİ BAŞKAN-
LIĞI
24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No: 518) ‘nde; Koronavirüs (COVID-19) 
salgınından ve bu kapsamda alınan 
tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu 
Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir se-
bep hükümlerinden faydalandırılması 
hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir. 
Tebliğ’de yer alan hususlar şöyledir;
1. 213 sayılı Kanunun 15 inci madde-
sinin Hazine ve Maliye Bakanlığına 
verdiği yetkiye istinaden;
• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönün-
den gelir vergisi mükellefiyeti bulunan 
mükelleflerin,
• Koronavirüs salgınından doğrudan 
etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; 
alışveriş merkezleri dahil perakende, 
sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir 
çelik ve metal sanayii, madencilik ve 
taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, 
endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv 
imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii 
için parça ve aksesuar imalatı, araç 
kiralama, depolama faaliyetleri dahil 
lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi 
sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil 
kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı 
ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur 
operatörleri ve seyahat acenteleri dahil 
konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraat-
hane dahil yiyecek ve içecek hizmet-
leri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve 
ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve 
organizasyon hizmetleri sektörlerinde 
faaliyette bulunan mükelleflerin,
• Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri 
Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamın-
da geçici süreliğine faaliyetlerine ara 
verilmesine karar verilen işyerlerinin bu-
lunduğu sektörlerde faaliyette bulunan 
mükelleflerin,
1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler 
dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep 
halinde olduğunun kabul edilmesi uy-
gun bulunmuş ve bu mükelleflerin vergi 
ödevlerinin süreleri tebliğde zikredilen 
sürelere kadar uzatılmıştır.
2. İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler 
uyarınca 65 yaş ve üstünde olması 
veya kronik rahatsızlığı bulunması 
nedeniyle sokağa çıkma yasağı kap-
samına giren mükellefler ve meslek 
mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı 
tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık 
ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca 

beyanname/bildirimleri bu meslek 
mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 
ila sokağa çıkma yasağının sona 
ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında 
mücbir sebep halinde olduğunun kabul 
edilmesi uygun bulunmuş ve verileme-
yen beyanname/bildirimlerin verilme 
süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk 
eden vergilerin ödeme sürelerinin son 
gününün, sokağa çıkma yasağının 
sona ereceği günü takip eden 15 inci 
günün sonuna kadar uzatılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Kurum Adı: SGK
24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı 
mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;
İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler 
uyarınca 65 yaş ve üstünde olması 
veya kronik rahatsızlığı bulunması 
nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsa-
mına giren mükelleflerin, 22/3/2020 ila 
sokağa çıkma yasağının sona ereceği 
tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir 
sebep halinde olduğunun kabul edilme-
sinin uygun bulunduğu, Sosyal güvenlik 
mevzuatı gereğince sigortalıların müc-
bir sebep dönemine ilişkin prime esas 
kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildi-
rilmesinin zorunlu olması durumunda 
mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi 
kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve 
ödeme sürelerinin ertelenmesi için 
geçerli olacağı duyurulmuştur.
 Bu doğrultuda 5510 sayılı Kanunun 91 
inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği 
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim 
Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 
2020/188 sayılı karar ile;
24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı 
mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai 
ve serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi 
mükellefi olanlar, gelir vergisinden 
muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline 
kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette 
bulunup zirai kazanç elde edenler veya 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir 
sebep hali kabul edilen sektörlerde yer 
alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı çalıştıran özel sektör işve-
renleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki sigortalıların;
1) 2020/Mart ayına ait sigorta primle-
rinin son ödeme süresinin 2/11/2020 
tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi 
gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/

GÜNDEM

TÜBİTAK Destekleri
Kurum Adı: TÜBİTAK
Bağlantı: https://www.tubitak.gov.
tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-des-
tek-programlari/icerik-1507-tubitak-ko-
bi-ar-ge-baslangic-destek-programi
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pande-
mi olarak belirlenen yeni tip koronavi-
rüs (COVID-19) tüm dünya gibi ülkemizi 
de etkisi altına almıştır. Bu acil durum 
karşısında TÜBİTAK, desteklerini, yeni 
tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde 
kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların 
önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin 
geliştirilmesi ve destek süreçlerine 
ilişkin uygulamalara yönelik projelere 
odaklamak amacıyla özel bir çağrı 
açmıştır.
TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge 
Başlangıç Destek Programı” çerçe-
vesinde açılan söz konusu özel Çağrı 
kapsamında, COVID-19’un teşhis ve 
tedavisinde kullanılan ürünler, ortam 
koşullarının iyileştirilmesine yönelik 
ekipmanlar ile hastalıkların önlenme-
sinde etkili koruyucu ürünlerin geliş-
tirilmesine yönelik aşağıda örnekleri 
verilen konularda sunulacak Ar-Ge 
projelerine hızlı destek verilecektir:
• Dezenfektanlar
• Maske
• Koruyucu kıyafetler
• Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgül-
lük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) ulus-
lararası kabul görmüş sınırlar içerisinde 
olan tanı kitleri
• Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan 
cihazlar
• Ortam koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik ekipmanlar
• İlaç
• Aşı
• Salgının doğrudan veya dolaylı 
sonuçlarına etki edebilecek bilişim 
uygulamaları
Bu konuların dışında, çağrıya yeni 
tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili 
olabilecek her türlü proje başvurusu 
sunulabilecektir.
1507 destek oranı ve sınırı
1. a) Programda uygulanacak destek 
oranı her dönem için sabit olup, %75 
olarak belirlenmiştir,

2. b) Programa başvuruda bulunacak 
projenin toplam bütçesi, 500.000.- (beş 
yüz bin) TL ile sınırlandırılmıştır.
3. c) Desteklenen projelere, destek 
kararının alındığı yılda geçerli Bilim Ku-
rulu kararı ile alınmış olan proje destek 
oranı ve bütçe sınırı uygulanır.
İŞKUR Destekleri 
(Kısa Çalışma Ödeneği)
Kurum Adı: İŞKUR
Bağlantı: https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel 
kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerin-
deki haftalık çalışma sürelerinin geçici 
olarak en az üçte bir oranında azaltıl-
ması veya süreklilik koşulu aranmak-
sızın işyerinde faaliyetin tamamen 
veya kısmen en az dört hafta süreyle 
durdurulması hallerinde, işyerinde üç 
ayı aşmamak üzere sigortalılara çalı-
şamadıkları dönem için gelir desteği 
sağlayan bir uygulamadır. 
Kısa Çalışma Kapsamında; 
- İşçilere kısa çalışma ödeneği öden-
mesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri öden-
mesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.  
İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilme-
si için;
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, 
bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
işyerindeki çalışma süresinin önemli 
ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde 
İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş 
Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti 
sonucu işyerinin bu durumlardan et-
kilendiğinin tespit edilmesi gerekmek-
tedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Yararlanabilmesi İçin;
• İşverenin kısa çalışma talebinin iş 
müfettişlerince yapılacak inceleme 
sonucu uygun bulunması,
• Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin 
kısa çalışmanın başladığı tarihte çalış-
ma sürelerini ve prim ödeme şartlarını 
sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle 
yapılan kısa çalışma başvurularında, 
son 60 gün hizmet akdine tabi olmak 
kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim 
ödemiş olması),
• İş müfettişlerince yapılacak inceleme 
sonucu kısa çalışmaya katılacaklar 
listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, 
gerekmektedir.
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, 
Miktarı ve Ödenmesi
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalı-
nın son on iki aylık prime esas kazanç-
ları dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu 
şekilde hesaplanan kısa çalışma öde-
neği miktarı, aylık asgari ücretin brüt 
tutarının % 150’sini geçemez. 
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı 
aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi 
kadardır.
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili 
Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve 
Talebin Değerlendirilmesi,
KOSGEB Destekleri
Kurum Adı: KOSGEB
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak açıklanan Koronavirüs 
(Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak 
için KOSGEB İcra Komitesi tarafından 
alınan muhtelif kararlar kapsamında;
• 30/06/2020 tarihine kadar vadesi do-
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çıkma yasağının sona ereceği günü 
takip eden 15 inci günün sonuna kadar 
ödenmesi halinde yasal süresinde 
ödenmiş kabul edilecektir.
Yönetim Kurulu Kararının üçüncü 
maddesi kapsamında 65 yaşını doldur-
muş veya kronik rahatsızlığı bulun-
ması nedeniyle sokağa çıkma yasağı 
kapsamına giren gerçek kişi işverene/
sigortalıya ilişkin erteleme başlangıç 
ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul 
edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokağa 
çıkma yasağının sona ereceği günü 
takip eden 15 inci günün sonuna denk 
gelen ay/dönem olacaktır.
Mücbir sebep halinde olduğu kabul 
edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve 
sigortalılarca 5510 sayılı Kanuna göre 
Kuruma verilmesi gereken her türlü 
bilgi, belge ve beyanname ile yapılması 
gereken başvuruların ertelenip erte-
lenmeyeceği yetkisi Yönetim Kurulu 
kararıyla Kurum Başkanına verilmiştir. 
Bu nedenle Kurum Başkanı tarafından 
bu konuda herhangi bir tasarrufta bu-
lunana kadar, 5510 sayılı Kanuna göre 
Kuruma verilmesi gereken her türlü 
bilgi, belge ve beyanname ile yapılması 
gereken başvuruların sürelerine ilişkin 
olarak cari usul ve sürelere göre işlem 
yapılacaktır.
Kredi Garanti Fonu 
(Kredi Kefalet Paketleri)
Kurum Adı: KGF
30.03.2020 tarih ve 31084 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2325 sayılı “Kredi 
Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine 
Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar” başlıklı Cum-
hurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli 
KGF kefaletleri için belirlenen mevcut 
25 milyar TL bütçe 50 milyar TL’ye 
çıkarılmış, aynı şekilde Hazine destekli 
KGF kefaleti limiti de 250 milyar TL’den 
500 milyar TL’ye çıkarılmıştır.
Akabinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Programı kapsamında aşağıdaki 3 yeni 
kredi kefalet paketi için Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı ile KGF arasında protokol 
imzalanmış, bu doğrultuda KGF ile ilgili 
bankalar arasında gerekli çalışmalar 
hızla tamamlanarak kefalet ürünleri 
uygulamaya alınmıştır.
1. İş’e Devam Destek Paketi:
• Toplam kefalet limiti 40 milyar TL’dir.
• Kamu bankaları tarafından azami 6 
ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay 
vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 
kullandırılacak kredilere, %80 oranında 
kefalet sağlanacaktır.
• Kefalet limitleri, yararlanacak işletme-
lerin yıl sonu cirosuna göre farklılaş-
maktadır:
 0 – 25 milyon TL ciro 10 milyon TL
 25 – 125 milyon TL ciro 50 milyon TL

 125 milyon TL üzeri ciro 100 milyon 
TL
 Kefalet komisyonu, kefalet tutarının 
%0,75’i oranında tek seferde alınmak-
tadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu 
yoktur).
• Yapılandırma durumunda işletmeden, 
kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 ora-
nında kefalet komisyonu tahsil edilir. 
Ancak, kefalet riskinin artmaması ve 
kefalet riskinin vadesinin uzamaması 
durumlarında komisyon alınmaz.
• Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti 
kapsamında kullandıracakları kredi-
lerden, üçüncü kişilere yaptıracakları 
işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için 
ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye öde-
necek komisyon dışında işletmelerden 
her bir kredi kullandırımı için yalnızca 
kredi tutarının azami %0,75’i oranında 
yıllık komisyon tahsil edebilir.
• Program ortağı olan bankalar; Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, 
Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım 
Bankası
2. Opex Kredi Destek Paketi:
• Toplam kefalet limiti 16 milyar TL’dir.
• Özel bankalar tarafından azami 3 ay 
ödemesiz dönem dahil azami 12 ay 
vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 
kullandırılacak kredilere, %80 oranında 
kefalet sağlanacaktır.
• Sektör ayrımı bulunmamakla birlikte 
kredinin maaş ve kira ödemeleri başta 
olmak üzere işletmelerin sözleşme 
veya faturaya bağlı tüm sabit giderle-
rinin karşılanması amacıyla kullandırıl-
ması gerekmektedir. Giderler sözleşme 
veya fatura ile belgelendirilecektir.
• Kefalet limitleri, yararlanacak işletme-
lerin yıl sonu cirosuna göre farklılaş-
maktadır:
 0 – 25 milyon TL ciro 5 milyon TL
 25 – 125 milyon TL ciro 25 milyon 
TL
 125 milyon TL üzeri ciro 50 milyon 
TL
• Kefalet komisyonu, kefalet tutarının 
%0,5’i oranında tek seferde alınmak-
tadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu 
yoktur).
• Yapılandırma durumunda işletmeden, 
kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 ora-
nında kefalet komisyonu tahsil edilir. 
Ancak, kefalet riskinin artmaması ve 
kefalet riskinin vadesinin uzamaması 
durumlarında komisyon alınmaz.
• Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti 
kapsamında kullandıracakları kredi-
lerden, üçüncü kişilere yaptıracakları 
işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için 
ödeyecekleri masraflar, işbu Protokolün 
eklerinde belirlenenler ve KGF’ye öde-
necek komisyon dışında herhangi bir 

ad altında masraf, ücret ve komisyon 
talep edemez.
• Program ortağı olan bankalar; Türkiye 
İş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, 
Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz-
bank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk 
Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, 
Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye 
Finans Katılım Bankası, Türkiye Emlak 
Katılım Bankası, ING Bank, Şekerbank.
3. Çek Ödeme Destek Paketi:
• Toplam kefalet limiti 8 milyar TL’dir.
• Kamu/Özel tüm bankalar tarafından 
azami 3 ay ödemesiz dönem dahil 
azami 12 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı 
işletmelere kullandırılacak kredilere, 
%80 oranında kefalet sağlanacaktır.
• Sektör ayrımı bulunmamakla birlikte 
kredinin, 25.03.2020 tarihi sonuna 
kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere 
dayalı olarak 30.06.2020 tarihine kadar 
keşide edilen çeklerin finanse edilmesi 
amacıyla kullandırılması gerekmekte-
dir.
• Kefalet limitleri, yararlanacak işletme-
lerin yıl sonu cirosuna göre farklılaş-
maktadır:
  0 – 25 milyon TL ciro 1 milyon TL
  25 – 125 milyon TL ciro 5 milyon TL
  125 milyon TL üzeri ciro 10 milyon TL
• Kefalet komisyonu, kefalet tutarının 
%0,5’i oranında tek seferde alınmak-
tadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu 
yoktur).
• Yapılandırma durumunda işletmeden, 
kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 ora-
nında kefalet komisyonu tahsil edilir. 
Ancak, kefalet riskinin artmaması ve 
kefalet riskinin vadesinin uzamaması 
durumlarında komisyon alınmaz.
• Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti 
kapsamında kullandıracakları kredi-
lerden, üçüncü kişilere yaptıracakları 
işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için 
ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye 
ödenecek komisyon dışında işletmeler-
den bir defaya mahsus ve peşin olarak 
kredi tutarının azami %0,5’i oranında 
komisyon tahsil edebilir.
• Program ortağı olan bankalar; Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, 
Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankası, Türkiye Halk Bankası, Akbank, 
QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt 
Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak 
Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, 
Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım 
Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, 
Türkiye Finans Katılım Bankası, ING 
Bank, Şekerbank

Nisan ayına ait sigorta primlerinin son 
ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, 
2020/Mayıs ayına ait sigorta primleri-
nin son ödeme süresinin 31/12/2020 
tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesinde belirtilen gecikme cezası 
ve gecikme zammı uygulanmaksızın 
ertelenmesi,
2) İlgili mevzuatında belirtilen diğer 
şartların sağlanması, erteleme kapsa-
mına giren 2020/Mart, Nisan, Mayıs 
ayı bildirimlerine ilişkin borçları dışında 
borcu olmamak veya ilgili Kanunları ge-
reğince taksitlendirilmiş veya yapılan-
dırılmış olmak şartıyla prim ertelemesi 
yapılan aylarda teşviklerden yararlan-
malarının, ertelenen primlerin bu süre-
lerde ödenmemesi halinde yararlanılan 
teşviklerin gecikme cezası ve gecikme 
zammıyla birlikte geri alınması,
3) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler 
uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya 
kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle 
sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 
gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı 
sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamındaki sigortalılardan; 
a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep 
döneminin sonuna kadar 65 yaşını 
doldurmuş olanların herhangi bir talebe 
bağlı olmaksızın, b) Kronik rahatsızlığını 
sağlık kuruluşlarından alınacak mute-
ber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin 
başvurularına istinaden, mücbir sebep 
dönemi boyunca tahakkuk edecek 
sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasa-
ğının sona ereceği günü takip eden 15 
üncü günün sonuna kadar ödenmesi 
halinde süresinde ödendiğinin kabul 
edilmesi,
4) Mücbir sebep halinde olduğu kabul 
edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve 
sigortalılarca, 5510 sayılı Kanuna göre 
Kuruma verilmesi gereken her türlü 
bilgi, belge ve beyanname ile yapılması 
gereken başvuruların sürelerinin Kurum 
Başkanınca belirlenebilmesi, yönünde 
karar verilmiştir.
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu 
Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 
tarihli ve 2020/188 sayılı Kararının 
birinci maddesinde belirtilen ve Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep 
hali kabul edilen ticari, zirai ve serbest 
meslek kazancı nedeniyle gerçek veya 
basit usulde gelir vergisi mükellefi 
olanlar, gelir vergisinden muaf olup 
esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı 
olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup 
zirai kazanç elde edenler veya Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep 
hali kabul edilen sektörlerde yer alan 
mükelleflere ait işyerlerinde 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı çalıştıran özel sektör işve-
renleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki sigortalıların; 2020/Mart 
ayına ait sigorta primlerinin son ödeme 
süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 
tarihi cumartesi gününe denk gelme-
si nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait 
sigorta primlerinin son ödeme süresi 
30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs 
ayına ait sigorta primlerinin son ödeme 
süresi 31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı 
Kanunun 89 uncu maddesinde belirti-
len gecikme cezası ve gecikme zammı 
uygulanmaksızın ve herhangi bir talep 
olmaksızın Kurumca otomatik olarak 
ertelenmiştir.
Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri 
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi 
üzerinden yayımlanacak olup, işve-
renlerimiz listede yer alıp almadıkları 
buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri 
tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodu-
nun ilgili sektörlerde olmasına rağmen 
işyerlerinin listede olmadığını iddia 
eden işverenlerimiz Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merke-
zine başvuracaklardır. Ancak, erteleme 
kapsamında olan sektörlerde faaliyet 
göstermesine rağmen işyeri tescil bilgi-
lerinde sektörel NACE REV 2 kodunun 
yanlış olduğunu iddia eden işverenler 
NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için 
Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taş-
ra birimine başvuruda bulunacaklardır.
Yapılan itirazlar üzerine veya incele-
meler sonucunda Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca erteleme kapsamındaki 
sektörlerde faaliyet gösteren mükellef-
lerde ekleme ve çıkarma işlemi yapıl-
ması halinde veya sektörel NACE REV 
2 kodunun doğru olmasına rağmen 
Kurumca belirlenen ertelenen işyeri 
listesinde olmadığı yönündeki itirazlar 
sonucunda, erteleme kapsamında 
işyeri listesinde güncelleme yapıla-
caktır. Yapılan güncelleme sonucunda 
belirtilen işyeri erteleme kapsamına 
alınabilecek veya erteleme kapsamın-
dan çıkarılabilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mında sigortalı olanlardan erteleme 
kapsamında yer alanlar GÜVENCE 
uygulaması ile e-devlet sistemi üzerin-
den görüntülenebilecektir. Sigortalıları-
mızdan erteleme kapsamında olması 
gerektiği halde olmadığını iddia edenler, 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /
Sosyal Güvenlik Merkezine başvura-
caklardır. Yapılan inceleme ve değerlen-
dirme sonucu, erteleme kapsamında 
olmasına karar verilen sigortalıların 
erteleme girişleri GÜVENCE uygulama-
sı üzerinden manuel olarak yapılacaktır.
Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, 

Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin 
ertelenen borçlar dışında borçların 
bulunmaması, borçların olması halinde 
ilgili kanunlar gereğince taksitlendi-
rilmiş veya yapılandırılmış olması ve 
taksitlendirme veya yapılandırmaların 
devam etmesi ve ilgili teşvik kanunla-
rında belirtilen diğer şartların sağlan-
ması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda 
teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 
2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primleri-
nin belirlenen sürelerde ödenmemesi 
halinde yararlanılan teşvikler gecikme 
cezası ve gecikme zammıyla birlikte 
geri alınacaktır.
Ayrıca, 2020 yılında ilk defa tescil edilen 
işyerleri bakımından da, asgari ücret 
desteğinden yararlanma şartlarının 
sağlanması ve erteleme kapsamına 
giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayla-
rına ilişkin tahakkukları dışında borcu 
olmaması kaydıyla prim ertelemesi 
yapılan aylarda asgari ücret destekleri 
oluşturulacak, ancak ertelenen 2020/
Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin 
belirlenen sürelerde ödenmemesi ha-
linde yararlanılan asgari ücret desteği 
gecikme cezası ve gecikme zammıyla 
geri alınacak şekilde ilgili dönemlere 
borç oluşturulacaktır.
Yönetim Kurulu Kararının üçüncü 
maddesi kapsamında 65 yaşını 
doldurmuş olması nedeniyle sokağa 
çıkma yasağı kapsamına giren gerçek 
kişi işverene ve 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin 
erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/
sigortalının TC kimlik numarası ile yapı-
lan sorgulama neticesinde merkezden 
otomatik olarak yapılacaktır. İşveren-
lerin/sigortalıların 65 yaşından büyük 
olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir 
sebep halinin bittiği tarih aralığına göre 
hesaplanacaktır.
Kronik rahatsızlığı bulunan işveren-
lere ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin 
erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/
sigortalının TC kimlik numarası ile 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a 
kapsamındaki kişiler arasında olup 
olmadığına ilişkin yapılacak çapraz 
sorgulama neticesinde merkezden 
otomatik olarak yapılacaktır. İşverenle-
rin/sigortalıların kronik rahatsızlığının 
olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir 
sebep halinin bittiği tarih aralığına göre 
hesaplanacaktır.
65 yaşını doldurmuş olması veya 
kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle 
sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 
gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların 
mücbir sebep dönemi boyunca tahak-
kuk edecek sigorta primleri, sokağa KAYNAK: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/covid19/6394/covid19-kapsaminda-kamu-destekleri
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COVID-19 VE NORMALLEŞMEYE GEÇİŞ SÜRECİNDE

TURİZM SEKTÖRÜ
Çin’de ilk vakanın görüldüğü Aralık 
2019’dan itibaren tüm dünyaya hızlı 
bir şekilde yayılan salgına karşı alı-
nan tedbirler neticesinde Türkiye’de 
ilk olarak Şubat ayında Çin, İran, 
İtalya, Güney Kore ve Irak ile uçuşlar 
durdurulmuş, İran ve Irak sınırları 
kapatılmıştı. Bu alınan tedbirler, 
Mart ayında Türkiye’de ilk vakanın 
görülmesinin ardından hızla devam 
etti ve 27 Mart tarihinde yurtdışı 
uçuşları tamamen sonlandırıldı ve 
şehirlerarası ulaşım ise valilik iznine 
bağlandı. Vaka sayısının azalmasına 
bağlı olarak alınan tedbirler yavaş 
yavaş gevşetilecek olsa da salgın 
öncesindeki yaşama dönüşün kısa 
süre içerisinde olmayacağı düşünül-
mektedir. Yurtdışı ve yurtiçi ulaşım-
daki kısıtlamalar, ulaşım, turizm 

ve ticaret sektörlerini doğrudan 
etkilemektedir. Bu kapsamda CO-
VID-19’un ulaşım, turizm ve ticaret 
sektörlerine etkisi konaklama ve 
havayolu istatistikleri ve bu sektör-
lerdeki istihdam sayıları ile bağlantılı 
şekilde incelenecektir.
2019 yılında yurtdışından ülkemize 
gelen ziyaretçi sayısı, 2018 yılına 
kıyasla yüzde 14 artışla 51,9 milyon 
kişiye yükselmişti. Gelen turist sa-
yısındaki artış ve 2019 yılında elde 
edilen 34,5 milyar $ turizm geliri 
ile sektördeki süregelen canlılığın 
2020 yılında da devam etmesi 
beklenmekteydi. 2020 Yılı Cum-
hurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, 
2020 yılında ülkemize gelen yabancı 
ziyaretçi sayısının 51,1 milyon kişi 
(toplam ziyaretçi sayısı 58 milyon 

kişi) ve turizm gelirinin 40,8 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşeceği 
hedeflenmişti. Ancak ilk COVID-19 
vakasının ortaya çıkışıyla tüm dünya 
öngörülemeyen bir sürecin içerisine 
girdi. Bu süreçte birçok sektörde 
küresel salgının etkileri görülmeye 
başlandı. Küresel salgından en çok 
etkilenen sektörlerden biri de turizm 
ve onun tamamlayıcısı olarak kabul 
edilen ulaşım sektörü oldu.

Mart 2019’dan 2020’ye konaklama 
tesislerine geliş sayısı yüzde 44 
azaldı 
Konaklama istatistikleri
Mart 2020 itibariyle Türkiye gene-
linde Bakanlık İşletme Belgeli ve 
Belediye Belgeli olmak üzere toplam 
12.491 tesis bulunmaktadır. 2019 

yılında Bakanlık İşletme ve Beledi-
ye Belgeli tesislere gelen sayısı 81 
milyon olup ortalama kalış süresi 
2,6 geceydi. Tesise gelen sayısı 
Ocak ve Şubat 2020 aylarında, 2018 
ve 2019 yılı seviyelerinin üzerinde 
seyrederken Mart ayında sert bir 
düşüş yaşadı. Mart 2020’de tesise 
gelen sayısı bir önceki yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 44 azalarak 2,7 
milyona geriledi.
2019 yılı il bazında konaklama 
istatistiklerine göre, tesislere gelen 
sayısı en fazla olan ilk 10 il; Antal-
ya, İstanbul, Muğla, İzmir, Ankara, 

Aydın, Nevşehir, Bursa, Balıkesir ve 
Mersin’dir (bkz. Tablo 1). Bu iller-
de bulunan tesislere gelen sayısı 
incelendiğinde, Türkiye geneline 
benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. 
Mart 2020’de tesise gelen sayısı, 
bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
Antalya’da yüzde 38, İstanbul’da 
yüzde 52, Muğla’da yüzde 34, 
İzmir’de yüzde 52, Aydın’da yüzde 
58, Ankara’da yüzde 46, Nevşehir’de 
yüzde 69, Bursa’da yüzde 50, Balıke-
sir’de yüzde 47 ve Mersin’de yüzde 
30 azalmıştır (bkz. Şekil 1). Mart 
ayının ilk 10 gününde görülen bu 

sert düşüş ilerleyen aylarda etkisini 
arttıracaktır.
Turizm sektöründeki bu durağanlık 
hem işverenlerin hem de çalışanla-
rın mağduriyetine sebep olmakta-
dır. Konaklama sektörü istihdamı, 
yaz aylarına doğru artan ve sezon 
sonuyla birlikte azalan bir trend 
izlemektedir. 2019 yılında da benzer 
bir trend görülmüş ve sektördeki 
sigortalı sayısı Temmuz ayında yılın 
en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 
Konaklama sektörü istihdamı, Ocak 
2019’da 224.946 kişi iken, Temmuz 
2019’da 438.534 kişiye ulaşarak 
yüzde 95 artış göstermiştir. 2020 
yılında da benzer bir artış olacağı 
varsayıldığında, 232 bin kişilik ek 
istihdam sağlanmış olacaktı. Dola-
yısıyla COVID-19 nedeniyle 2020 yı-
lında 232 bin kişi turizmde istihdam 
edilememiş oldu.
Şubat 2020 itibariyle konaklama 
sektöründe istihdam edilen zorunlu 
sigortalı sayısı 245.724 kişi olup, 
sektördeki günlük ortalama kazanç 
133,26 TL’dir. Dolayısıyla konaklama 
sektöründe istihdam edilen bir çalı-
şanın aylık (30 gün) kazancı 3.997,8 
TL’dir. Bu rakam sektörün tama-
mında ise aylık yaklaşık 1 milyar TL 
seviyesine ulaşmaktadır. Salgın ne-
deniyle turizm sektöründe görülen 
bu durağanlık hem işveren hem de 
çalışan açısından önem arz etmek-
tedir. Ayrıca konaklama sektörüyle 
ilişkili olan yiyecek ve içecek hizmeti 
faaliyetleri sektöründe istihdam 
edilen zorunlu sigortalı sayısı Şubat 
2020 itibariyle 702.077’dir.
2019 yılında konaklama tesisleri-
ne gelenlerin yüzde 48’ini yabancı 
uyruklu ziyaretçiler oluşturmakta-
dır. Bu oran Antalya’da yüzde 81, 
İstanbul’da yüzde 67 ve Muğla’da 
yüzde 62’dir. Yurtdışı uçuşlarının 
tekrar başlatılması durumunda dahi 
turizm sektöründeki toparlanma 
süreci zaman alacaktır.

Nisan 2019’dan 2020’ye havayolu 
ile gelen yolcu sayısı yüzde 99 
azaldı
Ulaşım istatistikleri
Uçak seferlerinin iptal edilmeye baş-
landığı Şubat ayında, Türkiye geneli 
havayolu yolcu trafiği (Gelen-Giden) 

GÜNDEM
Merve Dündar
Araştırmacı

İller Tesise geliş, bin, 
2019

Yabancı ziyaretçi 
oranı*, 2019

Ortalama kalış 
süresi, gece, 2019

Tesis sayısı, Mart 
2020 itibariyle 

Antalya 23.222 81% 4,1 1.801

Istanbul 14.144 67% 2,3 1.950

Muğla 4.520 62% 3,2 1.302

Izmir 3.431 33% 2,1 396

Ankara 2.889 16% 1,7 246

Aydın 2.295 54% 2,7 215

Nevşehir 2.052 59% 1,8 430

Bursa 1.803 23% 1,9 260

Balıkesir 1.457 16% 2,0 503

Mersin 1.434 9% 1,9 508

Tablo 1 Konaklama verileri, tesise geliş sayısı en fazla olan ilk 10 il

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEPAV görselleştirmeleri
*Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları dâhildir.

** Tesise giriş başına ortalama geceleme sayısını ifade etmektedir.

Şekil 1 Türkiye geneli ve seçili illerde tesislere geliş sayısı, Ocak – Mart; 2018 – 2020

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEPAV hesaplamaları
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aynı dönemine (15 Mart – 3 Mayıs 
2019) kıyasla 13 Mart – 1 Mayıs 
2020’de havayolları ve konaklama 
harcamaları yüzde 79, seyahat 
acenteleri/taşımacılık harcamaları 
ise yüzde 67 azalmıştır.

Peki, turizm sektörü normalleşme-
ye geçiş sürecinde neler yapmalı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan, bu yaz sezonundan itibaren 
geçerli olacak “Sağlıklı Turizm 
Sertifikasyon Programı” başlatıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncü-
lüğünde, Sağlık, Ulaştırma-Altyapı, 
İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının 
katkıları ve sektör paydaşların iş 
birliğiyle hazırlanan Sağlıklı Turizm 
Sertifikasyonu, tatilini Türkiye’de 
geçirecek Türk vatandaşları ve 
yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan 
konaklamaya, tesis çalışanlarından 
yolcuların sağlık durumuna uzanan 
geniş yelpazede alınacak tedbirleri 
kapsıyor. Uluslararası sertifikasyon 
kuruluşlarınca verilecek sertifika ile 
havayolları, havalimanları ve diğer 
ulaşım araçları ile konaklama ve 
yeme-içme tesislerinde, üst düzey 
sağlık ve hijyen koşulları belgele-
necek. Bakanlık, sertifikasyon alan 
tesisleri 1 Haziran itibariyle duyur-

mayı planlamaktadır.
Dünya Turizm Örgütü’nün 20 Nisan 
tarihli seyahat sınırlamalarıyla ilgili 
raporuna göre 97 ülke-bölge sınırları 
tamamen veya kısmen kapattı, 65 
ülke-bölge uluslararası uçuşları 
askıya aldı. 39 ülke-bölge ise belirli 
ülkelerden yolcu girişini yasakla-
dı. Ülkelerin bu sınırlandırmaları 
ne zaman azaltacağı belirsizliğini 

koruyor.
Ancak sınırlar açılsa dahi turizm 
sektöründe normalleşmeye geçiş 
süreci tüketici davranışlarını şekil-
lendirecek iki unsura bağlı durumda. 
Bunlar satın alma gücü ve salgına 
karşı alınan tedbirlerin yeterli oldu-
ğuna dair güven duygusu.
Dünya genelinde görülen ekono-
mik durağanlık, hane halkının gelir 
seviyesini ve dolayısıyla tüketim 
harcamalarını etkileyecektir. Mevcut 
durumda tüketiciler, tatil gibi ekstra 
harcamalardan kaçınabilir. Ayrıca 
tüketiciler, salgının aktif bir biçimde 
yönetildiğini ve tüketici sağlığı için 
gereken tüm tedbirlerin alındığına 
ikna olmalıdır. Salgına karşı alınan 
sağlık tedbirleri gerekli olmanın yanı 
sıra her işletme için ekstra maliyete 
sebep olacaktır. Tesis kapasitesinin 
üçte bir veya dörtte bir kapasite ile 
çalışması, Mart ayından itibaren 
gelirlerinde sert bir düşüş görülen 
tesisler için aynı gider kalemleri ile 
daha az gelir elde edilmesi anla-
mına gelmektedir. Dolayısıyla bu 
durum tatil fiyatlarının artmasına 
neden olacaktır. Sonuç olarak satın 
alma gücü ve sağlık tedbirleri birbir-
lerine bağlı unsurlardır. Bu aşamada 
arz ve talep ekseninde dengenin 
sağlanması için işletmelere mali 
destek sağlanması seçeneği üzerin-
de düşünülmelidir.

bir önceki aya kıyasla yüzde 12 
azalmıştı. Mart ayında ise bir önceki 
aya kıyasla yüzde 40 azalarak 7,3 
milyon kişiye gerilemişti. Seferlerin 
askıya alınmasıyla Nisan 2020’de 
yolcu trafiği 83 bin kişi oldu. Böyle-
ce Nisan 2020’de havayolu yolcu 
sayısı, Nisan 2019’a kıyasla yüzde 
99 azaldı.
2019 yılı verilerine göre havayolu 
yolcu trafiği en fazla olan ilk 10 il 
ve Van’ın son 3 yıl için Ocak, Şubat, 
Mart ve Nisan ayları değerleri 
incelendiğinde bu illerin tamamın-

da Mart ayından itibaren keskin 
düşüşlerin yaşandığı ve Nisan 
2020’de ise neredeyse tamamen 
azaldığı görülmektedir (bkz. Şekil 2). 
Bu şehirler, Türkiye’nin 7 bölgesini 
temsil etmekle birlikte, turizm ve 
ticaret sektörlerinin merkezi konu-
mundadır.
Şubat 2020 itibariyle Türkiye 
genelinde havayolu taşımacılığı 
sektöründe istihdam edilen zorunlu 
sigortalı sayısı 29.975 kişi olup, bu 
sektördeki günlük ortalama kazanç 
427,48 TL’dir. Diğer ulaştırma ve 

depolama sektörlerindeki zorunlu 
sigortalı sayısı; kara taşımacılığı ve 
boru hattı taşımacılığı sektöründe 
562.763, suyolu taşımacılığı sek-
töründe 14.833, taşımacılık için 
depolama ve destekleyici faaliyet-
ler sektöründe 259.417, posta ve 
kurye faaliyetleri sektöründe 51.823 
kişidir. Bu sektörler, talebin devam 
etmesiyle faaliyetlerini sürdürmek-
tedir.
Havayolu yolcu trafiğine benzer 
olarak havayolu ticari uçak trafiği 
rakamlarında da benzer bir düşüş 
eğilimi görülmektedir. Türkiye gene-
linde havayolu ticari uçak trafiği bir 
önceki aya kıyasla Şubat 2020’de 
yüzde 8 azalarak 84 bin adede, Mart 
2020’de yüzde 30 azalarak 59 bin 
adede ve Nisan 2020’de %94 azala-
rak 3 bin adede gerilemiştir. Böylece 
havayolu ticari uçak trafiği Nisan 
2020’de bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 96 azalmıştır.

Mart 2019’dan 2020’ye Türkiye’ye 
gelen ziyaretçi sayısı yüzde 57 
azaldı
TÜİK turizm verilerine göre Mart 
2020’de Türkiye’ye gelen ziyaret-
çi sayısı, bir önceki aya kıyasla 
yüzde 48 azalarak 1,1 milyon kişiye 
gerilemiştir. Aynı dönemde turizm 
geliri yüzde 47 düşüşle 788 milyon 
$ olmuştur. Bir önceki yılın aynı 
ayına göre kıyaslandığında ise Mart 
2020’de ziyaretçi sayısı yüzde 57, 
turizm geliri yüzde 53 azalmıştır. 
Ülke sınırlarının kapatıldığı Nisan ve 
Mayıs dönemine ek olarak Haziran 
ayının da aynı şekilde devam ettiği 
varsayıldığında 2020 yılı ikinci çey-
reğinde ziyaretçi sayısında yaklaşık 
13 milyon kişi, turizm gelirinde ise 
yaklaşık 8 milyar $ değerinde kayıp 
verilmesi anlamına gelmektedir.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 
tarihten günümüze geçen sürede 
tüketicilerin konaklama, havayolu 
ve seyahat acenteleri/taşımacılık 
harcamalarına yönelik eğilimleri, 
TEPAV COVID-19’un Tüketici Harca-
malarına Etkisi Bülteni’nden haftalık 
olarak takip edilebilmektedir. TCMB 
Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama 
Tutarları verileri kullanılarak hazırla-
nan bu bültene göre bir önceki yılın 

İller Yolcu trafiği, bin, 2019 Ticari uçak trafiği, bin, 2019

Istanbul 103.683 676

Antalya 36.764 205

Ankara 13.741 90

Izmir 12.365 77

Muğla 9.243 56

Adana 5.058 32

Trabzon 3.771 23

Gaziantep 2.524 16

Kayseri 2.326 15

Diyarbakır 1.782 11

Van 1.413 8

Tablo 2 Havayolu yolcu ve uçak trafiği verileri, ilk 10 il ve Van

Kaynak: DHMİ, TEPAV görselleştirmeleri

Şekil 2 Türkiye geneli ve seçili illerde havayolu yolcu trafiği, Ocak-Nisan; 2018-2020

Kaynak: DHMİ, TEPAV hesaplamaları 
Not: Van, 2019 yılı il bazında havayolu yolcu sayısı sıralamasında 

12. sırada yer almakta olup, Doğu Anadolu Bölgesi’ni temsilen eklenmiştir.

Şekil 3 Türkiye geneli ve seçili illerde havayolu ticari uçak trafiği, Ocak-Nisan; 2018-2020

Kaynak: DHMİ, TEPAV hesaplamaları

Tarih Turizm geliri, milyon $ Ziyaretçi sayısı, milyon 
kişi

Kişi başı ortalama 
harcama, $

Oca.19 1.586 2,2 712

Şub.19 1.359 1,9 699

Mar.19 1.685 2,5 681

Nis.19 1.996 3,3 611

May.19 2.640 4,2 626

Haz.19 3.338 5,3 633

Tem.19 4.385 6,7 654

Ağu.19 5.244 8,2 642

Eyl.19 4.402 6,7 653

Eki.19 4.101 5,4 754

Kas.19 2.138 3,0 711

Ara.19 1.646 2,4 686

Oca.20 1.834 2,5 725

Şub.20 1.479 2,1 721

Mar.20 788 1,1 745

Tablo 3 Turizm geliri ve ziyaretçi, Ocak 2019 – Mart 2020

Kaynak: TÜİK, TEPAV görselleştirmeleri

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ YENİ İPEKYOLU DERGİSİ48 49



“MPG A.Ş. OLARAK, ÜLKEMİZİN 

HAMLESİNİN BİR PARÇASI OLMAKTAN 
GURUR DUYUYORUZ”

‘YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME’

M PG Makine Prodüksiyon 
Grubu A.Ş. 2.Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 1988 yılından bu 

yana faaliyet gösteren bir kuruluş. Sivil 
kullanıma yönelik ürünlerin yanı sıra son 
zamanlarda savunma sanayiine yönelik 
çalışmaları ile de dikkati çeken MPG A.Ş. 
kalite sistem standartlarına önem veren, 
bu alanda birçok kalite belgesini almış, 
araç üstü katlanır bomlu hidrolik vinçler, 
teleskopik bomlu vinçler ve ağaç sök-
me dikme makineleri üreten bir Konya 
firması. Füze taşıma ve yükleme vinçleri, 
el yapımı patlayıcı tespit ve imha robotu ile 

yüksek mayın ve balistik korumaya 
sahip kurtarıcı vinçlerden oluşan 
son dönem üretimleri ile de önemli 
bir başarı yakalayan, yerli ve milli 
üretime örnek olan, Kuzey Avrupa, 
Afrika,  Güney Asya ve Ortadoğu’ya 
ihracat yapan MPG A.Ş. bu alan-
larda Konya’nın ismini ön plana 
çıkarabilecek önemli bir kapasiteye 
sahip.
Bera Holding kuruluşu olan MPG 
Makine Prodüksiyon Grubu A.Ş’nin 
üretimi markalaşma alanındaki ça-
lışmaları AR-GE faaliyetleri ve daha 
birçok konuda MPG A.Ş. Genel 
Müdürü Veysel Alver ile bir röportaj 
gerçekleştirdik. Beğenerek okuya-
cağınızı ümit ediyor, firma hakkın-
da bilgi veren Veysel Alver Bey’e 
ve bizlere yardımcı olan MPG A.Ş 
çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 

1- MPG Makine Prodüksiyon 
Grubu A.Ş.’nin tarihçesinden 
bahseder misiniz?

1988 yılında kurulan MPG A.Ş., 
bir Bera Holding kuruluşudur. Sivil 
kullanıma yönelik ürünlerin yanında 
savunma sanayiine yönelik çözüm-
ler de sunan firmamız, ülkemizin 
alanında önde gelen üreticilerinden-
dir. Tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, 
müşterilerimiz ve çözüm ortakları-
mızla, çağın gerektirdiği yenilikler 
ve müşteri talepleri doğrultusunda 
kuruluşundan günümüze sürekli 
gelişim göstermekteyiz. Mühendis-
lik kabiliyetlerimiz ve özgün tasarım-
larla dizayn edilen ürünlerimiz, hem 
30 yılı aşkın birikimin vermiş olduğu 
tecrübe hem de teknolojinin getir-
diği yeniliklerin bir sentezi olarak 
üretilmektedir. 

2- MPG Makine’nin vizyon ve 
misyonundan kısaca bahse-
der misiniz?

MPG A.Ş. olarak faaliyetlerimize 
başladığımız günden bugüne, kalite 
standartlarına uygun ürünlerimiz ve 
yenilikçi anlayışımızla, ilkeli çalışma 
prensipleri çerçevesinde çalışa-
rak Türkiye’de ve dünyada insan 
gücünü aşan yükleme, taşıma, 
indirme ve kaldırma işlemlerinin 
markamızı taşıyan ürünlerle yapıl-
masını sağlama hedefi doğrultusun-
da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Müşterilerimizin beklentilerine en 
iyi şekilde karşılık vermek amacıy-
la; ileri teknolojilerle kaliteli üretim 
gerçekleştirmek temel önceliğimiz-
dir. Önümüzdeki dönemler için hem 
sivil kullanıma hem savunma sana-
yiine yönelik katma değeri yüksek, 
stratejik ve teknolojik ürünler imal 
etmeye devam edeceğiz.

3- Hangi alanlarda, neler 
üretiyorsunuz?

Firmamızın ana faaliyet alanı araç 
üstü katlanır bomlu hidrolik vinçler, 
teleskopik bomlu vinçler, ağaç sök-
me dikme makineleri, füze taşıma 
ve yükleme vinçleri,  el yapımı patla-
yıcı tespit ve imha robotu ile yüksek 
mayın ve balistik korumaya sahip 
kurtarıcı vinçlerden oluşmaktadır. 
Gelişen pazarın belirleyicilerinden 
biri olarak, ürün gamımızdaki ürün-
lerimizi standartlar doğrultusunda 
geliştiriyoruz. Bununla birlikte ürün 
geliştirme, ürünü pazar taleplerine/
müşteri isteklerine göre özelleştir-
me konusunda gayet başarılı bir 
performans gösteriyoruz. Günümüz 
dünyasında artık satış – pazarlama 
faaliyetleri stratejisi “yap – sat” an-
layışına göre değil “sat-yap” anlayışı-
na göre şekillenmeye başladı. Biz de 
müşterilerimizle bir araya gelerek, 
onların talepleri doğrultusunda hem 
global anlamda kabul gören mevcut 
ürünlerimizi lokal taleplere göre 
geliştiriyor hem de yeni ürün çalış-
malarımızı bu talepleri göz önünde 
bulundurarak yapıyoruz. 

4- Markalaşma konusunda 
yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Global bir marka olmanın yolunun 
öncelikle yurtiçi pazarda kabul gör-
mekten geçtiğini biliyoruz. Başka 
bir deyişle, kendi ülkenizdeki hedef 

RÖPORTAJ
Röportaj:
Mustafa AKGÖL

“Mayına Karşı Korumalı Kurtarıcı” ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine girdi.

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ YENİ İPEKYOLU DERGİSİ50 51



7- Dünya ve Türkiye Covid -19 
koronavirüs salgını ile yeni bir 
döneme girdi. Bu dönemde siz 
neler yaptınız, (üretim, satış, 
pazarlama ve dış ticaret)  Bu 
süreçte diğer firmalara neler 
tavsiye edersiniz?

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya ya-
yılan ve DSÖ tarafından “pandemi” 
ilan edilen Covid-19’un tam anlamıy-
la global tehdit haline geldiği bir dö-
nem yaşadık. Bu dönem bize aslın-
da insan sağlığının her şeyden daha 
önemli olduğu gerçeğini tekrar hatır-
lattı. Ne üretirseniz üretin, ne kadar 
pazarlama faaliyeti yürütürseniz 
yürütün, insan sağlığını tehdit eden 
bir durum varsa, yaptıklarınızın hiç-
bir kıymeti yok. Biz de bir taraftan 
faaliyetlerimize devam ederken, bir 
taraftan da çalışanlarımızın sağlığını 
koruma adına gerekli tedbirleri aldık. 
Covid-19’un yayılmasını önlemek 
maksadıyla T.C. Sağlık Bakanlığı 
bünyesindeki Bilim Kurulu ve kamu 
otoritelerimiz tarafından bir dizi 
önleyici tedbir açıklanmıştı. Firma-
mız tarafından yürütülen işlerin orta 
ve uzun vadede sürekliliğini sağla-
mak adına, açıklanan bu tedbirlere 
harfiyen riayet edilmiştir. Pandemi-
ye karşı hayata geçirdiğimiz güvenli 
üretim sistemi uygulamalarıyla “TSE 
Covid19 Güvenli Üretim Belgesi”ni 
almaya hak kazandık.  İlaveten, iç 
ve dış toplantılarımızın dönemsel 
olarak iptal edilmesi, Sağlık Bakanlı-
ğı’nın belirlediği dezavantajlı gruplar 

içerisinde yer alan personelimize 
idari izin verilmesi,  raporlu olan per-
sonelimizin ücretli izne ayrılması ve 
MPG A.Ş. faaliyetlerinin asgari per-
sonel ile yürütülmesi gibi tedbirler/
kararlar alınmıştır. Tüm bu olumsuz 
etkilere rağmen faaliyetlerimizin 
mümkün olduğunca devam ettiril-
mesi için azami gayret göstererek 
Covid-19 salgınının yükümlülükle-
rimize olumsuz etkilerini minimum 
seviyeye çekmeye çalıştık. Uzaktan 
çalışma sistemini bu dönemde et-
kin olarak kullandık. Üretmeye, sat-
maya ve ihracata devam ettik; fakat 
bunları yaparken çalışanlarımızın 
sağlığını en ufak şekilde tehlikeye 
atacak durumlardan da kaçındık. 
Şirketler olarak çoğumuz galiba 
bu sürece hazırlıksız yakalandık. 
Günümüzde şirketlerin 
hayatta kalabilmeleri 
için bir zorunluluk 
olan dijital dönü-
şümün önemi, 
Covid-19 sal-
gınıyla birlikte 
çok daha cid-
di bir şekilde 
hissedildi. İş 
süreçleri-
nin dijital 
ortama 
taşınma-
sıyla çalı-
şanların 
zaman 
ve me-
kandan 
ba-

ğımsız işlerini yapmalarına ve 
çalışanların dijital yeteneklerini 
geliştirmelerine olanak sağlayan bir 
sistem oluşturmalıyız. 

8- MPG Makine olarak son 
dönemde Türk Savunma 
Sanayisi için bazı projeler 
geliştirdiğinizi öğrendik. Bu 
projelerle ilgili bilgi alabilir 
miyiz?

Ülkemizin jeopolitik konumu gereği 
ihtiyaç duyulan savunma sanayi 
ürünlerinin milli ve yerli imkanlarla 
üretilmesi bir tercih değil zorunlu-
luktur. Savunma sanayi ülkemiz 
için hayati derecede önemli olup 
dışa bağımlı olmaktan kurtulmanın 
gerekli olduğu önemli bir sektördür 
ve diğer sektörlerden farklı olarak 
stratejik öneme sahiptir. Bu bilinç-
le firmamız, savunma sanayisine 
hem ana hem de alt yüklenici 
olarak katkıda bulunmaktadır. Yine 
Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde 
ortaya çıkan, savunma sanayiine 
yönelik olarak tasarımı ve üretimi 
tamamen firmamız tarafından 
gerçekleştirilen, yüksek balistik ve 
mayın korumasına sahip “Mayına 

Karşı Korumalı Kurtarıcı” bu yıl 
itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri 

envanterine ilk defa girdi. Ayrıca 
FTYS (Füze taşıma ve yükle-
me sistemi) vinci ve el yapımı 

patlayıcı tespit ve imha robotu 
savunma sanayii için ürettiğimiz 
diğer ürünler. Türkiye’de sadece 
birkaç firmanın bünyesinde olan, 
savunma sanayiine yönelik ürünle-
rimizin yan ve dik meyil tırmanma, 
engebeli arazi ve derin sulardan 
geçiş gibi performans testlerinin 
yapılabilmesini sağlayan bir test 
alanına sahibiz. Hedefimiz ileri-
ki aşamalarda bu ürünlerin de 
ihracatını gerçekleştirmek. MPG 
A.Ş. olarak ülkemizin “yerlileşme ve 
millileşme” hamlesinin bir parçası 
olmaktan, gurur duyuyoruz.

kitleniz tarafından kabul görmeden 
global anlamda kabul görmeniz 
pek mümkün değildir. Ürünlerimiz, 
pazarda konumlandıkları tüketiciler 
tarafından onaylandıkça markala-
şırlar.  Bu çerçeveden bakıldığında 
markalaşmaya, özellikle de global 
markalaşmaya gereken önemi 
vererek uzun vadeli bir bakışla, ön-
den tüketici ve pazar araştırmaları, 
ARGE, tasarım vb. yatırımlarımızı 
bu doğrultuda yapıyoruz ve fuar 
katılımı, müşteri ziyaretleri gibi pa-
zarlama faaliyetlerimizi bu eksende 
yürütüyoruz. 

5-  İhracat yapıyor musunuz, 
yapıyorsanız hangi ülkelere 
ihracatınız var, ihracat yapar-
ken ne gibi zorluklarla karşı-
laşıyorsunuz? 

Yurtiçinde marka bilinirliği açısın-
dan en önlerde olan firma olarak, 
ürünlerimizi yurtdışı pazarlara da 
sunmaktayız. Katlanır bomlu vinçte 
Kuzey Avrupa, Afrika,  Güney Asya 
ve Ortadoğu şu anki mevcut pazar-
larımız arasındaki yer almaktadır. 
İhracat pazarlarına yönelik proje 
bazlı çalışmalarımız devam ediyor. 
Hindistan’da Kömür madenleri 
üzerinde bulunan ağaçların hepsi 
yakın zamana kadar kesilmektey-
di (Yılda yaklaşık 3 milyon ağaç). 
Hindistan’da geliştirdiğimiz stratejik 
iş birliği sonucu, çevre dostu ağaç 

sökme dikme makinemiz sayesin-
de yeşili korumakta ve ağaçların 
gelecek nesillere miras bırakılmasını 
sağlamaktayız. Yapılan görüşmeler 
ve imzalanan iyi niyet anlaşması 
çerçevesinde önümüzdeki 3 yılda 
Hindistan’a büyük oranda ağaç 
sökme dikme makinesi ihracatı 
hedefliyoruz. Bazı ihracat pazarla-
rındaki ithalat kısıtlamaları, politik ve 
ekonomik belirsizliklerden kaynak-
lanan istikrarsızlıklar bizi zorlasa 
da alternatif pazarlara yönelerek bu 
zorlukları aşmaya çalışıyoruz.

6- MPG Makine Prodüksi-
yon Grubu A.Ş. kalite sistem 
standartlarına önem veren 
ve bu alanda birçok kalite 
belgesine sahip bir kuruluş. 
Bu bağlamda Ar - Ge çalış-
malarına da önem verdiğinizi 
biliyoruz. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?

Daha hızlı, daha kaliteli ve daha ve-
rimli üretim ve hizmet anlayışı içinde 
olan şirketimiz, üretimde sürekli 
iyileştirme prensibini benimsemiş-
tir. Kalite bilincinin ve kültürünün 
tüm çalışanlarımızca benimsendiği 
firmamızda ilgili kalite yönetim sis-
temlerine göre üretim yapılmakta ve 
üretimin her aşamasında kalite kont-
rol sistemi uygulanmaktadır. Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarına da büyük 

önem veriyoruz. Sektörümüzdeki 
firmalarla karşılaştırıldığında Ar-Ge 
ve yazılım geliştirme çalışmaları-
mızla farklılaşıyoruz ve Bilim Sanayi 
ve Teknoloji bakanlığı tarafından 
verilen “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ne 
sahibiz. Firmamız bünyesinde 7 adet 
TEYDEB projesi bulunmaktadır. Bun-
lardan 6 adet Sanayi Ar-Ge projesi 
tamamlanmış, 1 adet de Alan Ar-Ge 
projemiz devam etmektedir. Farklı 
ihtiyaçlara ve taleplere karşı sundu-
ğumuz çözümler doğrultusunda mü-
hendislik ve Ar-Ge çalışmalarımızın 
neticesi olarak dünyanın en yüksek 
metrajlı katlanır bomlu vinçlerinden 
birini ürettik. Toplam yük momenti 
430 ton metre, hidrolik uzanma 
mesafesi ise 60 metre olan bu vinç, 
yüksek donanımlı olarak Avrupa ve 
Ortadoğu pazarlarına özel tasarlandı. 
Vinci ön plana çıkaran aktif denge 
kontrol, aktif yük kaldırma diyagramı, 
diagnostik, uzaktan yazılım güncelle-
me gibi birçok özellik var. Bu doğrul-
tuda tüm aşamaları tamamlanan ve 
dünyada sadece birkaç vinç üretici-
sinde olan EN 280 Avrupa standardı 
sertifikası, Danimarka Teknoloji 
Enstitüsü tarafından firmamıza 
verildi. Bu ürün yurtdışı pazarlarda 
global markalarla rekabet etmemi-
ze imkan sağlayacak modellerden 
biri.  Ürün grubumuzu geliştirmek ve 
daha fonksiyonel, performansı daha 
yüksek ürünler imal etmek amacıyla 
AR-GE ve inovasyon çalışmalarımız 
devam etmektedir.
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TARİH

Türk toplumunda on sekizinci 
yüzyıla kadar meslek eğitimi, 

işbasında eğitim yöntemini 
uygulayan “Ahilik” ile tüccar, esnaf, 
zanaatkâr ve işçilerin bir araya gelip 
mesleki konularda görüşmeler yap-
tıkları “Lonca teşkilatları” tarafından 
yürütüldü. Bu sistemler usta-çırak 
ilişkileri esasına dayanmaktaydı. 
Bir meslek öğrenmek isteyenler bir 
ustanın yanında çıraklıkla işe başlar, 
bir müddet çalışarak kalfalığa sonra 
da ustalığa yükselirlerdi. 
Avrupa’da meydana gelen sanayi 
devrimi sonucu olarak mesleki 
eğitiminin bir okul disiplini içinde 
yürütülmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. 
İlk sanayi mektebi 1780 tarihinde 
Fransa’da açıldı. Diğer Avrupa dev-
letleri ülkelerinin iktisadi gelişimleri 
için gerekli gördükleri meslek okulla-
rını açmaya başladılar.
Osmanlı Devletinde mesleki teknik 
eğitim kurumlarının ilk temelini 
oluşturan kurum ıslahhanelerdi. 
Islahhaneler yetim, öksüz veya fakir 

çocuk-
lara temel meslek eğitimi kazandır-
mak amacıyla açıldı. İlk ıslahhane 
Tuna valisi Mithat Paşa tarafından 
1963’de Niş’te açıldı. İstanbul’da 
ilk sanayi mektebi ise yine Mithat 
Paşa öncülüğünde 1284/1868’de 
Sultanahmet civarında açılan “Islah-ı 
Sanâyi Mektebi’dir.

1. KONYA SANAYİ MEKTEBİ
Konya’da ilk sanayi mektebi ise “Is-
lahhane” adıyla 1870’de Vali Ahmet 
Tevfik Paşa tarafından açıldı. Bu 
ıslahhanenin amacı savaş sırasında 
ordunun ihtiyaçlarına yönelik üretim 
yapmak ve kimsesiz çocuklara 

terzilik, 
kunduracılık, ve demircilik gibi sanat 
dallarında eğiterek yetiştirmekti. 
Fakat mektep bir darüleytam gibi 
görüldüğü için bu proje uzun süreli 
olamadı. 
Modern manada ilk Sanayi Mektebi 
ise Sultan Abdülhamid döneminde 
Konya valisi olan Mehmet Ferit Paşa 
tarafından 1901’de açıldı. 1 Mektep 
Konya’da sanayiyi geliştirmek, 
yeni meslekler konusunda teorik 
ve uygulamalı bilgiler vererek yetim 
veya yoksul gençleri meslek sahibi 

1 Malumat, 21 Nisan 1315/4 Mayıs 1900,

yapmak amacıyla 
açıldı.2
Okul binası Şems 
Mahallesi, Şerafeddin 
Camii’nin batısında, 
günümüzde Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Za-
bıta Dairesi Başkanlığı 
olarak kullanılan binadır. 
Buradaki Kanuni Sultan 
Süleyman dönemine 
ait Konya Bedesteni 
yıktırılarak yerine mek-
tep binası inşa edildi. 
Zamanla okulun ihtiyaç 
duyduğu ek binalar ve 
bahçe düzenlemesi için 
çevresindeki bazı yapılar 
istimlak edilerek alan 
genişletildi. Mektebin 
inşaatına 1899’da baş-
lanıldı. Mektep halkın da 
yardımlarıyla 1901 yılında 
bitirildi. Sanayi Mektebinin 
giriş alınlığında yer alan 
kitabede yapının tarihi, 
mimarı, mühendisinin 
isimleri ve Sultan Abdülha-
mid’in bir tuğrası bulunan 

bir kitabe mevcuttu..3 Binanın doğu 
cephesinde pencere alınlığında ise 
çini ustası Mehmet Emin’in ismi 
yer alan bir kitabe mevcuttur. Okul 
eğitim öğretime başlamadan önce 
Konya Valisi Mehmet Ferit Paşa’nın 
girişimleriyle 5 Mayıs 1901’de beş 
hafta süren bir halı ve kilim sergisi 
açıldı. 4000 parça halı ve kilim 
sergilendiği sergiye Konya, Kasta-
monu, Kayseri, Sivas gibi yerlerden 

2 Konya, 11 Kanunuevvel 1323/24 Aralık 1907, sy.1848, s.1.
3 Tolga Bozkurt, “Sanayi Mektebi Binası”, Konya Ansiklo-
pedisi, 7/282-284.

birçok imalatçı katıldı. Konya Sanayi 
Mektebi 17 öğrenci ile 1901 yılı 
eylül ayında üç yıl süreli bir kurum 
olarak Demircilik ve Marangozluk 
şubeleriyle eğitim-öğretime başladı. 
Öğretimin esasını meslek dersleri 
oluşturuyordu. Öğrenciler sabah 
iki saat teorik dersleri gördükten 
sonra atölyelere geçerek altı saatte 
uygulamalı meslek derslerini takip 
ederlerdi. Meslek derslerini yanında 
Kur’an-ı Kerim,  Din Bilgisi, Türkçe, 
Musiki, Hüsnü Hat, Tarih, Coğrafya, 
Matematik ve Geometri gibi dersler 
de yer almaktaydı.4
Okulun resmi bir geliri mevcut değil-
di. Okulun gelirlerini 1901’de okulda 
düzenlenen halı-kilim sergisinden 
elde edilen gelirler, halkın bağışları, 
belediye gelirlerinden %5 kesinti payı 
ile okul atölyelerinin siparişlerinden 
elde edilen kârlar oluşturmaktaydı. 
Sanayi Mektebi, 1907’ye kadar vali-
nin başkanlığı altında bir komisyon 
tarafından idare edildi. Komisyon 
haftada bir gün toplanarak, 
mektebin gelişmesi için yapılması 
gerekenler görüşülürdü. 
Komisyonla birlikte okulda müdür 
unvanıyla bir de yönetici bulunmak-
taydı. Okulun ilk müdürü Çumralı 
Emin Bey’dir. Emin Bey döneminde 
okula asker kökenli demircilik 
öğretmeni Yüzbaşı Hacı Ali Bey ve 
marangozluk öğretmeni teğmen 
Tarhan Bey tayin edildi
Ziraat Bankası icra memurluğu 
görevine geçen Emin Bey’in yerine 
1902’de Mehmet Tevfik Bey getirildi. 
Mehmet Tevfik Bey dönemine 
okulun kadrosu genişletildi. 1904’te 
okula düzenli gelir getirmek ama-

4 Mektebi Sanayiyi Osmani’de Tedris Olunan Ulum ve Fü-
nun Programı, Istanbul, 1325/1910, s.3-132.

cıyla Meram’da “Deliklitaş Un Fab-
rikası/“Maarif Değirmeni” adını alan 
bir un değirmeni, bir kiremit ve tuğla 
fabrikası ile iki dükkân yaptırıldı.5 
1906’da Vali Faik Bey döneminde 
döküm ve tesviye bölümleri 
açıldı. Bu bölümler için İstanbul 
ve Sivas’tan iki usta getirildi. Yeni 
bölümlerin açılmasıyla okulun yatılı 
bölümü açıldı ve 50 kadar öğrenci 
yatılı kalmaya başladı.
Aynı yıl okulun bando takımı kuruldu 
ve müzik dersi için İzmir Sanayi 
Mektebi mezunlarından bir öğret-
men getirtildi. 1926’ya kadar varlığını 
koruyan Sanayi Mektebi bandosu 
Konya’da kutlanan her türlü bayram 
ve törenlerde hizmet gördü.
1908 ‘de okulda; halıcılık, ip boyacı-
lığı, marangozluk, kunduracılık, de-
mircilik, tesviye, dökümcülük, terzilik, 
tornacılık, oymacılık, mobilyacılık gibi 
sanat bölümleri mevcuttu.
1 Temmuz 1908’de Konya Sanayi 
Mektebi’nin basına da yansıyan 
“tevzi’-i mükafat resm-i bihini” yani 
“mezuniyet ve resmi ödül töreni” 
yapıldı. Törene Konya valisi Cevad, 
kumandan Servet Paşa, askeri ve 
mülki idareciler ile ulema ve eşraf 
katıldı. Sanayi Mektebi Müdürü 
Tevfik Efendi tarafından günün an-
lamına uygun bir konuşma yapıldı. 
Ardından marangozluk ve demircilik 
şubelerinden tahsilini tamamla-
yarak ustalık kazanmış olan dört 
öğrenciye ellerinde sermaye olmak 
üzere uygun görülerek hazırlanan 
nakdi mükâfat ile diplomaları verildi. 
Ayrıca tahsilini bitiremeyip de ödüle 
hak kazanan başarılı öğrencilere de 

5 Ali Işık, “Belgelerle Konya Hamidiye Sanayi Mektebi Maarif 
Değirmeni” Merhaba Akademik Sayfalar, 29 Nisan 2020, sy. 
15, s.231-240.
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sayılabilecek bir zamanı müteakip 
Konya Sanayi Mektebi’ne ihtisasımız 
dâhilinde olan Tarih ve coğrafya 
muallimi olarak tayin olundum. 
10-12 sene bu vazifeyi ifa ettim. O 
zamanlarda da bu günkü zeki ve kıy-
metli muallimler müstait ve çalışkan 
genç talebeler mektebi adeta istila 
etmişti Ancak şimdikiyle farkımız 
Vilayet Hususi İdaresi emrinde olan 
bu yuvanın muallimleri olan bizler 
aylarca maaş alamıyor 140-150 
yatılı talebe eksik gıdalanıyordu. 
Müdür ve muhasebeci kafalarından 
doğan düşüncelerin idaresi altında 
tedrisatın devamı da zorluğu ça-
basına elhasıl bir keşmekeş içinde 
yüzerdik. O zamanlar mektepte 
terzilik, kunduracılık, demir ve ağaç 
üzerine zanaatlar tedris edilirdi.”12

1921’de okul müdürlüğüne Tahir 
Fevzi Bey getirildi. O’nun döneminde 
1922’de arabacılık şubesi açıldı. 
Ancak bir yıl sonra I. Dünya savaşı 
yıllarında açılan diğer şubelerle 
birlikte bu şube de kapatıldı. 
1923 yılında okula vali tarafından 
Yusuf Cemal Bey getirildi. Yusuf 
Cemal Bey okulda birçok yenilik 
yaptı. İşlevini yitirmiş eski atölyelerin 
yerlerine yenisi yaptırdı. Torna-tesvi-
ye atölyesi genişletti. Atölyeye 800 
lira değerinde bir torna tezgâhı aldı. 
Ayrıca diğer atölyelere yeni aletler 
getirdi. 
19 Haziran 1923’te kendisiyle 
yapılan bir mülakatta Yusuf Cemal 
Bey okulla ilgili şu bilgileri vermek-
tedir: “Yedi buçuk ay kadar evvel 
müdüriyete tayin edildim. Mektebe 

12 Yeni Konya, 4 Mart 1953.

bi’l-vurud teftişatımı ikmal ettiğim 
vakit talebeyi elbisesiz, mektep 
binasının ekser mahallerini tamire 
muhtaç, sanathanelerin malzeme-
lerini pek noksan (eksik) buldum. 
Bunların hepsi de ehemmiyetli ve 
paraya ihtiyaç gösteren şeylerdi. 
Vilayete müracaat eyledim. Gerek 
makam ve gerek daimi encümen 
heyeti, hakkımda hüsnü teveccüh 
ibzal ile bunların temini hakkında 
maruzatımı terviç buyurdular. 
İmkanatın (imkanların) müsaadesi 
nispetinde muhasebe-yi hususiye 
müdüriyetinden teshilat (kolaylık) 
gösterildi. Talebe,  giydirildi. Bina 
mühimmen tamir ettirildi. Ayrıca 
mektep dâhilinde bir hamam 

inşa ettirerek günlerce istihmam 
etmeyen (yıkanmayan) talebenin 
her zaman yıkanması temin edildi. 
Demirhane için Adana’dan bin 
liralık malzeme edevatı getirttim. 
Çarkçı yüzbaşılığından mütekait 
Hakkı Efendi namında dökmeciliğe 
bihakkın vakıf bir usta celp ettim. 
Elhasıl imalathaneyi de faal bir 
hale koydum. Mektebe vürudumda 
leyli (yatılı) talebenin miktarı seksen 
altı idi. Beş nehari (gündüzlü, yatılı 
olmayan) talebe ile beraber yekûn-ü 
umumisi doksan birdir.  Şimdide o 
kadardır.  Bu müddet zarfında talebe 
kabul edilmemesi sene-i tedrisiyetin 
evasıtına (ortasına) tesadüf etmek-
ten münbaistir (dolayıdır). Eylülde 
mevcut yüze iblağ olunacaktır 
(ulaşacaktır). Mektebin bu sene büt-
çesi otuz bin lira kadardır. Mektepte 
geçen sene üç bin lira ve edavat 
temin etmiştir ki bu sene daha ziya-
de tezyad edeceği (artacağı) memuli 
kavidir (kuvvetle muhtemeldir). Mek-
tebin müddet-i tahsilesi (tahsil süre-
si) dört sene ise de bu sene tatbikat 
sınıfının ilavesiyle beş olmuştur. Bu 
sınıf yalnız sanatla iştigal edecek 
ve mektepten kendilerine yevmiye 
(günlük ücret) verilecektir. Şu 
suretle imalathanelerimiz serbest 
imalathaneler gibi sabahtan akşama 
kadar erbab-ı müracaata küşade 
(açık) bulundurulacaktır.  Şu halde 
bu sene dördüncü sınıftan beşinciye 
geçen talebe tamamıyla mezun ad-
dedilemeyecektir. Harice (piyasaya) 
iş yapılmaktadır. Bilumum imalatha-
nelerimiz hâl-i hazırda nafi olmakla 
beraber bir kısmı muhtaç-ı tamir ve 
tebdil olup bütçemizin müsaadesi 

nispetinde peyder pey ıslahına say 
olunan alatın ikmalı takdirinde daha 
nafi (faydalı) bir şekle girecektir. El-
yevm bilumum makine parçalarıyla 
ziraat edavatı (aletleri) tamir edecek 
bir şekle sokulmuştur. Şu suretle 
müessese fabrika sahiplerinin ve 
erbab-ı ziraatın ihtiyacatını temin 
etmektedir. Bu sene birkaç tezgâh 
mubayaasına (satın alınmasına) 
muvaffak olursam imalathane te-
kemmül edecek hem mekteb için iyi 
bir menba  (kaynak, gelir) ve edavat 
hem de talebe için görgülerini artıra-
cak bir sanathane (atölye) olacaktır. 
Mektep evvelce edavat ve malzeme 
noksanından dolayı müracaat eden 
erbab-ı mesalihe günü gününe 
işlerini yetiştirmemekte idi. Bundan 
dolayı müşterilerinin birçoğunu kay-
betmiştir. Şimdi müracaat edenlerin 
işleri vaktinde yetiştirilmektedir. Bu 
hususta iade-i itibara say etmek-
teyiz. O zaman varidatımız pek 
çok tezyad edecek (artacak) ve şu 
suretle müessesemiz ati (gelecek) 
için memlekete pek müfid (faydalı) 
bir amil olacaktır.”13

1924’de Konya Sanayi Mektebinde 
sınıf bazında birinci sınıfta 18, ikinci 
sınıf 41, üçüncü sınıfta 20, dördüncü 
sınıfta 11 olmak üzere toplam 90 
öğrenci vardı.  
Meslek bazında demir-torna 11, 
tesviye 22, demirci 19, marangoz, 21 
ağaç tornacı 3, 12 dökümcü, 2 ma-
kinist öğrenci eğitim görmekteydi. 
Okul öğrencilerinden 5’i paralı 70’i 
parasız, 15’i de gündüzlü-parasızdı. 
Öğretmen sayısı 16 idi. ayrıca 9’da 

13 Halk, 19 Haziran 1923.

vali tarafından kitap ve saat hediye 

edildi. Diploma alan öğrencilerden 
birisi olan Küçük Kazım (Gürel), bir 
konuşma yaparak “böyle hayırlı bir 
yurdun tesis ve açılışıyla kendilerinin 
marifet ve hüner sahibi olmalarını 
sağlayan Sultan II. Abdülhamit’e 
şükran borçlu olduklarını” belirtti. 
Daha sonra Hukuk Mektebi Müdür 
vekili Sivaslı Ali Kemali Efendi 
tarafından da bir dua yapıldı. Hemen 
arkasından mektebin bando takımı 
selam havasını çalarak üç defa 
(Padişahım çok yaşa) duası orada 
bulunanlar tarafından söylenildi.6
Konya Vilayet Matbaası, 24 Haziran 
1909’da Sanayi Mektebi’ne taşındı. 
Matbaa, 1913’e kadar Sanayi 
Mektebi’nde faaliyet gösterdikten 
sonra, Konya vilayet gazetesinin 
yayınını aksatmamak şartıyla Baba-
lık gazetesi sahibi Yusuf Mazhar’a 
devredildi.7
12 Ekim 1909’da mektep binasının 
ikinci katı Konya Hukuk Mektebi’ne 
kiraya verildi. Hukuk Mektebi 1913’e 
kadar burada kaldı.
Hakem gazetesinin sahibi ve aynı 
zamanda İttihat ve Terakki Kulü-
bünün de reisi olan okul müdürü 
Mehmet Tevfik Bey,8 1909’da mal 
müdürlüğüne atanınca okul müdür-
lüğüne Bekir Sıdkı Bey getirildi. Bekir 
Sıdkı Bey döneminde okula varidat 
temini için çalışmalar yapıldı. Öğret-
mensizlikten dolayı atıl duran okul 
bandosunu aktif hale getirmek için 
yeni bir müzik öğretmeni tayin etti.

6 Konya, 24 Haziran 1324/7 Temmuz 1908, s.1.
7 Caner Arabacı, Konya Vilayet Matbaası, Konya Ansiklo-
pedisi, 6/130.
8 Meşriki irfan, 2 Temmuz 1325/1910, Sy.34

1910’da okulun gelirlerinin azalması 

sebebiyle Vilayet Meclisi’nin kararıy-
la mektebin kapatılması gündeme 
geldi. Ancak Konya Valisi Arifi Paşa; 
“Meşrutiyet döneminde bir mektep 
kapatılamaz, mektep kapatmak ta iş 
değildir.” diyerek sanayi mektebinin 
kapatılmasını engelledi.
Bekir Bey’in ayrılmasından sonra 
1910’da Lokman Bey, 1911’de Halim 
Bey ve 1913’de Şevki Bey müdürlük 
yaptı. 1912’de okul Muhasebe-i 
Hususiye (Özel İdare)ye devredildi.
1913’de marangoz atölyesinin 
üstünde Konya’nın ilk sinema 
salonu açıldı. Burada çeşitli filmler 
gösterilmeye başlandı. Salon aynı 
zamanda tiyatro temsilleri için 
de kullanıldı. Salonun ortasında 
makine dairesi, arka tarafta ise 
zeminden yüksekte yirmi kişilik 
mevkiler bulunuyordu. Bu mevkiler 
daha sonra gece matinelerinde 
bayanlara tahsis edilmiştir. Sinema 
makinesi, okulun bahçesinde 
bulunan küçük bir motor ve dina-
mosundan elde edilen elektrikle 
çalıştırılmıştır. Pazar günleri dışında 
sinemada her akşam film gösterim-
leri yapılmıştır. Haftanın bir günü 
bayanlar için ayrılmıştır. Sinema 
afişlerinin yazıları ve film arasında 
gösterilen yazılar makinist Ziya 
Bey tarafından yazılmıştır. Filmin 
anlaşılmasını sağlamaya yönelik 
olan bu yazılar çini mürekkeple cam 
üzerine yazılarak hazırlanmıştır. 
1926’ya kadar açık kalan sinemada 
I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele 
boyunca milli hisleri uyandırma 
ve mücadeleye teşvik amacıyla 
halka ücretsiz film gösterimleri ya-

pıldı.  Bu amaçla haftanın iki günü 
ücretsiz film gösterildi. I. Dünya 
Savaşı sırasında Almanların çeşitli 
cephelerde çektikleri sahneler ve 
Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler 
gösterildi. İlginç görüntülerden 
oluşan bu filmler halkı derinden 
etkilemiş ve böylelikle Millî Mücade-
le’ye katılım artmıştır.9

1914’te göreve başlayan Osman 
Ferid (Sağlam) Bey döneminde 
savaş halinde bulunan ordunun ihti-
yaçları doğrultusunda kunduracılık, 
terzilik, çorapçılık ve fanilacılık gibi 
yeni şubeler açıldı. 
1917’de göreve gelen Nazif Bey 
döneminde Konya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın katkısıyla bir grup öğrenci 
ihtisas için Almanya’ya gönderildi. 
Sanayi Mektebi binası 1918’de 
boşaltıldı. Okul öğrencileri Konya 
Darüleytam (Öksüz Yurdu’n)a taşın-
dı. Bu taşınma işleminin sebepleri 
arasında bazı soruşturmalar yer aldı. 
Müdür Ekrem Reşat (Koçu) Bey, mü-
dür yardımcısı Münir Bey hakkında 
öğrenci ve ahali tarafından yapılan 
şikâyeti vilayete bildirdi. Münir Bey 
hakkında başlatılan tahkikata bağlı 
olarak Ekrem Bey de geçici olarak 
görevden alınarak müdürlüğe eski 
müdür Nazif Bey getirildi.10

Sanayi Mektebi binası önce Konya 
Belediyesi,11 daha sonra da Konya 
Kolordu Karargâhı olarak kullanıldı. 
1919 Eylül’ünde Karargâhın başka 
bir yere taşınması üzerine bina yeni-
den Sanayi Mektebi’ne tahsis edildi. 
Bu dönemde okul, gündüzlü öğrenci 
de kabul etmeğe başlandı. 
Aynı yıl Ekrem Reşat yeniden okul 
müdürlüğüne getirildi. Ekrem Reşat 
döneminde terzilik ve kunduracılık 
atölyesinin yanında marangozluk, 
demircilik atölyeleri açıldı, Sanayi 
Mektebi Bandosu ile Konya’nın ilk 
sineması olan Sanayi Mektebi Si-
neması’nı yeniden faaliyete geçirdi. 
Ayrıca onun döneminde okula yeni 
tayinler ve başka okul öğretmen-
lerinin görevlendirilmesi yoluyla 
öğretmen açığı kapatılmaya çalışıldı. 
Okulun tarih öğretmeni Celaleddin 
Ali İmer, Sanayi Mektebinin 1919’da 
durumunu şöyle anlatmaktadır: 
“(Askerlikten) dönüşümüzün ferdası 

9 Ahmet Kuş, Sinemalar, Konya Ansikolpedisi, 8/112-113.
10 Kerim Sarıçelik, Konya’da Modern Eğitim Kurumları, s. 
222; Fırat, Konya’daki Eski Sanayi Mektebi, 350.
11 Türk Sözü, 17 Temmuz 1918, sy. 350-57, s.2.
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naklen Mardin Sanat Okulu müdürü 
Mehmet Özaksoy getirildi.
1951-1952 öğretim yılında motor 
ve elektrik şubeleri için bahçeye bir 
atölye kuruldu. Tesviye atölyesinin 
önünü kapatan eski döküm atölyesi 
yıktırılarak demir ve döküm atöl-
yelerinin arasına küçük bir döküm 
atölyesi yaptırıldı.  Aynı yıl döküm ve 
model atölyeleri tamamen kaldırıla-
rak yerlerine motor ve ziraat aletleri 
tamir atölyesi ve elektrik atölyesi 
ilave edildi. 
1953’te okul müdürü Mehmet 
Özaksoy, askerlik görevini yapmak 
için görevinden ayrıldı. Müdürlük 
görevine vekâleten birkaç ay müdür 
yardımcısı Ahmet Naci Karahüyüklü 
tarafından yürütüldükten sonra 
Samsun Erkek Sanat Enstitüsü 
Müdürü Nuri Özkan bu göreve 
naklen tayin edilerek göreve başladı. 
Nuri Özkan’ın 1956’da ayrılmasından 
sonra aynı yıl müdürlüğe Mustafa 
Karluk atandı.
1938-1957 yılları arasında tesviye 
bölümünden 338, demir bölümün-
den 87, döküm bölümünden 90, 
model bölümünden 57, marangoz 
bölümünden 104, elektrik bölümün-
den 110 ve motor bölümünden 64 
olmak üzere 870 öğrenci okuldan 
mezun oldu. 
1961’de Lami Düdükçü, 1966’da 
Tahir Çelik, müdürlüğe atandı. 23 
1962’de Akşam Tekniker Okulu’nu 
bünyesine aldı.
1967-1968 öğretim yılında okul 
şehir stadyumunun güneyinde inşa 
edilen ve 14 milyon liraya mal olan 
yeni binasına taşındı. Bu dönemde 
okul, makine ressamlığı ve elektronik 
bölümlerine kavuştu. Ayrıca Nurten 
Ulutürk adında ilk kız öğrenci elektro-
nik bölümüne kayıt yaptırdı.24 1968’de 
İsmail Güner, müdürlüğe atandı. 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1974’te okulun adı Endüstri Meslek 
Lisesi oldu. 1975’te harita kadastro, 
1976’da değirmencilik bölümleri 
açıldı. 1978’de İsmet Baysal, müdür-
lüğe atandı. 
30 Mart 1979’da Sanayi Mektebi 
eski binası yandı ve kullanılamaz 
hale geldi.

23 Yeni Konya, 26 Eylül 1967.  
24 Yeni Konya, “Sanat Okulunun Ilk Kız Öğrencisi”, 5 Ekim 
1967,  

1980’de Kâzım Özipek, müdürlüğe 
atandı. O’nun döneminde 1982’de 
Konya’nın ikinci meslek lisesi olan 
Fatih Endüstri Meslek Lisesi açılın-
ca25 elektronik, makine, ressamlığı ve 
kadastro bölümleri bu okula aktarıldı.
1985’de Sadettin Erkan okula 
müdür oldu. 11 Mart 1986’da Selçuk 
Üniversitesi rektörü Halil Cin, okulu 
ziyaret etti. Halil Cin, “üretime dönük 
çalışmalar için meslek lisesindeki 
makinaların en iyi şekilde değer-
lendirilmesi ve dışarı ile rekabet 
edebilmeleri gerektiğini” ifade 
ederken okul müdürü Sadettin Erkan 
“daha çok üretim yapabilmemiz için 
döner sermaye kanunun çıkarılması 
gerekir” açıklamasında bulundu.26

1993’de İsmail Yağcı, müdür olarak 
atandı. 2005’te Bilişim Alanı açıldı.  
2006’da Ali Karagöz okul müdürü 
oldu. 2007’de Biyomedikal Tekno-
lojisi Alanı açıldı. 2009’da Mehmet 
Emin Botsalı müdürü oldu. 2010’da 
Hüseyin Akyar ve Fatih Aydın’ın 
müdür vekilliğinden sonra 2011’de 
Abdi Kalan okul müdürlüğüne atandı. 
2014’de halen müdürlük görevine 
devam eden Hasan Demirbağ atandı. 
1970’den 2019 yılına kadar Endüstri 
Meslek Lisesi ve Teknik liseden 
mezun toplam öğrenci sayısı 
20.571’dir.27

Günümüzde “Konya Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi” adını alan 
bu tarihi okulda 58 derslik ve 42 
atölye mevcut olup 185 öğretmen, 
40 personel, 1856 öğrenci ile eğitim 
öğretime devam etmektedir.28

25 Yeni Konya, 30 Ağustos 1982.
26 Yeni Konya, 12 Mart 1986.
27 Bu istatistiği 12 Haziran 2020 tarihinde gönderen okul 
müdürü Sayın Hasan Demirbağ’a teşekkür ederim.
28 Yenigün, “Meslek Liseleri Önemsenmeli” 14 Mart 2020
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hizmetli görev yapmaktaydı.14

1924’te okulun eğitim-öğretim sis-
temi de değişti. Dört sınıftan ibaret 
olan okul beş sınıfa çıkarılarak ilk üç 
sınıf hem teorik hem de uygulama, 
diğer, iki sınıf yalnız uygulamalı 
olmak üzere beş yıllık meslek okulu 
haline getirildi. 
11 Haziran 1924’de Konya valisi 
Kazım Bey ve meclisi umumi azala-
rından bazıları ile Sanayi Mektebini 
ziyaret etti. Uzun müddetten beri 
işletilmeyen döküm ocağının açılışı-
nı yaptı.15

1925’de okul civarındaki kapatılan 
bazı medrese yapıları ile istimlak 
edilen bazı evler yıktırılarak okul 
alanına eklendi. Aynı yıl ekim ayında 
Konya ziyaretleri esnasında Atatürk, 
Sanayi Mektebini ziyaret etti.16

1926’da okula yeni marangozhane 
yaptırıldı. Okulun eğitim-öğretim 
süresi dört yıla düşürüldü. 1928’de 
tekrar beş yıla çıkarıldı. 
1927’de Sanayi Mektebi atölyelerin-
de yapılan bazı örnekler Ankara’ya 
Cumhurbaşkanlığına gönderildi. 
Numuneler Cumhurbaşkanlığı katibi 
umumisi Tevfik Bey vasıtasıyla 
Mustafa Kemal’e takdim edildi. 
Tevfik Bey’in Sanayi Mektebi mü-
dürü Yusuf Cemal Bey’e gönderdiği 
iltifatnamede şunlar yazılıydı: “Mek-
tebiniz mamulatından gönderdiğiniz 
numuneler geldi. Reisicumhur 
hazretleri gördüler ve pek beğendi-
ler. Talebenin gösterdiği kabiliyetten 
ve sarf olunan gayretten memnun 
oldular. Teşekkürlerini arz ederim 
efendim.”17 Aynı yıl okulun öğrenci 
sayısı 82’ye indi.18 
1912’den beri Özel İdare himaye-
sinde bulunan okul 1927’de çıkan 
2765 sayılı kanunla Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devredildi. 
1928 yılında görevi başındayken 
vefat eden Yusuf Cemal Bey’in yeri-
ne demir atölyesi şefi Mehmet Asaf 
Bey atandı. 1930 Eylül ayına kadar 
görevde kalan Mehmet Asaf Bey’in 
yerine Maarif Vekilliği tarafından 
İzmir Sanat Okulu elektrik atölyesi 
şefi olan Mehmet Ali Ertekin müdür-

14 Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modern-
leşme Sürecinde Eğitim Istatistikleri, (1839 – 1924), s.318.
15 Babalık, 113 Haziran 1924.
16 Muzaffer Hamid, “Konya Sanayi Mektebi”, Babalık, 12 
Nisan 1927.
17 Babalık, 10 Nisan 1927.
18 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, 1927-1928.

lüğe atandı. 
KONYA BÖLGE SANAT OKULU
1931’de 1867 sayılı kanunla iller 
dokuz bölgeye ayrılmış ve her bölge 
mali ve yönetimi bölgeye dâhil illerce 
karşılanmak üzere birer Sanat Okulu 
faaliyete geçirilmiştir. Böylece Konya 
Sanat Okulu da “Bölge Sanat Okulu” 
haline getirildi. 
Okulun açıldığı yıldan 1932’ye kadar 
okulun öğrenci sayısı artarak 2.187’si 
yatılı, 501’i gündüzlü olmak üzere 
2.688 kişi okuldan mezun oldu.
Mehmet Ali Bey, 1935’te Maarif 
Vekâleti tarafından Kastamonu 
Sanat Okulu müdürlüğüne tayin 
edilince İzmir Sanat Okulu model 
atölyesi şefi ve müdür muavini olan 
Ali Rıza Gürkan, Konya Sanat Mekte-
bi müdürlüğüne atandı. 
1935-1936’da okul hudutlarında 
bulunan bir medrese binası daha 
yıktırılarak bahçeye dâhil edildi. Okul 
civarındaki vakıf idaresine ait toprak 
evler istimlak yoluyla okula dâhil 
edilerek alan genişletildi. Bu arsa 
üzerine bir mutfak, bir çamaşırhane 
ve bir hamam yaptırıldı.
1936’da okulda Akşam Sanat Okulu 
açıldı ise de fazla talep olmadığı için 
kısa sürede kapandı.
1937’de Ali Rıza Gürkan, Edirne 
Sanat Okulu müdürlüğüne tayin 
edilince yerine Nihat Saydam geldi. 
1942’ye kadar görev yapan Gürkan 
döneminde okulun demirhane 
tesisatını tamamlamış, meydanın 
ortasındaki eski sinema binasına ait 
helâlar yıktırılarak yerine atölyeler 
açılmış, helâlar atölyelerin arkasına 
yeniden inşa ettirilmiştir. 
Konya Sanat Okulu 1940’ta Milli 
Eğitim Bakanlığınca yurdun değişik 
yerlerinde üç yıllık sanat okulları 

açma kararı üzerine bu okullar için 
gerekli malzemenin üretilmesi için 
yaz tatili yapmamış çalışmasına yaz 
ayı boyunca devam kararı almıştır. 
Atölyelerde çalışan öğrenciler hem 
stajlarını yapmışlar hem de yevmiye-
leri ödenmiştir.19

1942’de Nihat Saydam İzmir Sanat 
Okulu’na tayin olunca, yerine İzmir 
Sanat Okulu Müdürü Muzaffer Harç 
tayin edildi. Muzaffer Harç, 1944’te 
okulun batı tarafına marangoz ve 
model atölyesi için yeni bir bina, yeni 
derslikler ve gündüzlü öğrenciler için 
bir yemekhane inşa ettirdi. 17 Kasım 
1944’de Cumhurbaşkanı İsmet İnö-
nü, okulu ve bölümleri ziyaret ederek 
yetkililerden çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
1923’ten 1944’e kadar okul 676 
mezun verdi. 1944’de birinci sınıfta 
henüz mesleğe ayrılmayan 306 öğ-
renci ile tesviyede 246, demircilikte 
86, dökümcülükte 66, modelde 34, 
marangozluk bölümünde 92 olmak 
üzere okulda toplam 840 öğrenci 
mevcuttu.20

KONYA ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ
1945’de okulun adı “Konya Erkek 
Sanat Enstitüsü” olarak değiştirildi. 
Okulda 49 öğretmen, 887 öğrenci 
mevcuttu.21

Okul müdürü Muzaffer Harç’ın 
1945’te İzmir’e öğretmen olarak 
naklinden sonra yerine Sultanahmet 
Erkek Enstitü Müdür yardımcısı 
İhsan Torol tayin edildi. 1947’de 
öğrenci, okul, öğretmen ve 
aile arasında ilişkileri düzenlemek, 
okulun ihtiyaçları hakkında destek 
olunmasını sağlamak, öğrencilerin 
durumları hakkında bir bilgi vermek 
amaçlı “Okul Aile Birliği” kuruldu.22

1948’de okula bitişik Bekir Sami 
Paşa/Islahı Medaris Medresesinden 
geri kalan yerler yıkılarak bahçe 
halinde Okul alanına ilave edildi. 
İhsan Torol’un 1949’da Bursa Sanat 
Enstitüsü’ne tayininden sonra 
Malatya Erkek Sanat Enstitüsü Mü-
dürü Süreyya Ulgüray okul müdürü 
oldu. 1950 yılına kadar bu görevi 
yaptıktan sonra genel müdürlüğe 
alınması üzerine müdürlük görevine 

19 Ekekon, 17 Temmuz 1940.
20 Ekekon, 29 Ekim 1944.
21 Ekekon, 29 Ekim 1945.
22 Selçuk, “Erkek Sanat Enstitüsü Okul Aile Birliği Kuruldu”, 
4 Şubat 1947.  
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İslam dininde faizin haram olması, 
Müslümanları faizsiz finans modeli 

arayışına yönlendirmiştir. Böylece 
dünyada İslam hukukuna uygun birçok 
faizsiz finans ürünü ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan birkaçı, İslami endeksler ve 
İslami hisse senetleridir. İslami finans, 
sadece finansal işlemler ve faizsiz 
bankacılık işlemlerinden ibaret değildir. 
İslami finans, paranın yönetim şeklini 
hayat tarzımıza uyarlamaktır. İslami 
finansın birçok tanımı yapılmıştır. 
Bunların hepsinde öngörülen madde 
finansal işlemlerin ‘İslami prensiplere 
göre’ yürütülmesi gereğidir.  İslami 
finansal piyasa, finansal araçların İsla-
mi kurallarla çelişmeyen şekilde işlem 
gördüğü pazarlardır. İslami finansal 
piyasanın amacı, kazancın helal olması 
ve sermaye sahiplerini en iyi getiriyi 
sağlayacak  sektörlere yönlendirerek 
yatırımcılara tercihlerine uygun İslami 
fon sağlamaktır. 
Borsa Nedir, İşlevleri Nelerdir?
Borsa finans sektörünün en önemli 
unsurlarından biridir. Borsa olarak 
adlandırılan finansal piyasa kavramı 
ile sarraflar, kıymetli evrak simsarları 
ve tüccarların, hisse senedi, bono ve 
diğer ortaklık paylarının alım satımı için 
buluştukları ortam işaret edilmektedir.  
Borsa, tasarrufları kolaylaştıran, eko-
nomik büyümeye katkı sağladığı gibi 
yatırımcıları yönlendiren bir finans aracı 
olarak da piyasada oldukça işlevsel bir 
rol oynar. Borsa faaliyetlerine, küçük 
yatırımcılardan devletlere ve şirketlere, 
büyük fon tüccarlarına ve bankalara 
kadar farklı büyüklükte işletmeler katıl-
maktadır. İlgili şirketler halka açık şir-
ketlerdir. Bu halka açık şirketlerin hisse 
senedi alım satımı için borsa güvenli bir 
pazar yeri olarak hareket etmektedir.
Borsa Endeksi Nedir, İslami Endeksin 
Özellikleri Nelerdir?
Endeks, belli bir zaman dilimine ait olan 
fiyat, maliyet, satış, üretim gibi verilerin 
toplanması ile oluşturulan göstergeler-
dir. Borsa endeksleri ise borsada işlem 
gören hisse senetlerinin fiyat ve getiri 
performanslarını ölçmekte kullanılan 
temel göstergedir. Endeksler, hisseleri 
halka açık bir borsada işlem gören bir 
grup şirketler seçilerek oluşturulmakta-
dır. Tasarrufların değerlendirilmesi için 

endeksler önemli bir yere sahiptir. Çün-
kü borsa endeksleri aynı anda birçok 
hisse senedine yatırım yapabilme im-
kanı sunar buda bize yüksek bir kazanç 
sağlamaktadır. Örneğin, Katılım50, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 
işlem gören İslami bir endekstir.  İslami 
kurallara uygun hisse senetlerinden 
halka açık piyasa değeri en yüksek 50 
şirketten derlenmiştir. 
İslami endeksler tanım olarak İslami 
kurallara uygun şirketlerin şirket his-
selerini temsil eder. İslami finans piya-
salarında alınıp satılan İslami yatırım 
araçları, İslam alimleri tarafınca tavsiye 
edilen tarama kriterleri göz önünde 
bulundurularak, geliri sermaye kazan-
cından ve temettüden elde edilen şer’i 
hükümlere uygun hisse senetlerini içer-
mektedir. İslami endeks de geleneksel 
endeks gibidir tek farkı şer’i hükümlere 
uygun olmasıdır. İslami endeksler faizli 
işlemlerden, aşırı spekülatif işlemlerden 
ve manipülasyondan arınmış olmalıdır. 
Birçok insan, hisse senedi alım satım 
sözleşmesinin İslam ile çeliştiğini, 
hisse senedinin temsil ettiği varlığın 
açık ve net olmadığını, borsanın haram 
olduğu ve İslami bir borsanın mümkün 
olamayacağı düşüncesindedir. Ama 
İslami hisse senetlerinde bilinmezlik 
olduğu söylenemez çünkü şirketin 
bilançosu gayet açık ve nettir. Hisse 
senedinin İslami hisse senedi olması 
için bir takım kurallara uyması gerek-
mektedir. 
İSLAMİ HİSSE SENEDİ NEDİR?
 İslami hisse senetleri kısaca İsla-
mi kurallar çerçevesindeki firmaların 
faaliyetlerini gösteren ortaklık serma-
yeleridir. En yaygın sermaye piyasası 
aracıdır. Risk paylaşım araçlarıdır.
 Hisse senedi ihraç eden şirketin tica-
ri işlemlerinin İslami finans kurallarına 
uygun olması gerekir. 
 Yasaklanan ürün ticareti (Faize da-
yalı finans, alkollü içecek, kumar…) ya-
pan, faizli kredilerden kazanç elde eden, 
faaliyet alanlarında Garar (belirsizlik) 
bulunduran firmalara ait hisse senet-

lerine yatırım yapmak İslami finansta 
yasaklanmıştır.
 Şirketin ana sözleşmesinde faiz 
veya (içki ve domuz vs.) diğer mahzur-
lu mal veya hizmet ticareti gibi işlem-
lerde bulunacağını içeren bir madde yer 
almamalıdır.
 Şirketin aldığı faizli kredinin toplamı 
(kredi vadesi ister uzun ister kısa olsun 
fark etmez), tüm hisse senetlerinin 
toplam piyasa değerinin %30’unu aş-
mamalıdır (Bu oran üçte birden az oluş, 
azlık ilkesine dayalı olarak %33 olabilir.
 Ancak aldığı faizli kredi yerine, müm-
kün olunca enflasyonun altında teşvik 
kredisi alması uygun olur, Reel faizle 
kredi kullanmak yerine, Katılım Ban-
kaları ile ticari faaliyetleri sürdürmek 
hedeflenmelidir.
Not: Katılım bankaları bulunan ülkede, 
faiz getirisi için bu derece elindeki fazla 
nakdi faizli bankaya yatırması caiz 
olmaz.
 Şirketin faiz geliri elde etmek için 
konvansiyonel bankalardaki faizli -va-
deli hesaplara yatırdığı kısa, orta veya 
uzun vadeli paraların toplamı tüm hisse 
senetlerinin toplam piyasa değerinin 
%30 (%33)’unu aşmamalıdır.
 Şirketin fıkhen meşru olmayan (faiz, 
mahzurlu mal satışı vs.) işlemlerden 
elde ettiği gelir, toplam gelirinin %5’ini 
aşmamalıdır.
AAOIFI  bulunan bu prensipler şirketin 
ana faaliyetleri İslami usullere uygun 
ama bazı konularda haram içine gi-
riyorsa, yukarıda belirttiğimiz oranlar 
çerçevesinde uygulanması gerekmek-
tedir.
KATILIM ENDEKSİ
Katılım Endeksi İslami finans pren-
siplerine paralel ve faizsiz yatırımların 
işlem hacmine uygun İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasında işlem gören 
hisse senetlerinde oluşan bir borsa 
endeksidir.
Katılım Endeksi kurallarına ilişkin iki 
tane alanda inceleme yapılabilir Bi-
rincisi; faaliyet alanı kriterleri. İkincisi; 
finansal kriterler. Her iki kritere de uyan 
şirketler bu endekste yer alabilir.
Endekste yer almaması gereken faali-
yet alanları:
 Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, 
aracılık,

HİSSE SENETLERİ

İSLAMDA
TİCARET

E. Sena CARI
KTO Karatay Üniversitesi 
İslam İktisadı ve Finans Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi

İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN KATILIM ENDEKSİ VE

 Alkollü içecek, kumar, şans oyunu,
 Domuz eti ve benzer gıda,
 Turizm, eğlence, basın, yayın, reklam,
 Tütün mamulleri, silah,
 Vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti, 
olmayan şirketler bulunur.
Bu tür şirketlerin hisse senetlerini al-
mak fıkıh kurallarına uygun olmadığı 
için meşru değildir. Şirketin ana faaliyet 
alanı belirlenirken ilk başta şirket ana 
sözleşmesi esas alınır eğer yukarıda 
belirtilen maddelerden bir kaçı varsa ve 
katılım bankacılığı kurallarına uymuyor-
sa hisse senedi alım-satımı yapılması 
doğru değildir.
Endekste finansal kriterler ise şöyledir:
 Faiz getirili nakit ve menkul kıymetler 
/ Piyasa değeri <  %33,
 Toplam faizli krediler / Piyasa değeri 
<  %33,
 Endeksteki faaliyetlerden gelirler / 
Toplam gelir <  %5.
Peki Bu Ölçütler Neden %25 değil de 
%33 ya da Neden %2 değil de %5?
 %33 ölçütünün dayanağı: Üçte bir 
ölçütü
Bağışlanması mümkün olan az hara-
mın sınırlandırılmasında en meşhur 
oran standardı üçte bir(1/3) veya ona 
yakın ölçüdür(%30). Bu ölçü de Sa’d b. 
Ebi Vakkâs’ın (r.a) vasiyet konusundaki 
hadisinden elde edilmiştir. O şöyle de-
miştir: ‘‘Ey Allah’ın Resulü! Ben zengin 
biriyim, bana varis olacak sadece bir 
kızım var; malımın üçte ikisini vasiyet 
edeyim mi?’’ dedim; Hz. Peygamber: 
‘‘Hayır!’’ buyurdular. ‘‘Yarısını vasiyet 
edeyim mi?’’ dedim ; Yine : ‘‘Hayır!’’ bu-
yurdular. Ben tekrar : ‘‘Üçte birini vasiyet 
etsem,’’ dedim; bunun üzerine ‘‘Üçte bir 
mi, üçte bir de çoktur. Çünkü varislerini 
zengin olarak bırakman onları insanlara 
el açan muhtaç şekilde bırakmandan 
daha hayırlıdır,’’ buyurdular. Bu hadis 
endeksteki finansal kriterlerin dayandı-
ğı temel olarak kabul edilmiştir.
 %5 ölçütünün dayanağı: Gabn-ı Yesir 
ve Garar-ı Yesire Cevaz Verilmesi
İslam alimleri sözleşmelerde az al-
danmayı bağışlanabilir bulmuşlardır. 
Nitekim Hanefiler gabni bağışlanabilir 
saymışlar, bu tür akitleri sahih saymış 

ve tersine hüküm vermemişlerdir. On-
lar garar-ı yesiri(az aldanma) menkul 
mallarda %5’den, hayvanlarda %10’dan, 
gayrimenkul kıymetlerde ise %20’den 
az olan miktarlar için takdir etmişlerdir. 
Oysa gabin yani aşırı yararlanma söz-
leşmelerde haramdır fakat Hanefiler  
%5 oranını geçmeyecek miktarda işle-
mi kabul etmişlerdir.
Türkiye’de İslami Endeks (Katılım 
Endeksi)
Ülkemizde ilk İslami endeks 2011 
yılında Katılım-30 ile başlamıştır. Türki-
ye’de İMKB’de işlem gören İslami hisse 
senetleri ile geleneksel hisse senetleri 
paralel bir şekilde işlem görmektedir. 
2011 yılında piyasaya giren bir enstrü-
man için tercih edilme oranları gayet de 
olumlu bir gelişme olarak görülmekte-
dir. Demek ki yatırımcılar İslami hisse 
senetlerine ılımlı yaklaşıyorlar. İslami 
hisse senetleri hem Müslüman yatırım-
cıların dini değerleriyle çatışmıyor hem 
de geleneksel hisse senetlerine göre 
daha az risk teşkil ettikleri için diğer 
yatırımcıların da daha çok tercih ettiği 
bir işlem olmaktadır.  
Katılım-50 Endeksi
Katılım 50 endeksi, Borsa İstanbul 
Ulusal Pazar’da işlem gören ve Katılım 
Bankacılığı prensiplerine uygun hisse 
senetlerinden oluşan bir borsa endeksi-
dir. Pay hakları 50’dir.
Katılım-30 Endeksi
Katılım 30 endeksi, Borsa İstanbul 
Ulusal Pazar’da işlem gören ve Katılım 
Bankacılığı prensiplerine uygun hisse 
senetlerinden oluşan bir borsa endeksi-
dir. Pay hakları 30 dur.
İslami finansın temel prensipleri faiz ve 
haram olan işlemlerden uzak durmak-
tır. İslami piyasalarda aynı bu doğrultu-
da işlemler yapmaktadır. İslami hisse 
senedi piyasalarıyla geleneksel hisse 
senedi piyasaları arasında en büyük 

fark, hisselerin yapılarında ve kurum-
larında uymaları gereken belli başlı 
ilkelerdir. Bizim esas çabamız faizi en 
aza indirebilmek olmalıdır. Bu doğrul-
tuda gerek İslami finans sistemimizle 
gerek İslami endekslerle ve yeni birçok 
sistemin bulunmasıyla İslami finansın 
gelişebileceğini düşünülmektedir. Çün-
kü İslâmî finansta, en büyük kâr elde 
etmeye çalışmak yanında, meşru kâr 
elde etmek hedeflenmelidir.
Kaynakça
Katılım Endeksi: http://www.katilimen-
deksi.org/content/userfiles/files/en-
deks_brosuru_tr_30_1.pdf adresinden 
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ENFLASYON

Mayıs ayında TÜFE yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı.
TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki 
aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık orta-
lamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.
TR52 Konya-Karaman Bölgesinde Mayıs ayında enflas-
yon yıllık %10,6 artış göstermiştir.
Yurt İçi ÜFE, yıllık %6,71, aylık %1,28 arttı.
YI-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,15, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %5,53 ve on iki aylık ortala-
malara göre %9,14 artış gösterdi.

En Fazla Artan
(Aylık)

En Fazla Azalan
(Aylık)

S. Ürün Adı Oran(%) S. Ürün Adı Oran(%)

1 Çilek 40,87 1 Sivri Biber -51,37

2 Havuç 27,19 2 Dolmalık 
Biber -40,53

3 Elma 13,29 3 Sarımsak -36,83

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

2020 Mart ayında işsizlik oranı %13,2.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. 
Işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile 
%15,0 oldu.

İmalat Sanayi
En Fazla Artan (Aylık) En Az Artan (Aylık)

S Sektör Adı Oran S Sektör Adı Oran

1 Kok ve rafine 
petrol ürünleri 4,93 1 Deri Ürünleri -1,56

2 Kağıt Ürünleri 4,54 2 Kimyasallar 0,32

3 Basım ve kayıt 
hizmetleri 3,57 3 Temel Eczacılık 

Ürünleri 0,35

TEMEL EKONOMİK
G Ö S T E R G E L E R

Hakan KARAGÖZ
KTO–Ekonomik Araştırmalar ve Proje Uzmanı

Kaynak: TUİK
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DIŞ TİCARET

Nisan ayında ihracat %41,4, ithalat %25 azaldı.
Türkiye Istatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiy-
le oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen 
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,4 azalarak 8 
milyar 990 milyon dolar, ithalat %25,0 azalarak 13 mil-
yar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 
dış ticaret açığı %67,0 artarak 2 milyar 732 milyon do-
lardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Ihracatın 
ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %84,9 iken, 
2020 Nisan ayında %66,3’e geriledi.
İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı
Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Alman-
ya’ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülke-
yi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar 
ile Irak, 400 milyon dolar ile Italya ve 361 milyon dolar 
ile Birleşik Krallık takip etti. Ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, 
toplam ihracatın %31,1’ini oluşturdu. Ithalatta ise Çin ilk 
sırayı aldı. Nisan ayında Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 
559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 
435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar 
ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar 
ile Güney Kore izledi. Ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, top-
lam ithalatın %40,8’ini oluşturdu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2020 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 
85,4 milyar TL, bütçe gelirleri 68,1 milyar TL ve bütçe açığı 
17,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı büt-
çe giderleri 75,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 7,6 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs ayı itibarıyla 85 mil-
yar 446 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcama-
ları 9 milyar 664 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 75 
milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir
2019 yılı Mayıs ayında 4 milyar 116 milyon TL faiz dışı açık 
verilmiş iken 2020 yılı Mayıs ayında 7 milyar 637 milyon 
TL faiz dışı açık verilmiştir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
2020 Mayıs ayında tüketici güveni arttı.
Türkiye Istatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi so-
nuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış 
tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 
%8,5 oranında arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs 
ayında 59,5 oldu.
Tüketici Güven endeksindeki artış; hanenin maddi durum, 
genel ekonomik durum, işsiz sayısı ve tasarruf etme ihtimali 
beklentileri değerlendirmelerinin iyileştiğini göstermektedir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

2020 Nisan ayında sanayi üretimi yıllık %31,4 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan 
ayında (yıllık);
• Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %14,5, 
• Imalat sanayi sektörü endeksi %33,3,
• Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi %14,9 azaldı.

Kaynak: TUİK

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Kaynak: TUİK, Veriler, 2019 yılından itibaren mevsim etkilerinden 
arındırılmış şekilde yayınlanmaya başlanmıştır.

Kaynak: TUİK

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
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FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

2020 Mayıs ayında finansal yatırımlar araçları arasında en 

yüksek aylık reel getiriyi %3,36 oranlarıyla BIST 100’de ger-

çekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %2,38, DIBS 

%1,95,  Euro %0,32 ve Amerikan Doları %0,17 oranlarında 

kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,76 oranında yatı-

rımcısına kaybettirdi.
DÖNEMSEL GAYRİ 
SAFİ YURT İÇİ HASILA

GSYH 2020 1. çeyreğinde %4,5 arttı. 
GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş ha-
cim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%4,5 arttı.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı bi-
rinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %12,1, bilgi ve 
iletişim faaliyetleri %10,7, sanayi %6,2, kamu yönetimi, 
eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, 
hizmetler %3,4, tarım %3,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, 
mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve finans 
ve sigorta faaliyetleri %1,6 arttı. Inşaat sektörü ise %1,5 
azaldı.

Kaynak: TUİK

CARİ AÇIK

2020 Nisan ayında Cari denge, 5 milyar $ açık vermiştir. 
Bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon ABD doları açık 
veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5.062 
milyon ABD doları açık gerçekleşmiştir. Bunun sonu-
cunda on iki aylık cari işlemler açığı 3.291 milyon ABD 
doları olmuştur.

KAPASİTE KULLANIM ORANI

2020 yılı Mayıs ayında imalat sanayi genelinde kapasite 
kullanım oranı, bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 
62,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: TCMB

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

KONUT SATIŞLARI

Türkiye’de 2020 Mayıs ayında 50.936 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %44,6 azalarak 50 bin 936 

oldu. Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında ipotekli ko-

nut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 artış 

göstererek 18 bin 483 oldu.

DÜNYADAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

HİNDİSTAN

Teklif No: 202000002

Onaylanma Tarihi: 03.01.2020

Reklamcılık ve piyasa araştır-
ması

İdare merkezi faaliyetleri; idari 
danışmanlık faaliyetleri

Bilgi hizmet faaliyetleri

Toptan ticaret (Motorlu kara ta-
şıtları ve motosikletler hariç)

Gıda ürünlerinin imalatı

PAKİSTAN

Teklif No: 202000003

Onaylanma Tarihi: 06.01.2020

Toptan ticaret (Motorlu kara ta-
şıtları ve motosikletler hariç)

Perakende ticaret (Motorlu kara 
taşıtları ve motosikletler hariç)

Büro yönetimi, büro destek ve iş 
destek faaliyetleri

DANİMARKA

Teklif No: 202000015

Onaylanma Tarihi: 09.01.2020

Su yolu taşımacılığı

Suyoluyla ulaşım ve gezi/eğlen-
ce/piknik gibi amaçlarla sertifika 
ya da ehliyet olmaksızın

herkesin kiralayabileceği fiberg-
las botlar kiraya veren GoBoat Şir-
keti, fiberglas bot temin

etmek için yaklaşık maliyet be-
lirlemek amacıyla piyasa araştır-
ması yapmaktadır.

ESTONYA

Teklif No: 201900341

Onaylanma Tarihi: 24.01.2020

İnsan sağlığı hizmetleri

Toptan ticaret (Motorlu kara ta-
şıtları ve motosikletler hariç)

Diğer imalatlar

Diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı

ABD

Teklif No: 202000031

Onaylanma Tarihi: 24.01.2020

İdare merkezi faaliyetleri; idari 
danışmanlık faaliyetleri

Finansal hizmet faaliyetleri (Si-
gorta ve emeklilik fonları hariç)

Taşımacılık için depolama ve 
destekleyici faaliyetler

Hava yolu taşımacılığı

Su yolu taşımacılığı

HİNDİSTAN

Teklif No: 202000033

Onaylanma Tarihi: 28.01.2020

İdare merkezi faaliyetleri; idari 
danışmanlık faaliyetleri

Bilgi hizmet faaliyetleri

HİNDİSTAN

Teklif No: 202000032

Onaylanma Tarihi: 28.01.2020

Gıda ürünlerinin imalatı

Diğer hizmet faaliyetleri

ALMANYA

Teklif No: 202000042

Onaylanma Tarihi: 12.02.2020

Programcılık ve yayıncılık faali-
yetleri

İlan ve sanal market içerikli in-
ternet sayfası yazılımı satın almak 
istiyoruz.

ABD

Teklif No: 202000049

Onaylanma Tarihi: 19.02.2020

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Tekstil ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

ALMANYA

Teklif No: 202000051

Onaylanma Tarihi: 19.02.2020

Almanya Münih merkezli fir-
mamız, tekstil ve denim alanında 
ihtiyaç duyulan kimyasal ürün-
leri geliştirmekte, üretmekte ve 
ticaretini yapmaktadır. Firmamız 
özellikle Türkiye, Mısır, Pakistan, 
Bangladeş, Orta ve Güney Afrika’da-
ki tekstil endüstrisine yüksek kali-
teli endüstriyel tekstil kimyasalları 
sağlamayı ve bu pazarda yerini 
almayı hedeflemektedir. Kurulu-
şumuzdan bu yana, yüksek kaliteli 
ürünler ve birinci sınıf hizmet ile 
sektörümüzde yenilikçi teknoloji-
ler ve çözümler sunmak için çalı-
şıyoruz. Türkiye pazarında tekstil 
kimyasalları konusunda 50`yi aş-
kın ürünlerimizin pazarlanması ve 
ürünlerin satışı gibi konularda iş 
ortakları arayışındayız.

Kaynak: https://www.tobb2b.org.tr/bulten_teklif.php
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MAYIS-HAZİRAN 2020

KONYA PERAKENDE
GÜVEN ENDEKSİ

K o n y a  İ l i  E k o n o m i k  G ö s t e r g e l e r

KONYA PERAKENDESİNDE 
TOPARLANMA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 
Mayıs 2020’de hem geçen yıla hem de 
geçen aya kıyasla artış gösterdi. Geçtiği-
miz 3 ayda işlerin durumu göstergesi Ma-
yıs 2019’a göre azalırken, Nisan 2020’ye 
göre arttı. Gelecek 3 ayda satış beklentisi 
göstergesi ise hem Mayıs 2019’a göre 
hem de Nisan 2020’ye göre arttı. Konya 
perakende sektörü, Mayıs 2020’de Türkiye 
genelinden daha iyi performans sergiledi.
Konya’da perakende güveni geçen aya 
ve geçen yıla kıyasla arttı: 
Mayıs 2020’de TEPAV Perakende Güven 
Endeksi (TEPE) -18,6 puan değerini 
alırken, KOPE -10,0 puan değerini aldı. 
Geçen yılın aynı dönemine göre KOPE 
4,2 puan artarken, TEPE 2,1 puan azaldı. 
KOPE geçen aya göre 17,1 puan, TEPE 
ise 9,2 puan artış gösterdi. Konya pera-
kendesi, Türkiye genelinden daha kötü, 
AB-27’den daha iyi performans gösterdi. 
KOPE değerinin geçen yıla kıyasla artışın-
da, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi 

göstergesindeki iyileşme etkili oldu.
Konyalı perakendecilerin satış beklentisi 
arttı:
Mayıs 2020’de Konya’da faaliyet gösteren 
perakendecilerin yüzde 45,7’si önümüz-
deki 3 ayda satışlarının artmasını bekler-
ken, satışlarının düşmesini bekleyenlerin 
oranı yüzde 23 düzeyinde oldu. Satışla-
rında bir değişiklik beklemeyenlerin oranı 
ise yüzde 31,3 olarak belirlendi. Gelecek 
3 aydaki satış beklentileri Mayıs 2019’a 
göre 31,7 puan, Nisan 2020’ye göre 44,5 
puan arttı. Gelecek 3 aya ilişkin satış 
beklentilerinde Konya, Mayıs 2020’de 
Türkiye genelinden ve AB-27’den daha iyi 
performans sergiledi.
Konya’da perakendecilerin işlerdeki 
toparlanma algısı azaldı:
Mayıs 2020’de işlerdeki toparlanma algısı 
geçen aya göre 3,0 puan azalarak –61,7 
değerini aldı. İşlerdeki toparlanma algısı 
geçen yılın aynı ayına göre ise 7,7 puan 
azaldı. İşlerinin geçen yılın aynı dönemine 
göre arttığını belirtenlerin oranı Mayıs 
2020’de yüzde 13,7 olurken, azaldığını 

belirtenlerin oranı yüzde 75,3 oldu. KOPE 
anketine katılanların yüzde 11’i ise işleri-
nin geçen yılın aynı dönemine göre değiş-
mediğini belirtti. Mayıs ayında Konya’daki 
perakendecilerin işlerdeki toparlanma 
algısının Türkiye genelindeki perakendeci-
lere kıyasla daha düşük seviyede olduğu 
görüldü.
Perakende güveni mayıs ayında en çok 
“motorlu taşıtlar” sektöründe arttı:
Konya’da perakende sektörüne alt sek-
törler itibarıyla bakıldığında, perakende 
güveni mayıs ayında geçen yılın aynı 
dönemine “motorlu taşıtlar”, “yiyecek, 
içecek ve tütün ürünleri”, “elektrikli ev 
aletleri, radyo ve televizyonlar”, “mobilya, 
aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım 
ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan 
bakkal, market ve büyük mağazalar” ve 
“diğer(akaryakıt istasyonu, eczane, par-
fümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” 
sektörlerinde artarken, “tekstil, hazır giyim 
ve ayakkabı” sektöründe azaldı. “Motorlu 
taşıtlar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünle-
ri”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televiz-

yonlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve 
ev içi kullanım ürünleri” sektörlerinde de-
ğişim ortalamanın üzerinde; “birden fazla 
türde ürün satan bakkal, market ve büyük 
mağazalar”, “diğer(akaryakıt istasyonu, 
eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, 
kırtasiye, vb.)” ve “tekstil, hazır giyim ve 
ayakkabı” sektörlerindeki değişim ortala-
manın altında gerçekleşti. “Tekstil, hazır 
giyim ve ayakkabı” sektörü mayıs ayında 
perakende güveninde düşüş sergileyen 
tek sektör oldu.
Konya perakendesinde beklentiler 
geçen yılın gerisinde kalırken, geçen aya 
göre olumlu seyretti:
KOPE ve TEPE değerleri sorular bazın-
da karşılaştırıldığında, Mayıs 2020’de 
“önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden 
sipariş, satış ve istihdam beklentileri” 
göstergelerinde daha iyi bir performans 
sergilediği görüldü. “Önümüzdeki 3 ayda 
tedarikçilerden sipariş satış, istihdam ve 
satış fiyatı beklentileri” göstergeleri hem 

Mayıs 2019’a göre hem de Nisan 2020’ye 
göre artarken, “geçen yıla göre işlerin 
durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı 
beklentisi” göstergeleri azaldı. “Geçtiğimiz 
3 ayda işlerin durumu” göstergesinde ise 
bir önceki yıla kıyasla azalış, bir önceki 
aya kıyasla artış yaşandı.
Perakende güveninde Türkiye, AB-27 ve 
Euro Bölgesi’nden daha iyi durumda:
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende 
Güven Endeksi değerlerine bakıldığında 
mayıs ayında geçen yıla göre artış göste-
ren ülke olmadı. Perakende güveni geçen 
yıla göre en az azalan ülke Türkiye oldu. 
Türkiye’yi; Çek Cumhuriyeti ve Finlandi-
ya takip etti. Endeks değeri geçen yıla 
göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla 
İngiltere, Estonya ve Hırvatistan oldu. Pe-
rakende güveni geçen yıla kıyasla AB-27 
ve Euro Bölgesi’nde azaldı. Türkiye, geçen 
yıla göre perakende güveni değişiminde 
AB-27 ve Euro Bölgesine göre daha iyi 
performans sergiledi.

Şekil-1. KOPE ile TEPE karşılaştırılması* (Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

*Mevsimsellikten arındırılmış seriler *Mevsimsellikten arındırılmış seriler

Şekil-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi* (Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

Tablo-1. Konya Perakende Güven Endeksi*

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 4,8 1,5 -1,6 -4,7 1,0 1,1 4,2 -1,3 -5,4 -9,4 -15,1 -13,6
2019 -16,7 -18,6 -14,9 -14,5 -14,2 -6,6 -12,9 -8,7 -12,3 -17,4 -10,2 -8,1
2020 -4,5 -6,2 -22,4 -27,1 -10,0

Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklenti* 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 20,8 18,3 12,1 3,9 9,4 14,4 14,7 -0,3 0,7 -1,8 -6,0 -12,2
2019 -15,5 -25,0 -16,3 -6,4 -9,6 -3,9 -15,7 -14,7 -18,0 -4,4 -4,0 -1,5
2020 6,8 2,6 -32,6 -22,4 22,1

Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu*  

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 -19,3 -12,3 -10,7 -21,4 -15,3 -24,7 -24,3 -16,3 -26,7 -37,0 -51,3 -42,7
2019 -41,0 -46,7 -37,0 -58,7 -54,0 -56,7 -60,7 -47,0 -42,7 -56,0 -47,7 -42,0
2020 -42,3 -39,3 -54,7 -58,7 -61,7

Şekil-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu* (Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

Şekil-4. Alt sektör bazında KOPE’nin Mayıs 2019’da bir önceki yıla göre değişimi* (puan)

Sorular
KOPE

(Konya) 
05/2019

KOPE 
(Konya)
04/2020

KOPE 
(Konya)
05/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
05/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

05/2020

TEPE 
(Türkiye)
05/2020

Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? -48,9 -77,0 -74,8 2,2 -25,9 -53,3
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?  16,0 18,0 22,7 4,7 6,7 9,8
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde de-
ğişeceğini düşünüyorsunuz? -21,8 -42,3 -0,1 42,2 21,7 -15,2

Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşü-
nüyorsunuz? -9,6 -22,4 22,1 44,5 31,7 -12,4

Istihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde 
değişeceğini düşünüyorsunuz? -4,0 -7,1 5,0 12,1 9,0 0,3

Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini dü-
şünüyorsunuz? 49,7 44,7 51,0 6,3 1,3 36,2

Işleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti? -54,0 -58,7 -61,7 -3,0 -7,7 -39,8
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz? 1,8 3,3 1,6 -1,7 -0,2 6,8

Tablo-4. KOPE ve TEPE soru bazında detaylı sonuçlar* (puan)  

Ülkeler/ (Puan)

Mayıs 2019’a 
göre Pera-

kende Güven 
Endeksi’ndeki 

Değişim***

Mayıs 
2020

Türkiye -2,1 -18,6

Çek Cumhuriyeti -6,5 9,0

Finlandiya -7,8 -7,8

Arnavutluk -16,4 -10,8

Sırbistan -19,3 -10,5

Hollanda -20,3 -13,3

Makedonya 
Cumhuriyeti -21,4 -15,3

Yunanistan -21,7 -22,4

Slovakya -24,6 -2,4

Litvanya -25,1 -19,1

Romanya -25,4 -19,8

Avusturya -25,5 -39,2

Almanya -26,3 -30,6

Letonya -26,4 -22,5

Macaristan -27,0 -17,9

Portekiz -27,0 -25,3

Belçika -27,4 -43,0

Danimarka -27,9 -15,5

Euro Bölgesi-19 -28,8 -29,7

AB-27 -28,9 -28,3

Isveç -29,0 -12,3

Italya -29,7 -23,9

Bulgaristan -30,3 -13,4

Fransa -30,3 -36,6

Malta -32,4 -43,2

G. K. Rum Yönetimi -35,2 -35,0

Irlanda -36,6 -20,3

Polonya -37,0 -35,1

Ispanya -39,4 -34,1

Slovenya -42,2 -13,3

Karadağ -42,4 -23,7

Hırvatistan -45,5 -37,4

Estonya -46,2 -29,5

Ingiltere -53,7 -50,7

Tablo-5. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin 
Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları* 
(Mayıs 2019’a göre) 
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KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN 
ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI
Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi geçen aya göre yükselirken, 
geçen yılın aynı ayına göre düştü. 
Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan 
talep beklentisi Nisan 2020 ve Mayıs 
2019’a göre yükseldi. Konya hizmetler 
sektörünün önümüzdeki dönemde hiz-
metlere olan talep beklentisi, Türkiye 
genelinden daha yüksek bir değer aldı. 
Önümüzdeki 3 ayda fiyat beklentisinde 
ve çalışan sayısı beklentisinde geçen 
aya göre artış gözlendi.
Konya Hizmetler Sektörü Güven En-
deksi geçen aya göre yükseldi: 
Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi geçen aya göre 4,1 puan 
yükselirken, geçen yıla göre 1,4 puan 
düşerek -34,2 puan değerini aldı. 
Türkiye genelini temsil eden Hizmet-
ler Sektörü Güven Endeksi ise Mayıs 
2020’de geçen aya göre 7,3 puan 
yükselirken, geçen yıla göre 40,7 puan 
düşerek -54 puan değerini aldı. Buna 

karşın AB-27’yi temsil eden hizmetler 
sektörü güven endeksi Mayıs 2020’de 
bir önceki aya göre 2,4 puan, geçen 
yılın aynı dönemine göre 62,8 puan dü-
şerek -48,5 puan değerini aldı. Konya 
Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ma-
yıs ayında Türkiye genelinden daha iyi 
performans sergiledi. Konya Hizmetler 
Sektörü Güven Endeksinin geçen aya 
göre yükselmesinde en çok geçtiğimiz 
3 ayda verilen hizmetlere olan talepteki 

artış etkili oldu.
Konya hizmetler sektörünün yüz-
de 50,7’si önümüzdeki dönemden 
umutlu:
Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere 
olan talep beklentisinin denge değeri 
Mayıs 2020’de bir önceki aya göre 
0,7 puan, geçen yılın aynı dönemine 
göre 22,7 puan yükselerek 24,7 puan 
değerini aldı. Önümüzdeki 3 ayda 
verilen hizmetlere olan talep beklentisi 

Tablo-1. Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi*

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 6,4 7,3 3,6 5,8 1,3 -6,1 1,8 -8,8 -12,0 -6,0 4,2 5,8

2016 -6,3 -3,3 -1,7 -1,7 -8,6 -4,8 -2,0 -9,4 -4,1 -11,5 -10,7 -20,7

2017 -20,0 -12,7 -8,0 0,0 -1,2 1,7 3,2 -8,5 -11,3 -8,3 -8,0 -4,0

2018 -7,9 -5,7 -10,7 -1,6 -10,3 -13,7 -6,2 -12,0 -21,6 -33,8 -31,1 -28,4

2019 -29,3 -32,7 -30,7 -31,3 -32,8 -13,3 -21,3 -16,8 -21,4 -21,0 8,6 -6,6

2020 -5,1 -9,0 -11,2 -38,3 -34,2

Şekil-1. Hizmetler Sektörü Güven Endeksi karşılaştırması* (Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

*Mevsimsellikten arındırılmış seriler

Şekil-2. Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere talep beklentisi* (%arttı - %azaldı) 
(Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

*Mevsimsellikten arındırılmış seriler

Tablo-2. Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere talep beklentisi* (%arttı – %azaldı)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 34,7 38,0 25,7 24,7 26,3 5,0 28,7 6,3 8,7 22,7 46,3 35,3

2016 20,7 33,0 35,3 35,3 23,7 29,7 23,0 28,1 21,3 8,0 2,7 2,0

2017 7,0 19,4 27,7 36,3 19,7 22,7 29,7 6,7 -9,7 -2,3 0,3 10,3

2018 12,7 18,7 15,3 25,3 7,7 14,0 21,7 3,0 -6,3 -15,3 -9,7 -5,0

2019 -1,0 0,0 -1,7 7,0 2,0 25,3 8,7 3,0 -15,0 -17,7 17,7 7,7

2020 21,3 18,0 10,7 24,0 24,7

K o n y a  İ l i  E k o n o m i k  G ö s t e r g e l e r

MAYIS-HAZİRAN 2020

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

Sorular
KOPE

(Konya) 
05/2019

KOPE 
(Konya)
04/2020

KOPE 
(Konya)
05/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
05/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

05/2020

TEPE 
(Türkiye)
05/2020

Geçtiğimiz üç ayda işleriniz nasıl değişti? -53,3 -70,3 -73,7 -3,3 -20,3 -67,5

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan talep nasıl 
değişti? -47,0 -68,7 -53,7 15,0 -6,7 -67,9

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan talebin ne yön-
de değişmesini bekliyorsunuz? 2,0 24,0 24,7 0,7 22,7 -26,5

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı nasıl değişti? -19,3 -23,3 -23,7 -0,3 -4,3 -30,3

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? 2,0 3,0 8,7 5,7 6,7 -16,6

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlerin fiyatlarının ne yön-
de değişmesini bekliyorsunuz? 42,0 30,0 35,7 5,7 -6,3 -6,1

Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde (hizmet satışlarınız-
da) nasıl bir gelişme oldu? -51,3 -65,3 -57,7 7,7 -6,3

Tablo-3. Soru bazında detaylı sonuçlar* (puan) 

bir önceki aya göre hem Konya ve 
Türkiye genelinde hem AB-27’de 
yükseldi. Mayıs ayında Konya, 
Türkiye genelinden daha iyi per-
formans sergiledi. Mayıs 2020’de 
Konya’da hizmetler sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 
50,7’si önümüzdeki 3 ayda verdikle-
ri hizmetlere olan talepte artış bek-
lerken, yüzde 26’sı talepte düşme 
beklediklerini ifade etti.
Mayıs ayının lideri bilgisayar ve 
ilgili hizmetler sektörü oldu:
Mayıs ayında Konya’da hizmetler 
sektörüne alt sektörler itibarıyla 
bakıldığında, “bilgisayar ve ilgili 
hizmetler” sektörünün en iyi per-
formans gösteren sektör olduğu 
görüldü. Bu sektörü “posta ve tele-
komünikasyon hizmetleri”, “sağlık 
işleri ve sosyal hizmetler”, “finansal 
hizmetler”, “yayımcılık faaliyetleri” 
ve “danışmanlık faaliyetleri” sektör-
leri takip etti. Bu sektörlerde geçen 
yıla göre artış yaşandı. “Hizmet 
faaliyetleri”, “oteller ve restoranlar”, 
“eğitim” ve “ulaştırma hizmetleri” 
sektörlerinde ise geçen yıla göre 
düşüş yaşandı.
Firmaların yüzde 24’ü talep yeter-
sizliğinden şikâyet ediyor:
Konya’da hizmetler sektöründe faa-
liyetleri kısıtlayan faktörlerin geçen 
yıla göre değişimleri incelendiğinde 
diğer faktörlerden ve materyal 
veya ekipman eksikliğinden şikayet 
edenlerin oranında geçen yıla göre 

Şekil-3. Alt sektörler bazında endeksin Mayıs 2020’de bir önceki yıla göre değişimi (puan) 
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Ülkeler/ (Puan)

Mayıs 2019’a 
göre Hizmet-
ler Sektörü 
Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Mayıs 
20

Arnavutluk -38,4 -35,3

Türkiye -40,7 -54,0

Letonya -47,9 -41,2

Bulgaristan -51,1 -36,8

Çek Cumhuriyet -52,3 -19,3

Romanya -52,9 -42,8

Macaristan -53,4 -43,0

Polonya -53,5 -52,1

Sırbistan -54,6 -38,9

Slovakya -55,3 -64,0

Makedonya -55,6 -36,1

Danimarka -57,0 -46,7

Slovenya -57,4 -35,2

Almanya -57,5 -36,5

Belçika -57,7 -49,4

Finlandiya -59,3 -44,0

Fransa -59,5 -53,7

Ingiltere -61,1 -73,9

Yunanistan -61,6 -51,3

AB-27 -62,8 -48,5

Italya -62,8 -56,0

Euro Bölgesi-19 -63,2 -48,9

Avusturya -63,6 -43,2

Hollanda -64,5 -52,2

Litvanya -66,2 -41,0

Karadağ -66,7 -34,5

Malta -71,7 -57,6

Portekiz -72,6 -51,5

Isveç -74,0 -51,7

Estonya -75,9 -58,1

Ispanya -79,3 -55,9

Hırvatistan -79,3 -48,8

Irlanda -88,9 -55,6

G. K. Rum Yönetimi -107,7 -73,7

Tablo-4. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin 
Hizmetler Sektörü Güven Endeksi 
karşılaştırmaları (Mayıs 2019’a göre)

artış yaşanırken; işgücü eksikliğin-
den, talep yetersizliğinden, finansal 
kısıtlardan şikayet edenlerin oranında 
ve faaliyetlerini kısıtlayan hiçbir şeyin 
olmadığını söyleyenlerin oranında 
geçen yıla göre düşüş yaşanmıştır. 
Mayıs ayında hizmetler sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 48’i 
faaliyetlerini kısıtlayan temel etmenin 
diğer faktörler olduğunu dile getirmiş-
tir. Firmaların yüzde 24’ü talep yeter-
sizliğinin, yüzde 17’si finansal kısıtların, 
yüzde 4,3’ü işgücü eksikliğinin, yüzde 
3’ü materyal ve ekipman eksikliğinin 
faaliyetlerini kısıtladığını vurgulamıştır. 
Faaliyetlerini kısıtlayan hiçbir şeyin 
olmadığını ifade edenlerin oranı ise 
yüzde 3,7 olmuştur.
Konya hizmetler sektörü, gelecek 
döneme ilişkin göstergelerde Türkiye 
genelinden daha yüksek:
Konya ve Türkiye, Hizmetler Sektörü 
Güven Endeksi Anketi soruları bazın-
da karşılaştırıldığında, mayıs ayında 

Konya’nın gelecek döneme ilişkin tüm 
göstergelerde Türkiye’ye göre daha 
iyi bir performans sergilediği görüldü. 
Geçtiğimiz üç ayda “işlerin durumu” ve 
“çalışan sayısı” göstergelerinde geçen 
aya göre düşüş yaşanırken, diğer tüm 
göstergelerde artış yaşandı.
Mayıs ayında hizmetler sektöründe 
Türkiye, AB’ye göre daha kötü perfor-
mans sergiledi:
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Hizmetler 
Sektörü Güven Endeksi değerlerine 
bakıldığında, Arnavutluk’un geçen 
yıla göre en fazla artış yaşanan ülke 
olduğu görüldü. Arnavutluk’u; Türkiye, 
Letonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuri-
yeti takip etti. Geçen yıla göre en fazla 
düşüş ise Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi’nde yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi’ni, İrlanda ve Hırvatistan takip 
etti. Türkiye Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi, geçen yıla göre AB-27 ve Euro 
bölgesine kıyasla daha iyi performans 
sergiledi.

Şekil-4. Faaliyetleri kısıtlayan temel etkenlerin Mayıs 2020’de bir önceki yıla göre değişimi (puan)

K o n y a  İ l i  E k o n o m i k  G ö s t e r g e l e r

MAYIS-HAZİRAN 2020

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇALI-
ŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine 
göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; 
Mayıs 2019’a göre yükselirken, Nisan 
2020’ye göre düştü. Konya inşaat sek-
törünün fiyat beklentisinde, önümüzde-
ki dönem işlere olan talep beklentisinde 
ve çalışan sayısı beklentisinde geçen 
aya göre artış gözlendi. 

Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 
Mayıs 2020’de geçen aya ve geçen yılın 
aynı dönemine göre yükseldi. Endeks 
değeri, geçen yılın aynı dönemine göre 
17,8 puan, geçen aya göre 4 puan yük-
seldi ve -42,8 puan değerini aldı. Mayıs 
2020’de Türkiye genelini temsil eden in-
şaat sektörü güven endeksi -37,6 puan, 
AB-27’yi temsil eden güven endeksi ise 
-19,9 puan değerini aldı. Mayıs ayında 
inşaat sektörü güven endeksi geçen aya 
göre hem Konya ve Türkiye genelinde 
hem AB-27’de yükseldi. Konya İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi, mayıs ayında 

Şekil-1. İnşaat Sektörü Güven Endeksi karşılaştırılması* (Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

Şekil-2. Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri – %normalin altı) (Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

Tablo-1. Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi*

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 -16,3 -8,3 -14,0 -14,0 -15,8 -20,5 -26,3 -24,0 -28,0 -37,0 -24,6 -30,0

2016 -25,3 -19,5 -21,3 -22,8 -23,5 -18,5 -23,5 -23,0 -29,5 -29,0 -28,5 -24,8

2017 -26,0 -19,0 -23,0 -21,8 -18,2 -19,5 -23,8 -27,5 -28,5 -32,3 -30,8 -29,9

2018 -30,6 -27,3 -29,5 -30,1 -27,8 -31,3 -35,6 -40,0 -50,8 -50,8 -60,3 -66,4

2019 -64,3 -46,9 -52,3 -51,0 -60,5 -54,0 -51,3 -55,3 -49,5 -51,3 -37,8 -46,5

2020 -46,0 -28,3 -37,0 -46,7 -42,8

Tablo-2. Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri – %normalin altı)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 -32,0 -28,0 -28,5 -26,5 -26,5 -30,0 -37,0 -29,5 -31,0 -43,5 -33,7 -35,0

2016 -37,0 -34,5 -34,5 -35,5 -35,0 -35,0 -36,0 -34,0 -38,5 -38,5 -35,0 -34,5

2017 -37,5 -34,0 -38,0 -39,0 -29,4 -30,5 -31,0 -32,5 -30,5 -36,5 -30,0 -35,5

2018 -38,2 -34,0 -40,0 -35,7 -28,5 -39,0 -35,7 -43,5 -60,0 -62,5 -67,5 -78,6

2019 -71,4 -58,5 -64,5 -76,0 -82,5 -84,0 -78,0 -87,5 -71,0 -68,0 -48,5 -55,5

2020 -72,5 -56,0 -62,5 -72,5 -74,5
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Türkiye genelinden daha kötü perfor-
mans sergiledi.
Konya’da inşaat sektörünün yüzde 
76’sı mevcut siparişlerin normalin 
altında olduğunu ifade etti:
Mevcut sipariş durumunun denge değe-
ri, bir önceki aya göre düşerken, geçen 
yılın aynı dönemine göre yükseldi. Böy-
lelikle söz konusu değer, Mayıs 2020’de 
-74,5 puan değerine ulaşmış oldu. Ma-
yıs 2020’de Konya’da inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 1,5’i 
mevcut siparişlerinin normalin üzerinde 
olduğunu belirtirken, yüzde 76’sı norma-
lin altında olduğunu ifade etti. Mevcut 
siparişlerinin normal seviyede olduğunu 
belirtenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu. 
Mevcut siparişlerin durumu geçen yıla 
göre Konya ve Türkiye genelinde yük-
selirken, AB-27’de düştü. Konya inşaat 
sektöründeki mevcut siparişlerin denge 
değeri, mayıs ayında Türkiye genelinden 
daha kötü performans gösterdi.
Konya’da gelecek dönemdeki istihdam 
beklentisi geçen aya ve geçen yıla göre 
yükseldi:
Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı 
beklentisi Mayıs 2020’de bir önceki aya 
göre 10 puan, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 27,5 puan yükseldi. Böylelikle 
istihdam beklentisinin denge değeri -11 
puan oldu. 
Mayıs 2020’de, Konya’da inşaat sektö-
ründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 
11,5’i önümüzdeki 3 aydaki çalışan 
sayısında artış beklerken, çalışan sayı-
sında düşüş bekleyenlerin oranı yüzde 
22,5 oldu. 
Çalışan sayısı beklentisi geçen yılın aynı 
dönemine göre Konya ve Türkiye gene-
linde yükselirken, AB-27’de düştü. Konya 
inşaat sektöründe önümüzdeki döneme 
ilişkin istihdam beklentisi, mayıs ayında 
Türkiye genelinden daha iyi performans 
sergiledi.
Mayıs ayında özel inşaat faaliyetleri 
sektöründe düşüş oldu:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi alt 
sektörler itibarıyla incelendiğinde, Mayıs 
2020’de geçen yılın aynı dönemine göre 
“bina inşaatı” ve “bina dışı yapıların inşa-
atı” sektöründe artış olduğu gözlenirken, 

Şekil-3. Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı beklentisi* (%arttı – %azaldı)(Mayıs 2019 – Mayıs 2020)

Şekil-4. Alt sektörler bazında endeksin Mayıs 2020’de bir önceki yıla göre değişimi (puan)

Tablo-3. Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı beklentisi* (%arttı – %azaldı)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 -0,5 11,5 0,5 -1,5 -5,0 -11,0 -15,5 -18,5 -26,0 -30,5 -15,6 -25,0

2016 -13,5 -4,5 -8,0 -10,0 -12,0 -2,0 -11,0 -12,0 -20,5 -19,5 -22,0 -15,0

2017 -14,5 -4,0 -8,0 -4,5 -7,0 -8,5 -16,5 -22,5 -26,5 -28,0 -31,5 -24,2

2018 -23,0 -20,5 -19,0 -24,5 -27,0 -23,6 -35,5 -36,5 -41,5 -39,0 -53,0 -54,2

2019 -57,3 -35,3 -40,0 -26,0 -38,5 -24,0 -24,5 -23,0 -28,0 -34,5 -27,0 -37,5

2020 -19,5 -0,5 -11,5 -21,0 -11,0

“özel inşaat faaliyetleri” sektörlerinde 
düşüş gözlenmiştir. “Bina inşaatı” sektö-
ründeki artış ortalama artışın üzerinde 
gerçekleşmiştir.
Firmaların yüzde 37’si finansal kısıtla-
rın faaliyetlerini kısıtladığını söylüyor:
Konya’da inşaat sektöründe faaliyetleri 
kısıtlayan faktörlerin geçen yıla göre de-
ğişimi incelendiğinde Mayıs 2020’de di-
ğer faktörlerden, talep yetersizliğinden, 
materyal veya ekipman eksikliğinden, 
işgücü eksikliğinden, hava şartlarından 
ve faaliyetlerini kısıtlayan hiçbir şeyin 
olmadığını söyleyenlerin oranında geçen 
yıla göre artış yaşanmıştır. Finansal kı-
sıtlardan şikayet edenlerin oranında ise 
geçen yıla göre düşüş gözlenmiştir.
Faaliyetleri kısıtlayan faktörler dile 
getirilme sıklığına göre ele alındığında 
Mayıs 2020’de firmaların en çok finan-
sal kısıtlardan şikayet ettiği görülmüş-
tür. Bu dönemde finansal kısıtlardan 
şikayet eden firmaların toplam içindeki 
payı yüzde 37’dir. Dile getirilen diğer 
kısıtların yüzdesel dağılımları sırasıyla 
şöyledir: talep yetersizliği (yüzde 27,5), 
diğer faktörler (yüzde 25,5), hava şartları 
(yüzde 1), işgücü eksikliği (yüzde 1), 
materyal ve ekipman eksikliği (yüzde 

0,5). Firmaların yüzde 7,5’i ise faaliyet-
lerini kısıtlayan hiçbir şey olmadığını 
belirtmiştir.
Konya inşaat sektörüne ilişkin gelecek 
dönem göstergelerde, Türkiye’ye kı-
yasla daha iyi bir performans gösterdi:
Konya ve Türkiye İnşaat Sektörü Güven 
Endeksi Anketi sorular bazında karşılaş-
tırıldığında, Konya’nın gelecek dönem 
göstergelerde Türkiye’ye kıyasla daha 
iyi performans sergilediği görülmüştür.  
“Geçtiğimiz üç ayda inşaat faaliyetlerin 
durumu”, “mevcut siparişlerin durumu”, 
“geçtiğimiz üç ayda çalışan sayısı” 
ve “geçen yılın aynı dönemine göre iş 
hacmi” göstergelerinde geçen aya göre 
düşüş gözlenirken, diğer tüm gösterge-
lerde aynı dönemde artış gözlenmiştir.
Türkiye, 1 yılda inşaat sektörü güven 
endeksini artıran tek ülke oldu 
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin inşaat 
sektörü güven endeksi değerlerine 
bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre 
Türkiye dışında tüm ülkelerde düşüş 
olduğu görüldü. Geçen yıla göre en fazla 
düşüş İrlanda, Macaristan ve Eston-
ya’da yaşandı. Türkiye, geçen yıla göre 
Euro Bölgesi ve AB-27’ye kıyasla daha 
iyi performans sergiledi.

Sorular
KOPE

(Konya) 
05/2019

KOPE 
(Konya)
04/2020

KOPE 
(Konya)
05/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
05/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

05/2020

TEPE 
(Türkiye)
05/2020

Geçtiğimiz üç ayda inşaat (yapma) faaliyetleriniz nasıl değişti? -70,5 -61,1 -72,0 -10,9 -1,5 -46,3
Mevcut siparişlerinizin (mevsim normallerine göre) ne durumda 
olduğunu düşünüyorsunuz?  -82,5 -72,5 -74,5 -2,0 8,0 -60,0

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? -38,5 -21,0 -11,0 10,0 27,5 -15,1

Gelecek üç ayda satış fiyatlarınızın ne yönde değişmesini bekliyor-
sunuz? -11,0 25,1 42,5 17,4 53,5 0,7

Gelecek üç ayda şirketinizin yaptığı işlere olan talebin ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? -38,0 1,8 30,0 28,2 68,0

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı nasıl değişti? -38,5 -24,0 -31,0 -7,0 7,5
Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde nasıl bir gelişme 
oldu? -81,5 -55,1 -63,5 -8,4 18,0

Tablo-4. Soru bazında detaylı sonuçlar* (puan) 

Şekil-5. İnşaat faaliyetlerini kısıtlayan temel etkenlerin Mayıs 2020’de bir önceki yıla göre 
değişimi (puan)

Ülkeler/ (Puan)

Mayıs 2019’a 
göre İnşaat 

Sektörü 
Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Mayıs 
20

Türkiye 7,5 -37,6

Ispanya -12,3 -39,4

Makedonya -12,6 -21,0

Sırbistan -13,5 -6,5

Belçika -15,1 -16,2

G. K. Rum Yönetimi -15,4 -16,0

Portekiz -17,0 -29,2

Arnavutluk -18,5 -30,2

Çek Cumhuriyet -19,4 -13,4

Karadağ -19,6 -22,8

Danimarka -20,4 -18,4

Almanya -20,8 2,0

Italya -23,7 -28,4

Bulgaristan -23,9 -29,3

Euro Bölgesi-19 -25,6 -17,8

Litvanya -26,4 -30,6

Avusturya -26,7 -0,6

AB-27 -26,8 -19,9

Lüksemburg -29,0 -4,0

Romanya -29,6 -26,8

Hollanda -30,3 -8,1

Yunanistan -30,5 -84,0

Polonya -30,9 -38,5

Finlandiya -31,0 -11,5

Letonya -31,3 -21,5

Slovakya -33,0 -47,5

Malta -33,8 -21,3

Hırvatistan -35,6 -17,0

Fransa -36,6 -23,1

Slovenya -40,8 -23,7

Isveç -42,0 -32,0

Estonya -44,4 -39,1

Macaristan -44,7 -23,7

Irlanda -60,7 -28,8

Tablo-5. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi karşılaştırmaları 
(Mayıs 2019’a göre) 
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MAYIS-HAZİRAN 2020

KONYA İSTİHDAM
İZLEME BÜLTENİ

K o n y a  İ l i  E k o n o m i k  G ö s t e r g e l e r

KONYA’DA SİGORTALI ÇALIŞAN 
SAYISI 305 BİN OLDU:
Konya İstihdam İzleme Bülteni; SGK 
verilerine göre “sigortalı ücretli çalışan 
sayısı, işyeri, esnaf, çiftçi ve kamu 
çalışan sayılarına” yer vermektedir. Mart 
2020 verilerine göre Konya’da bir yılda 
sigortalı ücretli çalışan sayısı 12 bin 
artarak 305 bin oldu. 
Konya’da, istihdam 1 yılda 12 bin arttı:
SGK verilerine göre Mart 2020’da 
sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı 
Türkiye genelinde 14 milyon 339 bin, 
Konya’da ise 305 bin olmuştur.
Mart 2019’dan Mart 2020’ye sigortalı 
ücretli çalışan sayısı Türkiye’de 344 bin 
(yüzde 2,5), Konya’da 12 bin (yüzde 4,2) 
artmıştır. Mart 2019’dan Mart 2020’ye 
sigortalı ücretli çalışan sayısı değişi-
minde Konya, yüzde 4,2’lik artış oranı ile 
sigortalı ücretli çalışan sayısı artan 52 il 
arasında sigortalı ücretli çalışan sayısı 
en fazla artan 15’inci il olmuştur. Konya, 
mart ayında sigortalı ücretli çalışan 
sayısı en fazla olan iller arasında 7’nci 
sıradadır.
Konya’da kadın istihdamı 69 bin oldu:
SGK verilerine göre Mart 2020’de 
sigortalı ücretli (4/a) kadın çalışan 
sayısı Türkiye genelinde 4 milyon 463 
bin, Konya’da ise 69 bin olmuştur. Mart 
2019’dan Mart 2020’ye sigortalı ücretli 
kadın çalışan sayısı Türkiye’de 140 bin 
(yüzde 3,2), Konya’da 4 bin (yüzde 5,5) 
artmıştır.  Toplam istihdam içerisinde 
kadın istihdamının payı Mart 2019’da 
yüzde 22,2 iken bu oranın Mart 2020’de 
yüzde 22,5’e yükseldiği görülmektedir.
Konya, Mart 2020 verilerine göre son 
bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 
artışına katkıda bulunan iller arasında 
10’uncu sırada yer almıştır.
Mart 2019’dan Mart 2020’ye sigortalı 
ücretli kadın çalışan sayısı değişiminde 
Konya, yüzde 5,5’lik artış oranı ile sigor-
talı ücretli kadın çalışan sayısı artan 45 
il arasında kadın çalışan sayısı en fazla 
artan 11’inci ildir. Konya, mart ayında 
sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en 

fazla olan iller arasında 12’nci sıradadır.
Konya’da 1 yılda işyeri sayısı arttı:
Mart 2020’de işyeri sayısı Türkiye 
genelinde 1 milyon 883 bin olurken, 
Konya’da 46 bin olmuştur. Mart 
2019’dan Mart 2020’ye işyeri sayısında, 
Türkiye’de 38 bin (yüzde 2), Konya’da 
727 (yüzde 1,6) artış olmuştur. Son beş 
yılda Türkiye’deki işyeri sayısı yüzde 
11,6, Konya’da yüzde 12,1 artmıştır.
Mart 2019’dan Mart 2020’ye işyeri 
sayısı değişiminde Konya, yüzde 1,6’lık 
artış oranı ile işyeri sayısı artan 66 il 
arasında işyeri sayısı en fazla artan 
38’inci il olmuştur. Konya, mart ayında 
işyeri sayısı en fazla olan iller arasında 

7’nci sırada bulunmaktadır.
Konya’da kayıtlı esnaf sayısı 66 bin 
oldu:
SGK verilerine göre Mart 2020’de kendi 
hesabına çalışan kayıtlı esnaf (4/b) sa-
yısı Türkiye genelinde 2 milyon 180 bin 
olurken, Konya’da 66 bin olmuştur. 
Mart 2019’dan Mart 2020’ye kayıtlı es-
naf sayısında, Türkiye’de 59 bin (yüzde 
2,8), Konya’da 2 bin (yüzde 3,2) artış 
olmuştur. Son beş yılda Türkiye’deki 
kayıtlı esnaf sayısı yüzde 7,6, Konya’da 
yüzde 13,1 artmıştır.
Mart 2019’dan Mart 2020’ye kendi 
hesabına çalışan kayıtlı esnaf sayısı 
değişiminde Konya, yüzde 3,2’lik artış 

 Konya Türkiye

Mart 2019 44.857 1.845.082

Mart 2020 45.584 1.882.654

Mart 2020 - Mart 2019 (Fark) 727 37.572

Mart 2020 - Mart 2019 (Değişim, %) 1,6 2,0

Mart 2020 - Mart 2018 (Değişim, %) -0,6 0,7

Mart 2020 - Mart 2017 (Değişim, %) 6,0 8,4

Mart 2020 - Mart 2016 (Değişim, %) 7,2 9,2

Mart 2020 - Mart 2015 (Değişim, %) 12,1 11,6

Tablo 3. İşyeri Sayısı (4/a) (Mart 2019’a göre yüzde değişim)

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

 Konya Türkiye

Mart 2019 64.089 2.121.364

Mart 2020 66.136 2.179.982

Mart 2020 - Mart 2019 (Fark) 2.047 58.618

Mart 2020 - Mart 2019 (Değişim, %) 3,2 2,8

Mart 2020 - Mart 2018 (Değişim, %) 4,9 4,0

Mart 2020 - Mart 2017 (Değişim, %) 11,2 8,6

Mart 2020 - Mart 2016 (Değişim, %) 15,2 12,6

Mart 2020 - Mart 2015 (Değişim, %) 13,1 7,6

Tablo 4. Kayıtlı Esnaf (Kendi Hesabına Çalışan) (4/b) Sayısı (Mart 2019’a göre yüzde değişim)

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları   

 Konya Türkiye

Mart 2019 39.751 672.147

Mart 2020 36.687 585.805

 

Mart 2020 - Mart 2019 (Fark) -3.064 -86.342

Mart 2020 - Mart 2019 (Değişim, %) -7,7 -12,8

Mart 2020 - Mart 2018 (Değişim, %) -10,5 -17,3

Mart 2020 - Mart 2017 (Değişim, %) -13,3 -19,4

Mart 2020 - Mart 2016 (Değişim, %) -13,9 -21,7

Mart 2020 - Mart 2015 (Değişim, %) -24,8 -32,8

Tablo 5. Kayıtlı Çiftçi (Tarım) (4/b) Sayısı (Mart 2019’a göre yüzde değişim)

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları  

 Konya Türkiye

Mart 2019 77.790 3.039.681

Mart 2020 78.248 3.108.959

Mart 2020 - Mart 2019 (Fark) 458 69.278

Mart 2020 - Mart 2019 (Değişim, %) 0,6 2,3

Mart 2020 - Mart 2018 (Değişim, %) 1,7 3,4

Mart 2020 - Mart 2017 (Değişim, %) 2,0 4,7

Mart 2020 - Mart 2016 (Değişim, %) -1,7 1,3

Mart 2020 - Mart 2015 (Değişim, %) 4,6 6,2

Tablo 6. Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı (Mart 2019’a göre yüzde değişim)

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları  

 Konya Türkiye

Mart 2019 293.048 13.994.899

Mart 2020 305.210 14.339.304

 

Mart 2020 - Mart 2019 (Fark) 12.162 344.405

Mart 2020 - Mart 2019 (Değişim, %) 4,2 2,5

Mart 2020 - Mart 2018 (Değişim, %) -1,7 0,1

Mart 2020 - Mart 2017 (Değişim, %) 4,3 5,8

Mart 2020 - Mart 2016 (Değişim, %) 3,0 6,2

Mart 2020 - Mart 2015 (Değişim, %) 8,8 9,1

Tablo 1. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı (Mart 2019’a göre yüzde değişim)

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

 Konya Türkiye 
Konya’daki Kadın İstihda-
mının Konya’daki Toplam 

İstihdama Oranı (%)

Mart 2019 65.032 4.323.632 22,2

Mart 2020 68.611 4.463.234 22,5

  

Mart 2020 - Mart 2019 (Fark) 3.579 139.602

Mart 2020 - Mart 2019 (Değişim, %) 5,5 3,2

Mart 2020 - Mart 2018 (Değişim, %) 11,9 10,1

Mart 2020 - Mart 2017 (Değişim, %) 23,4 20,6

Mart 2020 - Mart 2016 (Değişim, %) 25,3 16,6

Mart 2020 - Mart 2015 (Değişim, %) 40,2 24,8

Tablo 2. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı (Mart 2019’a göre yüzde değişim)

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

oranı ile esnaf sayısı artan 72 il 
arasında 25’inci olmuştur. Konya, 
mart ayında kendi hesabına çalışan 
kayıtlı esnaf sayısı en fazla olan iller 
arasında 6’ncı sırada yer almıştır.
Konya’da çiftçi sayısı 37 bin oldu:
SGK verilerine göre Mart 2019’da 
tarım kapsamında çalışan kayıtlı 
çiftçi (4/b) sayısı Türkiye genelinde 
586 bin, Konya’da ise 37 bin olmuş-
tur. Mart 2019’dan Mart 2020’ye 
kayıtlı çiftçi sayısı Türkiye’de 86 bin 
(yüzde 12,8), Konya’da 3 bin(yüzde 
7,7) azalmıştır. Son beş yılda Türki-
ye’de kayıtlı çiftçi sayısı yüzde 32,8 
oranında, Konya’da ise yüzde 24,8 
oranında azalmıştır.
Konya, mart ayında kayıtlı çiftçi 
sayısı en fazla olan iller arasında 37 
bin çiftçi ile ilk sırada yer almıştır. 
Konya’da kayıtlı çiftçiler Mart 2020 
verilerine göre Türkiye genelinde-
ki kayıtlı çiftçilerin yüzde 6,3’ünü 
oluşturmaktır.
Mart 2019’dan Mart 2020’ye kayıtlı 
çiftçi sayısı değişiminde Konya, 
yüzde 7,7’lik azalış oranı ile çiftçi 
sayısı azalan 81 il arasında kayıtlı 
çiftçi sayısı en az azalan 8’inci il 
olmuştur.
Konya’da kamu çalışan sayısı 78 
bin oldu:
SGK verilerine göre Mart 2020’de 
kamu çalışanlarının (4/c) sayısı 
Türkiye genelinde 3 milyon 109 bin 
olurken, Konya’da 78 bin olmuştur. 
Mart 2019’dan Mart 2020’ye kamu 
çalışanı sayısı Türkiye’de 69 bin 
(yüzde 2,3), Konya’da 458 (yüzde 
0,6) artmıştır. Son beş yılda Türki-
ye’de kamu çalışanı sayısı yüzde 6,2 
oranında, Konya’da ise yüzde 4,6 
oranında artmıştır.
Konya, Mart 2020 verilerine göre 
son bir yılda kamu çalışanı sayısı ar-
tışına katkıda bulunan iller arasında 
42’nci sırada yer almıştır.
Mart 2019’dan Mart 2020’ye kamu 
çalışanı sayısı değişiminde Konya, 
yüzde 0,6’lık artış oranı ile kamu 
çalışanı sayısı artan 74 il arasında 
kamu çalışanı sayısı en fazla artan 
68’inci il olmuştur. Türkiye genelinde 
kamu çalışanı sayısı en fazla olan 
iller arasında Konya 5’inci sıradadır. 
Son bir yıldaki artış oranında ise 
kamu çalışanı sayısı en fazla olan 
15 il arasında 14’üncü sırada yer 
almaktadır.
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MAYIS-HAZİRAN 2020

KONYA DIŞ TİCARET
BÜLTENİ

K o n y a  İ l i  E k o n o m i k  G ö s t e r g e l e r

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafın-
dan Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden 
alınan verilere dayalı olarak hazırla-
nan “Konya Dış Ticaret Bülteni” ile 
Konya’nın dış ticaret durumu güncel 
veriler ışığında analiz edilmekte ve 
Konya ile Türkiye’nin dış ticareti 
arasında bir kıyaslama yapmak 
mümkün olmaktadır. 
Konya’nın ihracatı geçen aya ve 
geçen yıla göre düştü:
Konya’da ihracat 2020 yılı Mart ayın-
da 164,5 milyon dolar seviyesinde 
iken 2020 yılı Nisan ayında bir önceki 
aya göre 10 milyon dolar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 26 milyon dolar 
düşerek 154,5 milyon dolar seviye-
sine geriledi. Türkiye’nin Nisan 2020 
ihracatı ise 8,4 milyar dolar seviye-
sinde gerçekleşti.
Konya’nın ithalatı geçen aya ve 
geçen yıla göre düştü:
Mart 2020’de 77,2 milyon dolar 
seviyesinde olan ithalat rakamları, 
Nisan 2020’de bir önceki aya göre 
yüzde 19,9 düşerken, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 15,6 düşerek 61,9 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Türkiye ithalat rakamlarına bakıldı-
ğında ise Nisan 2020’de bir önceki 
aya göre 5,5 milyar dolarlık bir düşüş 
olduğu ve ithalatın 12,4 milyar dolar 

seviyesine gerilediği görülmektedir.
2020 Nisan ayı itibarıyla Konya’nın Tür-
kiye’nin toplam ihracat ve ithalatından 
aldığı pay sırasıyla, yüzde 1,83 ve yüzde 
0,5 olarak gerçekleşmiştir. Konya’nın 
Nisan 2020’deki 216 milyon dolarlık 
dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam 
dış ticaret hacminin yüzde 1,04’ünü 
oluşturmaktadır. Türkiye 2020 Nisan 
ayı itibarıyla 4 milyar dolarlık dış ticaret 
açığı verirken, Konya 93 milyon dolarlık 
dış ticaret fazlası vermiştir. Nisan ayında 
Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 68 iken Konya için bu oran 
yüzde 250 olmuştur.
Konya’nın Nisan ayı ihracatı bir önceki yı-

Şekil-1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı 2018-2019 (1000$)

Kaynak: TÜİK

Şekil-2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı 2018-2019 (1000$)

Kaynak: TÜİK

Tablo-1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı (2018-2019) (1000$)

Kaynak: TÜİK

İhracat (1000 $)
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2019 170.776 160.293 181.706 180.544 187.197 112.906 170.210 149.550 162.934 180.399 163.213 172.966

2020 168.547 171.865 164.491 154.527

Tablo-2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı  (2018-2019) (1000$)

Kaynak: TÜİK

İhracat (1000 $)
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2019 56.449 53.926 74.613 73.292 96.866 64.070 58.891 77.007 76.764 86.472 79.737 79.568

2020 70.262 77.980 77.197 61.851

Tablo-3:  Türkiye – Konya Karşılaştırmalı Dış Ticaret İstatistikleri – 2020 Şubat (milyon $)

Kaynak: TÜİK

 İhracat 
(milyon $)

İthalat 
(milyon $)

Dış Ticaret 
Dengesi  (milyon 

$)

Dış Ticaret 
Hacmi  (milyon 

$)

İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı 

(%)

İhracat  (Nisan 
2019-2020) Fark 

(%)

İthalat  (Nisan 
2019-2020) Fark 

(%)
Türkiye 8.439 12.441 -4.002 20.880 68%  -41,6% -28,8%
Konya 155 62 93 216 250% -14,4% -15,6%

Tablo-4: İhracatın Sektörel Dağılımı (Nisan; 2019-2020)

Kaynak: TÜİK

Nisan -İhracat ($)
Değişim

Konya’nın Toplam 
İhracatı İçindeki Pay 

(%)-  Nisan 20202020 2019

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktör-
ler, bunların aksam ve parçaları 47.286.667 48.545.598 -2,6% 30,6%

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 
kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 22.471.438 30.060.590 -25,2% 14,5%

Demir veya çelikten eşya 12.192.641 13.204.322 -7,7% 7,9%

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 9.008.322 10.309.736 -12,6% 5,8%

Kakao ve kakao müstahzarları 7.340.053 7.507.969 -2,2% 4,8%

Plastikler ve mamulleri 6.900.539 6.147.506 12,2% 4,5%
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal 
menşeli ürünler 4.572.115 17.986.742 -74,6% 3,0%

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 4.300.250 1.843.742 133,2% 2,8%

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar 4.149.393 7.562.961 -45,1% 2,7%

Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 3.787.607 3.083.458 22,8% 2,5%

Toplam 154.526.990 180.543.868 -14,4% 100,0%

Partner İhracat ($) Pay
1 Irak 21.809.188 14%
2 Almanya 11.736.822 8%
3 ABD 9.297.082 6%
4 Rusya Federasyonu 5.735.449 4%
5 Italya 5.434.160 4%
6 Özbekistan 4.947.853 3%
7 Mısır 4.770.590 3%
8 Suudi Arabistan 4.679.151 3%
9 Israil 4.310.756 3%

10 Birleşik Krallık 3.408.418 2%

Diğer 78.397.521 51%

Toplam 154.526.990 100%

Tablo-5: İhracat Partnerleri (Nisan - 2020)

Kaynak: TÜİK
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Şekil-3: Ülkelere Göre Konya’nın İhracatı (milyon $) – İlk 10 Ülke (Nisan -2020) 

Kaynak: TÜİK

Partner İhracat ($) Pay
1 Çin 13.352.543 22%
2 Rusya Federasyonu 5.070.269 8%
3 Almanya 4.265.174 7%
4 Tayvan 2.383.185 4%
5 Moldova 2.300.899 4%
6 Güney Kore 2.058.890 3%
7 ABD 1.764.999 3%
8 Kanada 1.757.184 3%
9 Hollanda 1.691.593 3%

10 Suudi Arabistan 1.689.810 3%

Diğer 25.516.591 41%

Toplam 61.851.137 100%

Tablo-6: İthalat Partnerleri (Nisan - 2020)

Kaynak: TÜİK

Şekil-4: Ülkelere Göre Konya’nın İthalatı (milyon $) – İlk 10 Ülke (Nisan -2020) 

Kaynak: TÜİK

lın aynı ayına göre yüzde 14,4 düşerken, 
Türkiye’nin ihracatı aynı dönemde yüzde 
41,6 düşmüştür. Öte yandan Konya’nın 
Nisan ayı ithalatı bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 15,6 düşerken, Türkiye’nin 
Nisan ayı ithalatı aynı dönemde yüzde 
28,8 düşmüştür. Konya’nın dış ticaret 
verilerine göre, bir önceki aya oranla 
2020 yılı Nisan ayı ithalatında yüzde 
19,9’luk, ihracatında yüzde 6,1’lik bir dü-
şüş gözlenmiştir. Türkiye’nin bir önceki 
aya oranla 2020 yılı Nisan ayı ithalatında 
yüzde 30,7’lik, ihracatında yüzde 33,2’lik 
bir düşüş gözlenmiştir.
Sektörlere göre ihracat verileri incelendi-
ğinde, 2020 Nisan ayında Konya’nın en 
fazla ihracat yaptığı ilk 10 sektörde bir 
önceki aya kıyasla çok fazla değişiklik 
olmadığı gözlenmiştir. Mart 2020’de 
listede yer almayan ancak Nisan 
2020’de yer alan sektörlerin “alüminyum 
ve alüminyumdan eşya” ve “süt ürünleri, 
yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir 
hayvansal menşeli ürünler” sektörleri 
olduğu görülmektedir.   “Kazanlar, maki-
nalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve parçaları” 
sektörü 47,3 milyon dolarlık ihracatı ile 
Nisan ayında Konya’nın toplam ihraca-
tının yüzde 30,6’sını oluşturmaktadır; 
geçen yılın aynı ayına göre sektörün 
ihracatı yüzde 2,6 azalmıştır. Geçen yılın 
aynı ayına göre listedeki ilk 10 ürün ara-
sında ihracatı en çok artan ürün grubu  
“sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyve-
ler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde 
edilen müstahzarlar” sektörü olmuştur. 
İlk 10 sektör arasında “alüminyum ve 
alüminyumdan eşya” sektörü ise ihracatı 
en çok azalan sektör olmuştur.
Konya’nın ihracatında Irak’ın payı yüzde 
14,1 seviyesinde
Ülkeler bazında Konya’nın ihracat 
rakamlarına bakıldığında, Nisan 2020’de, 
ilk sırada 21,8 milyon dolarlık ihracat 
hacmi ile Irak yer almaktadır. Konya’nın 
Irak’a olan ihracatı geçen yılın aynı ayına 
göre yaklaşık 4,9 milyon dolar azalarak 
21,8 milyon dolara gerilemiştir. Irak, Kon-
ya’nın toplam ihracatının yüzde 14,1’ini 
oluşturmaktadır.
Irak’ın ardından 11,7 milyon dolarlık 
ihracat hacmi ile Almanya gelmektedir. 
Almanya’ya yapılan ihracat, geçen yılın 
aynı ayına göre yaklaşık 680,7 bin dolar 
azalmıştır. Konya’nın en fazla ihracat 
yaptığı diğer ülkeler sırasıyla ABD, Rusya, 
İtalya, Özbekistan, Mısır, Suudi Arabis-
tan, İsrail ve Birleşik Krallık ’tır. 

Konya, Nisan ayında en fazla ithalatı 
ise Çin’den yapmıştır. Konya’nın Çin’den 
yaptığı ithalat, yaklaşık 13,4 milyon 
dolar seviyesindedir ve yapılan toplam 
ithalatın yüzde 21,6’sını oluşturmaktadır. 
Konya’nın Çin’den sonra en fazla ithalat 
yaptığı ülke ise Rusya olmuştur. Kon-

ya’nın Rusya’ya yaptığı ithalat, yaklaşık 
5,1 milyon dolar seviyesinde olup top-
lam ithalatın yüzde 8,2’sini oluşturmak-
tadır. Konya’nın en fazla ithalat yaptığı 
diğer ülkeler sırasıyla Almanya, Tayvan, 
Moldova, Güney Kore, ABD, Kanada, 
Hollanda ve Suudi Arabistan’dır.
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