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B A Ş L A R K E N

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

/konyato /konyato /konyato

30 yıllık Ermeni işgalini bitirmek 
için Karabağ Harekâtına devam eden 
Can Azerbaycan’a selamlarımızı ve 
desteğimizi iletiyorum. Her ne kadar 
Ermenilerin haince sivillere yönelik 
saldırıları devam etse de Cenab-ı 
Allah Azerbaycan ordusunu muzaffer 
eylesin. Şehitlerimize rahmet, yaralı 
kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. 

Uzun yıllardır medeniyet kisvesi 
altında sömürgeciliğin, ırkçılığın ve 
İslam düşmanlığının merkezi olan Av-
rupa’nın; İslam’a, Sevgili Peygamberi-
mize olan düşmanlığı bitmek bilmiyor. 
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması, 
Norveç’te kutsal kitabımızın yırtılma-
sı, Fransa’da basın özgürlüğü adına 
Peygamberimiz ile ilgili karikatürlerin 
teşvik edilmesi, başörtüsünün engel-
lenmesi ve Fransa Cumhurbaşkanının 
dinimize yönelik tahkir eden sözleri 
İslam’a olan saldırılardan son dönem-
de yaşanılanlardan sadece birkaçı. 

Benzeri şekilde Almanya’da da bir 
camiye yüzlerce polisle saygısızca 
yapılan baskının izahı olamaz. Şunu 
ifade etmeliyiz ki; Avrupa’daki her 
İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı 
olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. 
Çünkü Batılı için Müslüman, Türk’tür. 
Aynı şekilde Türk de Müslüman’dır.   

Türk varlığını Avrupa’da hazme-
demeyen Batı, Türk’e olan kinini ve 
nefretini İslam üzerinden kusmaya 
devam edecektir. Bu ay içerisinde 
Anadolu’da kurduğumuz son devle-
timiz Türk Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 97. yıl dönümünü kutladık. Bu 
vesile ile devletimizin bu topraklarda 
sonsuza kadar yaşamasını bir kez 
daha Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyo-
rum. Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça 
Batı’nın Türklüğe, İslam’a düşmanlığı 
ve saldırılarına karşı; millet olarak 
birlik ve beraberlikten taviz vermeye-

rek ülkemizi daha güçlü hale getirmek 
için çalışacağız. 

Kısaca ekonomiyi değerlendirir-
sek;

Tüm dünya ülkeleri salgından 
kaynaklı zorluklarla mücadele eder-
ken, Türkiye salgına teslim olmadan, 
gerekli tedbirleri alarak üretmeye, 
çarklarını döndürmeye devam etmek-
tedir. Bildiğiniz gibi Avrupa’da ikinci 
dalga başlamış durumda. Bu dalga 
devam ederse Avrupa ülkeleri ile hem 
ihracat hem de ithalat anlamında bir 
takım sıkıntılar yaşamamız muhtemel 
görünüyor. 

Diğer taraftan enflasyon ekono-
minin en önemli sorunlarında biri 
olmaya devam ediyor. Eylül ayında 
%11,75 olarak gerçekleşen enflasyo-
nun gelecek aylarda artma eğilimine 
girmesi muhtemeldir. Özellikle kura 
dayalı temel mal enflasyonu artmak-
tadır. Dolar kurunun 8.50 TL civarında 
seyretmesi, enflasyon eğilimlerini 
bozmaya devam edecektir. Özellikle 
önümüzdeki dönem mevsimsel etkile-
rin ortadan kalkması ile gıda enflas-
yonundaki baskı, enflasyonu yukarı 
yönlü zorlayacaktır. 

Üretimimiz yüksek oranda ithalata 
bağlı olduğu için, kur artışı ithal edilen 
ara malı ve sermaye malı fiyatlarının 
TL karşılığının artmasına, üretim ma-
liyetlerinin yükselmesine ve böylece 
enflasyon beklentilerinin artmasına 
neden olmaktadır.

Son olarak da kısaca Odamızın 
bazı faaliyetlerinden bahsedersek;

Odamız tarafından, Mevlana 
Kalkınma Ajansı 2020 Yılı 4. Dönem 
Teknik Destek Programı kapsamın-
da sunulan “Konya Enerji Verimliliği 
Merkezi Tam Fizibilite Projesi” destek 
almaya hak kazandı. Proje sözleşme-
sini Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri İhsan Bostancı ile imzaladık. 
Ajans tarafından yaklaşık 100 Bin TL 
destek alan proje kapsamında, Konya 
ilinde kurulması öngörülen Enerji 
Verimlilik Merkezi’ne yönelik fizibilite 
raporunun hazırlanması hedefleniyor. 
KTO Enerji Verimliliği Merkezimiz de 
diğer proje ve iştiraklerimiz gibi dev-
letimizden aldığımız destekle hayata 
geçirilecektir.

TOBB ve EUROCHAMBRES iş 
birliği ile yürütülen “Türkiye - AB İş 
Dünyası Diyaloğu Projesi” kapsamın-
da Odamızın hayata geçirdiği Avrupa 
Birliği’nin finanse ettiği “Üye Hizmet 
Merkezi” projesinin tanıtım toplantısını 
gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs 
salgını sürecinde bir kez daha önemi 
ortaya çıktığı gibi; üyelerimize daha 
hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek 
amacıyla dijitalleşmenin tüm avantaj-
larını Odamız bünyesinde uygulamaya 
devam ediyoruz. Dijital dönüşüm 
kapsamında uzun süredir uyguladığı-
mız çalışmalarla birlikte Üye Hizmet 
Merkezimiz daha sistematik bir 
şekilde, üyelerimizin Odamız binasına 
uğramadan işlemlerini hızlı bir şekilde 
yapmalarına, iş ve ticaret hayatlarına 
katkı sağlayacak tüm konularda bilgi 
almalarına imkân sağlayacaktır.

Meslek komitelerimizle istişare top-
lantılarımıza devam ediyoruz. Düzen-
lenen istişare toplantılarında meslek 
komiteleri üyeleriyle bir araya gelerek 
sektörleri ve komitelerdeki üyelerin 
talepleri hakkında istişarelerde bulu-
nuyoruz. Bu ay içinde düzenlenen dört 
ayrı istişare toplantısında ekonomik 
gelişmeler çerçevesinde Oda üyelerinin 
meslek komiteleri aracılığıyla ilettikleri 
talep ve önerileri hakkında istişareler-
de bulunularak sektörlerin durumları 
değerlendiriyoruz.
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CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Bu yatırımlardan birinin Konya 
Şehir Hastanesi olduğuna işaret 

eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 
250 yatak kapasitesi, 240 yoğun 
bakım yatağı, 49 ameliyathanesi, 17 
yanık ünitesi olan hastanenin iftihar 
vesilesi bir eser olduğunu kaydetti.
Ağustos’ta hasta kabulüne başlayan 
hastanenin sadece geçen ay 100 
bine yakın kişiye hizmet verdiğini 
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün ilk etabının açılışını yaptıkla-
rını, kalan kısımların da yılbaşından 
hemen sonra hizmete gireceğini 
bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 
ayrıca Tarihî Buğday Pazarı ve Çevre 
Düzenlemesi, Konya Çevre Yolunun 
Konya-Karaman ve Konya-Ereğli 
yolları arasındaki bağlantıyı sağla-
yan 22 kilometrelik birinci etabını ve 
Kayacık Lojistik Merkezinin ve Sa-
rayönü ilçesinde inşa edilen bin 682 
konut ile cami, sosyal tesis, ticaret 
merkezi, altyapı ve çevre düzenle-
mesi işinin de açılışının yapıldığına 
dikkati çekti.
Açılışı yapılan eserlerin Konya’ya ve 

Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanayi-
siyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle 
ülkemizin parlayan yıldızı Konya, bu 
yatırımla çok daha büyük atılımlara 
hazırlandığını göstermiştir. Biz de 
tüm gücümüz ve imkânlarımızla 
Konya’nın yanında yer almayı sürdü-
receğiz” dedi.

KONYA’YA YAPILAN YATIRIMLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üçün-
cü çeyrekle ilgili her gün yeni ve 
güzel haberler alıyoruz. Dün Eylül 
ayı ihracatımızın 16 milyar doların 
üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihi-
nin rekorunu kırdığının müjdesini 
milletimizle paylaşmıştık. Bugün 
de otomotiv satışlarının 90 binin 

üzerine çıkarak yine tüm zamanların 
rekorunu kırdığını görüyoruz. Ayrıca, 
Organize Sanayi Bölgelerimizdeki 
elektrik tüketimi de geçtiğimiz ay, 
yılın rekorunu kırdı” açıklamasında 
bulundu.
Konya’ya da son 18 yılda toplamda 
60 milyar lirayı aşan yatırım yaptık-
larının altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eğitim, gençlik ve spor, 
ulaştırma, raylı sistemler, sağlık, 
altyapı, tarım, sulama, enerji alanla-
rında kente kazandırılan eser, yatırım 
ve hizmetleri saydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da 
stadyum ile birlikte toplam 70 adet 
spor tesisi, gençlik merkezi gibi eser-
leri tamamlayıp, eskileri yenileyip 
hizmete açtıklarını ifade ederek, “İn-
şallah 5. İslam Dayanışma Oyunları 
önümüzdeki yıl Konya’da yapılacak. 
Bu kapsamda, jimnastik salonu, 
olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti 
gibi tesislerin yanı sıra, ülkemizin 
ilk Veledrom’u, yani bisiklet pisti 
yarışmalarının yapılacağı alan da 
Konya’da inşa edilecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuk 
Üniversitesi’nin, koronavirüs salgı-
nıyla mücadelede hayatını kaybeden 
Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve 
Mercan’ın adını da kampüste inşa 
edilecek bir parkta yaşatacak olma-
sını takdirle karşıladığını sözlerine 
ekledi.
Geçen yıl temelini bizzat kendisinin 
attığı Konya Teknoloji Endüstri Böl-
gesindeki Aselsan Silah Sistemleri 
Fabrikası’nın inşaatının da yılsonu-
na kadar tamamlanacağını ve bu 
fabrikada üretilen silah sistemlerinin 
dünyaya ihraç edileceğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma 

sanayini güçlendirmek için de gele-
cek yıl Konya’da Türkiye Silah Test 
Merkezi’nin kurulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye’yi 2023’e kadar yeni ve çok daha 
büyük hizmetlere kavuşturarak 
hedeflerini hayata geçirmiş olarak 
yeni döneme gireceklerini ifade 
ederek gençlere de şöyle seslendi: 
“Gençler; Lütfen şimdiden ülkemizin 
2053 vizyonunu şekillendirmek için 
çalışmaya başlayın. Sizlerin de gör-
düğü gibi zaman hızla akıp gidiyor. 
Göz açıp kapayana kadar 2023’e 
zaten ulaşmış olacağız. Ülkemizin 
ondan sonraki rotasını, içini genç-
lerimizin dolduracağı 2053 vizyonu 
belirleyecek. Biz bu konuda genç-
lerimize her türlü desteği vermeye, 
katkıyı yapmaya, altyapıyı kurmaya 
hazırız. Maziden atiye kuracağımız 
köprünün, bu dönemdeki en son ve 
en sağlam ayağı sizler olacaksınız. 
Türkiye’nin size, sizin enerjinize, gay-
retinize, cesaretinize, üretkenliğinize 
ihtiyacı var.”
Konuşmasının ardından, açılışı 

gerçekleştirilen Konya Şehir Hasta-
nesi’nin farklı birimlerinde görev alan 
hekimlerle canlı bağlantı yoluyla 
görüşen ve çalışmalar hakkında 
bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra beraberindekilerle açılış 
kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, daha sonra hastanede 
incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya 
programı kapsamında AK Parti 
Konya İl Teşkilatı tarafından düzen-
lenen yemeğe katılarak, bir konuşma 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasında partililerden ve 
vatandaşlardan Koronavirüsle mü-
cadelede temizlik, maske ve mesafe 
tedbirlerine uymalarını isteyerek, 
“Sadece kendimiz ve sevdiklerimiz 
için değil sokakta, çarşıda, pazarda 
karşılaştığımız tüm hemşerilerimizin 
sağlığını korumak için bu kurallara 
riayet etmeliyiz. Bu konuda yaşana-
cak en küçük bir ihmalin kul hakkına 
girmek anlamına geleceğini, bir an 
olsun aklımızdan çıkarmamalıyız” 
dedi.

“Tüm gücümüz ve İmkânlarımızla Konya’nın yanında yer almayı sürdüreceğiz”
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KONYA TİCARET ODASI’NDA MECLİS 
ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

BAKAN KURUM

Konya Ticaret Odası’nda düzen-
lenen Meclis Üyeleriyle İstişare 

Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un katılımıyla ger-
çekleştirildi. Konya Valisi Vahdettin 
Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, oda ve borsa baş-
kanları ile ilçe belediye başkanları 
katıldığı toplantıda Konya Ticaret 
Odası Meclis Üyeleri hazır bulundu.
Toplantının açılış konuşmasını ev 
sahibi olarak Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk gerçekleş-
tirdi.
Malumunuz üzere 2019 yılı küresel 
ekonomide durgunluk yaşandığı ve 

uluslararası ticaretin gerilediği bir yıl 
oldu. Buna rağmen, pozitif büyüme 
ile kapattığımız 2019’un ardından, 
2020 yılında yeniden yüksek oranda 
büyüme için devlet özel sektör 
işbirliği ile çalışmaya başlamışken 
tüm dünyayı sarsan salgın ülkemiz 

ekonomisine de olumsuz yansıdı. 
Türkiye’nin Mart ayının ikinci haf-
tasından sonra koronavirüs ted-
birlerini uygulamaya başlamasıyla 
özel sektörümüz için zorlu bir süreç 
başladı. Bu dönemde bazı işletme-
lerimiz faaliyetlerini durdurmak, 

bazıları da kapasitelerini düşürmek 
durumunda kaldı. Bu süreçte, 
gerek Meclis Üyelerimiz aracılığıyla 
gerekse Oda olarak tüm iletişim 
kanallarını kullanarak üyelerimizin 
sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini 
dinleyerek hazırladığımız raporla-
rı Hükümetimize ilettik. Şu anda 
ekonomi gündemindeki en önemli 
meselemiz vergi, prim ve kredi öde-
melerinin ertelenmesidir. Salgından 
en çok etkilenen sektörlere verilen 
desteklerin 2020 yılı sonuna kadar 
uzatılmasını bekliyoruz. Yaşanılan 
süreçte özel sektörümüzün sıkıntıla-
rı bir süre daha devam edecektir. Bu 
sebeple Hükümetimizden taleple-
rimizi dile getirmeye devam edece-
ğiz” dedi.
Öztürk, “Türkiye ekonomisi “korona 
çeyreği” olarak tabir edilen 2020’nin 
ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine 
kıyasla yüzde 9.9 küçüldü. Açık-
lanan tüm öncü göstergelerden 
bu daralmayı beklediğimiz ikinci 
çeyrek, küresel salgının etkilerinin 
ekonomide en fazla hissedildiği dö-
nemdi. Buna rağmen ikinci çeyrekte 
ülkemiz pek çok ülkeye göre olumlu 
performans gösterdi. Şimdi hedefi-
miz üçüncü ve dördüncü çeyrekte 
devletimizle el ele vererek yeniden 
büyüme rakamlarına ulaşmaktır. 
Konya bu hedefe ulaşmak için 
inanca ve kararlılığa sahiptir. Devle-
timizin haziran ayında ekonomide 
normalleşme çağrısı ile birlikte; ih-
racatını Haziranda yüzde 55 artıran 
Konya, Temmuz ve Eylül aylarında 
tarihinin en yüksek ihracat rakam-
larına ulaşarak ülkemiz ihracatına 
katkı sağlayan şehirlerin başında 
gelmiştir. Küresel salgın sebebiyle 
tüm dünyada ekonomilerin yavaş-
ladığı küresel ticaretin durduğu bir 
ortamda Konya, ilk 9 ayda geçen 
senenin üzerinde ihracat rakamları-
na ulaşmayı başarmıştır” dedi.
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANI MURAT KURUM
Konya Ticaret Odası’nda düzenle-
nen meclis üyeleriyle istişare top-
lantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum şunları kaydetti:

“Hedefimiz şehirlerimizin, Türki-
ye’nin 2023, 2053, 2071 hedefle-
rine yaraşır bir noktada olmasıdır. 
Vatandaşlarımızın yüksek bir yaşam 
kalitesine sahip olmasıdır. Merhum 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadele-
riyle, ‘Bir başkent daima başkenttir.’ 
Selçuklu başkenti Konyamız 10 bin 
yıllık geçmişiyle her zaman kültür, 
medeniyet ve ekonomide öncü bir 
şehir olmuştur. Tarihi İpek Yolu 
üzerindeki Konya, ticari yönden 
doğu-batı, kuzey-güney Anadolu 
ulaşımının, dolayısıyla Anadolu 
ötesi yolların kesiştiği stratejik bir 
noktadadır. Bu nedenle Konya’ya 
yapacağımız her yatırım bir çarpan 
etkisi oluşturacak, hem şehrimizin 
ekonomisine hem de ülke ekonomi-
sine önemli katkı sağlayacaktır.”
Kurum, Türkiye’nin geliştikçe, büyü-
dükçe ve güçlendikçe uluslararası 
alanda da haklarını daha iyi savuna-
bilir seviyeye geldiğini ifade ederek, 
“Salgın tehdidi nedeniyle ekono-
mimiz ikinci çeyrekte maalesef 
biraz durakladı. Fakat inanıyorum 
ki önümüzdeki süreçte bu durak-
lamanın etkisini fazlasıyla ortadan 
kaldıracağız. Bundan önce de ülke-
mize birçok finansal manipülasyon, 
operasyon yaptılar fakat müsterih 
olun, Türkiye bu konularda güçlüdür, 
yere sağlam basıyor. Sağlam bir 
zemindeyiz, bu zeminde de devam 
edeceğiz. Salgın sürecinde Konya 
ekonomisinin fotoğrafına baktığı-
mızda ihracat yapan firmalarımızın 
ve büyük üreticilerimizin çok fazla 
ekonomik daralma yaşamadığını 
görüyoruz. Ama tabi aynı olumlu 

manzarayı hizmet sektörümüzde ve 
küçük esnafımızda görmek istiyo-
ruz. Bunun için çabalıyoruz. Tabi bu 
süreç geçici bir süreç. Biz de bakan-
lık olarak her türlü desteği esnafımı-
za vereceğiz. Hızlıca kayıplarımızı 
gidereceğiz” dedi. 
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
“Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki 
tarımıyla, hayvancılığıyla, sanayisiy-
le, hizmet sektörüyle Konya ülkemi-
zin parlayan yıldızıdır. Geçtiğimiz yıl 
yine ekim ayında, Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etmiştik. 
Orada bir hedef koymuştuk. Bu 
hedef, Konya’mızı hemen her alanda 
ilk 5’e sokmak. Çok daha büyük 
yatırımlarla bu hedefi gerçekleştire-
biliriz. Orada da söz vermiştim. Aynı 
sözü burada da sizlerin huzurunda 
veriyorum. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı olarak tüm gücümüzle Kon-
ya’nın yatırımlarının destekçisiyiz, 
yanındayız. Hiç şüpheniz olmasın ki 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da ülkemizin, Konya’mızın, 
sanayicilerimizin menfaatlerini 
ilgilendiren her talebi dinleyeceğiz 
ve gereğini yapacağız. Çünkü biz 
biliyoruz ki Konya sanayisinin, tica-
retinin gelişmesi için yapacağımız 
her çalışma Türkiye ekonomisini 
dünyanın en büyük ekonomileri 
arasına yükseltmek için itici bir güç 
olacaktır. Bu anlamda, inşallah 2023 
hedeflerimize de yine sizlerle birlik-
te, omuz omuza ulaşacağız.”
Kurum, konuşmasının ardından 
meclis üyeleriyle görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen 
meclis üyeleriyle istişare toplantısında Konya özel sektörü temsilcileri ile bir 

araya geldi.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ 
PROJESİ’NE MEVKA’DAN DESTEK

Konya Ticaret Odası tarafından, 
Mevlana Kalkınma Ajansı 2020 

Yılı 4. Dönem Teknik Destek Prog-
ramı kapsamında sunulan “Konya 
Enerji Verimliliği Merkezi Tam 
Fizibilite Projesi” destek almaya hak 
kazandı. Proje sözleşmesi Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri İhsan Bostancı tarafından 
imzalandı. KTO Enerji Verimliliği 
Merkezimiz de diğer proje ve iştirak-
lerimiz gibi devletimizden aldığımız 
destekle hayata geçirilecektir. Bu 
noktada MEVKA’ya tüm projelerimize 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
ediyor, projemizin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. Ajans tarafından 
yaklaşık 100 Bin TL destek alan proje 
kapsamında, Konya ilinde kurulması 
öngörülen Enerji Verimlilik Merkezi’ne 
yönelik fizibilite raporunun hazırlan-
ması hedefleniyor.
Atılan imzaların ardından proje ile 
ilgili görüşlerini dile getiren Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
de “Konya Ticaret Odası Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü bünyesinde KTO 
Enerji Verimliliği Merkezimizin kurulu-
şunun ilk adımını atmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Mesleki eğitim merkezi, 
dış ticaret merkezi, model fabrika ile 
birlikte enerji verimliliği merkezimiz 
de Konya Ticaret Odası Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü’nün içerisinde Kon-
ya sanayisi ve ticaretinin gelişmesi 
adına firmalarımıza katkı sağlayacak-
tır. KTO Enerji Verimliliği Merkezimiz 
de diğer proje ve iştiraklerimiz gibi 
devletimizden aldığımız destekle 

hayata geçirilecektir. Bu noktada 
MEVKA’ya tüm projelerimize verdiği 
destekten dolayı teşekkür ediyor, 
projemizin hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.   
MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bos-
tancı “Günlük yaşamımızın ayrılmaz 
bir parçasını oluşturan enerjiye, gerek 
yaşam standartlarındaki artış, ge-
rekse artan nüfus ve sanayileşme ile 
birlikte her geçen gün daha fazla ihti-
yaç duyulmaktadır. Enerjiye duyulan 
gereksinimdeki artış, başta ekosiste-
mimiz olmak üzere, fiyat artışı, reka-
bette sapmalar, kaynakların azalma-
sı, bütçe ve cari dengede bozulma, 
dışa bağımlılık gibi birçok sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Bununla 
birlikte artan enerji arzı ve buna bağlı 
olarak üretim ve tüketimdeki denge-
sizlikler ekonomimizi ve sürdürülebilir 
kalkınmamızı olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir. Bu sorunların çözüme 
kavuşturulması, gerek bölgemizin, 
gerekse de ülkemizin enerjide dışa 
bağımlılığının azaltılması için enerji 
verimliliği konusu sürdürülebilir 
kalkınma açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle daha fazla 
üretip tüketmektense üretim ve tüke-
tim safhasında verimliliği arttırmak, 
ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan 
daha pozitif katkılar sağlayacaktır. Bu 
doğrultuda, günümüzde enerji verim-
liliğine yönelik çabaların da gittikçe 
arttığını, enerji verimliliğinin geliştiril-
mesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın 
önlenmesi, enerji yoğunluğunun ge-
rek sektörler bazında ve gerekse de 
makro düzeyde azaltılması için hem 
kamu hem de özel sektör tarafından 
stratejik amaç, hedef ve eylemlerin 
belirlendiğini görüyoruz. Ajansımız 
desteği ile hazırlanacak ve ileride 
kurulması planlanan enerji verimliliği 
merkezine temel teşkil edecek olan 
fizibilite raporunun enerji verimliği 
konusunda gerek kamu ve gerekse 
de özel sektörümüze katkı sunacağı 
kanaatindeyim. Projenin hazırlanma-
sı ve ajansımıza sunulması nokta-
sında emek harcayan Konya Ticaret 
Odamıza teşekkür ediyor, projenin 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası’nın “Konya Enerji Verimliliği Merkezi Tam Fizibilite Projesi” destek almaya 
hak kazandı. MEVKA tarafından 100 Bin TL destek alan proje sözleşmesi Konya Ticaret Odası 

Başkanı Selçuk Öztürk ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı tarafından 
imzalandı. Başkan Öztürk “KTO Enerji Verimliliği Merkezimiz de diğer proje ve iştiraklerimiz 

gibi devletimizden aldığımız destekle hayata geçirilecektir. Bu noktada MEVKA’ya tüm projele-
rimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AHİLİK HAFTASI KAPANIŞ PROGRAMI

KIRŞEHİR’DE TİCARET BAKANI 
PEKCAN’IN KATILIMI İLE YAPILDI

Ahilik Haftası kutlamaları kapanış 
programı, Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan’ın katılımı ile yapıldı. Neşet 
Ertaş Kültür Sanat Merkezinde dü-
zenlenen kapanış programı öncesin-
de program alanı dezenfekte edildi. 
Misafirler ateş ölçümleri yapıldıktan 
sonra geniş güvenlik önlemleri ile 
salona alındı. Cumhurbaşkanı Danış-
manı Eski Terör Daire Başkanı Turgut 
Aslan, TOBB Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Halk Bankası 
Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.
Program öncesi Bakan Pekcan, 
Kırşehir protokolü ile birlikte aile 
fotoğrafı verdi. Kapanış programı 
açılışı Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Bahamettin Öztürk’ün 
açılış konuşması ile başladı. Öztürk 
konuşmasında esnafın pandemi 
sürecinde yaşadığı sıkıntıları ve 
devletin desteklerini anlattı. Beledi-
ye Başkanı Selehattin Ekicioğlu da, 
ahi şehri Kırşehir’e gelen misafirleri 
selamladığı konuşmasında, “Korona 
virüs günlerini birliktelik ve kardeşlik 
ruhu ile geride bırakacağız. Anadolu, 
büyük değerler ve insanlara ev sahip-
liği yaptı. Ahilik; toplumun daha iyi ve 
güzele ulaşma çabasının bir örneği 
olarak karşımıza çıkıyor. Ahilik, hak 
ve doğrudan yana olmayı öğretmiş-
tir. Sorumluluklarımızın bilinci ile 
ticaret erbabı ve halkımızın bayramı-
nı kutlarım” dedi.
“Esnaf da dijitalleşmeye katkı 
sunacak” diyen TESK Genel Başka-
nı Bendevi Palandöken, ise “Ahilik 
gelenek ve görenekleri için yapılan 
hizmetleri hep birlikte görmekteyiz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da ahiliğe 
önem veriyor. Bayramlarda mese-
leler konuşulmaz. Bundan sonraki 
süreçte esnaf zanaatkar da dijital 
ortamın gelişmesine katkı sunacak. 
Esnaf ve zanaatkarın yanında her 
zaman çırak, kalfa usta olacak. 

Ahiliğin esas amacı da esnaflığı yeni 
nesillere aktarmaktır” dedi.
TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk 
Öztürk de “Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği olarak, bizim için Ahilik 
kültürünün yeri bambaşka. Çünkü 
Ahilik, camia olarak bizim kökümüz-
dür.  Dünyadaki ilk meslek örgütlen-
mesidir. Bugün üyelerimize verdiği-
miz hizmetlerin birçoğu, geçmişte 
Ahi Ocağı’nın yaptığı işlerin bugüne 
yansımasıdır. 900 yıl önce kethüda-
lar neyse, şimdi de bizim Oda-Borsa 
başkanlarımız odur. Ahiliğin kadınlar 
teşkilatı, Anadolu Kadınlar Birliği, 
yani Bacıyan-ı Rum neyse, şimdi de 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz 
odur. Bugün dünyada özel sektörün 
çatısını oluşturan Oda sistemi de, 
tarihimizdeki Ahilik ve Lonca sistemi-
nin günümüze tezahürüdür. Dolayı-
sıyla Ahilik kültürünü, iyi tanımalıyız 
ve tanıtmalıyız. Zira bu değerlerin 
her biri, iş hayatında kalıcı başarı için 
vazgeçilmezdir. Yabancıların bugün 
bizlere öğretmeye kalktığı, iş dün-
yasındaki birçok kavramı dünyaya 
öğreten, bu topraklardan doğan 
Ahilik kültürüdür. Ticaretle ahlakı bir 
araya getiren Ahilik; dürüst ve güve-
nilir ticaretin merkezi olarak dünyaya 
nam salmıştır” dedi.
Ahiliğin geçmişi ve Kırşehir’de düzen-
lenen kutlama programı hakkında 
bilgiler veren Kırşehir Valisi İbrahim 

Akın, ahiliğin sosyal yaşantıya yön 
verdiğini belirtti.
“Ahilik Anadolu’nun kalıcı yurt hali-
ne getirilmesinde etkili olmuştur”
“Ahilik birimleri Türk İslam medeni-
yetinin toplumda en güzel şekilde 
tatbik edilmesini gerçekleştirmiş-
lerdir” diye konuşan Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan da, “Ahilik; hakkani-
yeti ve kanaatkar olmayı öğretmiştir. 
Ülkemizde sosyal hayat ve refah 
toplumunun temellerini ahilik teşki-
latları atmıştır diyebiliriz. Bu günkü 
uluslararası ortamda dünya başka 
sorunlarla uğraşırken Türkiye, tüm 
kritik alanlarda kendi bildiği doğruları 
savunarak milletinden aldığı güçle 
kendi kaderini kendi tayin eden ülke 
olduğunu göstermektedir. Bugün 
bize düşen ahiliğin gereğini yapmak 
ve kardeşliğimizi yüceltmektir. İş 
dünyasının sorunları ile istişare ha-
linde çözüm önerilerini de görüşüyo-
ruz. Ticaret Bakanlığı olarak esnafa 
en etkin hizmeti sunmak için gayret 
içerisindeyiz. Esnafın pandemi 
sürecinde mali durumlarının düzeltil-
mesi açısından tüm birimler seferber 
edildi. Devletimiz ve hükümetimiz bu 
olağanüstü süreçte esnafın yanında 
olmaya devam etti. Ülkemizin refahı 
ve kalkınması adına hep birlikte gay-
ret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
Program, konuşmaların ardından 
ödül töreniyle sona erdi.
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TOBB ve EUROCHAMBRES iş 
birliği ile yürütülen “Türkiye - AB 

İş Dünyası Diyaloğu Projesi” kapsa-
mında hayata geçirilen “Üye Hizmet 
Merkezi / Business Service Center” 
projesinin tanıtım toplantısı Konya 
Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Aksaray Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve 
Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi 
Odası (Chemnitz IHK) Başkan Yar-
dımcısı Christoph Neuberg’in katıldı-
ğı toplantıda Üye Hizmet Merkezi’nin 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme 
yapıldı. 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, toplan-
tının açılışında yaptığı konuşmada 
“TOBB ve EUROCHAMBRES iş birliği 
ile yürütülen “Türkiye - AB İş Dünyası 

Diyaloğu Projesi” kapsamında Konya 
Ticaret Odası ve Aksaray Ticaret ve 
Sanayi Odası bünyelerinde hayata 
geçirilen Üye Hizmet Merkezi’nin açı-
lışı hakkında sizleri bilgilendirmek ve 
Merkezimizin faaliyetlerini tanıtmak 
amacıyla düzenlediğimiz toplantımı-
za katılımlarından dolayı Konya ve 
Aksaray şehirlerimizin değerli basın 
mensuplarına teşekkür ediyorum. 
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Cüneyt Bağdadi Göktaş ve 
Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Yardımcısı Christoph 
Neuberg’e katılımlarından dolayı ay-
rıca teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 
Türkiye - Türkiye İş Diyaloğu progra-
mı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (Eurochambres) tara-

fından işbirliği halinde yürütülüyor. 
Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden 
odaları bir araya getirerek diyalog-
larını artırmak, görüş ve deneyim 
alışverişi yaparak üyelerine hizmet 
kalitesinin artırmalarına katkı sağ-
lamak amacıyla yürütülen projenin 
hayata geçirilmesinde katkısı olan 
TOBB Başkanımız aynı zamanda 
Eurochambres Başkan Yardımcımız 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na da şük-
ranlarımı sunuyorum. Birazdan Üye 
Hizmet Merkezinin faaliyetleri ile ilgili 
bilgi vereceğimiz sunuma geçme-
den önce ifade etmeliyiz ki özellikle 
Koronavirüs salgını sürecinde bir 
kez daha önemi ortaya çıktığı gibi; 
üyelerimize daha hızlı ve daha kaliteli 
hizmet verebilmek amacıyla dijital-
leşmenin tüm avantajlarını Odamız 

bünyesinde uygulamaya devam 
ediyoruz. Üyelerimiz, Odamızın inter-
net adresi www.kto.org.tr üzerinden 
“Online İşlemler” menüsü ile Faaliyet 
Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, Aidat 
Sorgulama ve Ödeme, Üye Sorgula-
ma hizmetlerini Odamıza gelmeden 
gerçekleştirebilmektedir. Bununla 
birlikte; devletimizin Koronavirüs 
kapsamında çıkardığı ekonomik pa-
ketlerdeki güncel gelişmeler başta ol-
mak üzere devlet destekleri, teşvikler, 
araştırma raporları, son yönetmelik 
ve genelgelere de web sitemizden 
ulaşılabilir. Tüm üyelerimiz, Odamızın 
Android veya IOS uygulamalarını 
telefonlarına yükleyerek, web sitemiz 
üzerinden yapılan işlemleri cep 
telefonları vasıtası ile bulundukları 
yerden rahatlıkla yapabilmektedir. 
Dijital dönüşüm kapsamında uzun 
süredir uygulamadığımız bu çalış-
malar Üye Hizmet Merkezimizin 
daha sistematik bir şekilde, üyeleri-
mizin Odamız binasına uğramadan 
işlemlerini hızlı bir şekilde yapma-
larına, iş ve ticaret hayatlarına katkı 
sağlayacak tüm konularda bilgi 
almalarına imkân sağlayacaktır. Bu 
vesile ile Üye Hizmet Merkezimizin 
hayata geçirilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, Merkezimiz 
bünyesinde hizmet verecek çalışma 
arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” 
dedi. Başkan Öztürk konuşmasının 
ardından Üye Hizmet Merkezi’nin 
tanıtımı ve Merkezin faaliyetleri ilgili 
sunum gerçekleştirdi.
Aksaray Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş da 
“Konya Ticaret Odası’nın öncülüğün-
de, Chemnıtz Ticaret ve Sanay Odası 
ile Odamızın 2019 yılında hayata ge-
çirilen, Avrupa Birliği Projesi olan Üye 
Hizmet Merkezimizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Yıllardır üyelerimizin en 
büyük ihtiyaçlarından birisi iletişim 
noktasında tek çatı altında buluşa-
bileceği bir yapı oluşturabilmekti. 
Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hayata 
geçirilen bu proje, üyelerle iletişim 
noktasında son yılların en verimli 
projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Projenin hayata geçmesi ile birlikte 
üyelerimiz herhangi bir sorun öneri 

talep bilgi noktasında tek bir kanal 
aracılığı ile odamıza ulaşabilecek ve 
bu kanal aracılığı ile zamandan ta-
sarruf ederek işlemlerini yaptırabile-
cekler. Bu projenin bütçe noktasında 
Avrupa Birliğinin finansal desteği ile 
ortaya çıkması da ayrı bir önem arz 
etmektedir. Oda faaliyetleri, güncel 
duyurular, iş kurma süreçleri ve ge-
rekli belgeler, yatırım alanları, devlet 
destekleri ve iştirakler başlıkları altın-
da hizmet verecek olan üye hizmet 
merkezimizde, proje kapsamında 
işin gerektirdiği yeterliliklere sahip 
olacak şekilde 10 farklı başlıkta kişi-
sel gelişim eğitimleri verilen perso-
nelimiz tarafımızdan yönetilecektir. 
Bu düşünceler ile üyelerimize odaya 
gelmeden çağrı merkezimiz üzerin-
den hizmet verecek olan üye hizmet 
merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, 
projenin sahibi Konya Ticaret Odası-
na ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Öztürk’e desteklerinden ve 
Odamız ile yaptığı işbirliklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası 
(Chemnitz IHK) Başkan Yardımcısı 

Christoph Neuberg ise Konya Ticaret 
Odası ve Aksaray Ticaret ve Sanayi 
Odası ile işbirliği yapmaktan mutlu-
luk duyduklarını belirterek bu proje ile 
birlikte ilişkilerin gelişeceğini ve farklı 
alanlarda da işbirliği yapılabileceğini 
ifade ederek “Chemnitz Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak bu projenin ba-
şarılı bir şekilde sonuçlanmasından 
çok memnunuz. Konya ve Aksaraylı 
odaların üye hizmetlerini ve müşteri 
odaklılıklarını iyileştirme çabaların-
dan dolayı tebrik ederiz. Bu tür bir 
işbirliğini başlattıkları için TOBB ve 
Eurochambres’e da çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

ÜYELERE HİZMET 
KAPASİTESİ ARTIRILACAK
Proje kapsamında Konya Ticaret 
Odası ve Aksaray Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda ayrı ayrı “Üye Hizmet 
Merkezi” kurulacak. Chemnitz Tica-
ret Odası ise proje süresince KTO 
ve Aksaray TSO’ya bilgi ve tecrübe 
desteği sağlayacak. KTO ve Aksaray 
TSO’ya üyelerine sunduğu hizmet 
kapasitesini artırmak hedefiyle 
yürütülen proje ile Türkiye ve AB 
odaları arasındaki bilgi ve iyi uygula-
maların paylaşımını teşvik etmek ve 
karşılıklı iş birliğini ortaklıklar kurarak 
güçlendirmek amaçlanıyor. Konya 
Ticaret Odası ve Aksaray Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın girişlerine “Üye Hiz-
met Merkezi” birimleri açılarak oda 
üyelerine Oda faaliyetleri, birimlerin 
çalışmaları iş ve ticaret hayatıyla 
ilgili konularda bilgi ve danışmanlık 
hizmeti verilecek.

Konya Ticaret Odası’nın “Üye Hizmet Merkezi” projesi hayata geçirildi. Konya Ticaret Oda-
sı, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ve Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası (Chem-

nitz IHK) ortaklığıyla yürütülen proje ile Konya Ticaret Odası ve Aksaray Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda kurulan Üye Hizmet Merkezi birimleri ile Oda üyelerine hizmet kapasitesinin 

artırılması hedefleniyor.

AKSARAY SANAYİ VE TİCARET ODASI’NDA 
KURULAN “ÜYE HİZMET MERKEZİ” TANITILDI

KONYA TİCARET ODASI VE
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KONYA EYLÜL’DE AYLIK 
İHRACAT REKORU KIRDI

ÖZTÜRK’TEN ALTACA 
ENERJİYE ZİYARET

KONYA İL EMNİYET 
MÜDÜRÜ MUSTAFA 

AYDIN KTO’YU 
ZİYARET ETTİ

ENDONEZYA 
BÜYÜKELÇİSİ LALU 
MUHAMMED IQBAL  

KTO’YU ZİYARET 
ETTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Eylül ayı geçici dış ticaret veri-

lerini açıkladı. Türkiye’nin ihracatı 
Temmuz’da geçtiğimiz yılın temmuz 
ayına göre yüzde 4,8 artışla 16 Milyar 
13 Milyon dolar oldu.
Eylül’de Konya ise 203 milyon 201 
bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu 
rakama göre Konya, Türkiye ihraca-
tından 1.36 pay alarak il bazında 10. 
sıraya yükseldi. İhracat 2020 yılının 
Ağustos ayına göre de yüzde 29,75 
oranında artış gösterdi. 2020 yılı do-
kuz aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 
529 milyon oldu. İlk 9 ayda Konya 
ihracatını yüzde 2,60 artırdı. İhracat 
rakamlarını değerlendiren Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
Konya’nın Temmuz ayından sonra 
Eylül ayında da ihracat rekoru kırarak 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık 
ihracat rakamına ulaştığını söyledi.
Başkan Öztürk, “Küresel ticaretteki 
yavaşlamanın etkisi ile ülkemiz ve 
şehrimiz ihracatında Nisan ve Mayıs 
ayında düşüş gözlemlemiştik. Hazi-
ran’da ise Konya yüzde 55,26 artıra-
rak yeniden yüksek ihracat rakamları-
na ulaşacağını göstermişti. 2020’nin 
ikinci yarısından itibaren yeniden 
hızlı ihracat artışı yakalayacağımız 
öngörüyorduk. Temmuz, Ağustos ve 
Eylül ayları kapsayan çeyrekte Konya 
tarihinin en yüksek ihracatını ger-

çekleştirdi. Eylül ayında ilk defa aylık 
olarak 200 milyon dolar barajını aşan 
şehrimiz 203,2 milyon dolar ihracat 
yaptı. Türkiye’nin ihracatında yüzde 
4,8 artış olduğu Eylül ayında Konya 
ihracatını yüzde 22.80 oranında artır-
ma başarısı göstermiştir. Bir önceki 
aya göre ise yüzde 29,75 artan ihra-
catımızın yükselmeye devam ettiğini 
görüyoruz. Küresel salgın sebebiyle 
tüm dünyada ekonomilerin yavaş-
ladığı küresel ticaretin durduğu bir 
ortamda ihracatı artırmak şehrimiz 
adına bir başarıdır. 2020 yılında 
da ihracatımızın bir ön-
ceki yıla göre pozitif 
artarak şehrimizin 
2 milyar doların 
üzerinde rakamlara 
ulaşacağına inanı-
yoruz” dedi.
ONLİNE B2B 
PRPGRAMLARI 
KATKI SAĞLADI
Konya Ticaret Odası 
olarak salgın sürecinde sü-
rekli olarak ihracatçı firmalarımız-
la durum değerlendirmek amacıyla 
istişare toplantıları düzenleyerek yılın 
ikinci yarısı için yol haritası üzerinde 
çalıştık. Bununla birlikte ihracatta 
sanal ticaret heyetleri ile çıkış yaka-
lamak için üyelerimizin katılımıyla 
Online B2B programları başlattık. Yıl 

içerisinde Orta Asya, Avrupa, Orta ve 
Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi böl-
gelerden ülkelerle online B2B orga-
nizasyonları programlayarak her ay 
bir ülke ile Konyalı ihracatçıları sanal 
ticaret heyetleri ile buluşturduk. Ay-
rıca pandemi sürecine rağmen KTO 
- Dış Ticaret Merkezimizde çalışmala-
rımızı sürdürerek firmalarımızı doğru 
pazar ve doğru müşteri ile buluşması 
için bire bir danışmanlık hizmetimizi 

devam ettirdik. Tüm bu çalışmaları-
mızın karşılık bulduğunu görmekten 
dolayı mutluyuz. Şehrimiz ihracatına 
katkı sağlamak için inançla çalışan, 
emek harcayan Konyalı müteşebbis-
lerimizi kutluyorum” dedi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, beraberinde Yönetim 

Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş ile 
Altaca Enerji’nin, Meram Yenilenebilir 
Enerji ve Organik Gübre Tesisleri’ni 
ziyaret etti. Tesisleri gezen heyet Al-
taca Enerji’nin enerji, biyogaz ve orga-
nik gübre çalışmaları ve yürüttükleri 
ar-ge projeleri hakkında bilgi aldı.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın KTO’yu ziyaret ederek KTO 

Başkanı Selçuk Öztürk ile bir süre 
görüştü.  Görüşmede Konya’nın ve 
asayiş ve güvenliğine ilişkin görüş 
verişinde bulunuldu.

Bir dizi temasta bulunmak için Kon-
ya’ya gelen Endonezya’nın Ankara 

Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, 
beraberindeki Büyükelçilik heyetiyle 
Konya Ticaret Odasını ziyaret etti. 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk’le bir ara-
ya gelen konuk Büyükelçi ile Konya 
ve Endonezya ekonomisi değerlendi-
rildi. Görüşmede Konyalı ve Endonez-
yalı firmaların ticari işbirliğini artırmak 
için Oda ve Büyükelçilik olarak ortak 
hareket etme konusunda mutabaka-
ta vardı.

KONYA VETERİNER 
HEKİMLERİ ODASI 
BAŞKANI ZİYARETİ

Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak Konya 
Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Selçuk Öztürk ile bir 

araya geldi. Konya Veteriner Hekimleri Odası’nda yapılan seçimlerin 
ardından Yönetim Kurulu Başkanı olan Mesut Koçak’ı tebrik eden 
Öztürk, Oda Yönetim Kurulu’na başarılar diledi.

Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor. Eylül ayında ihracat rekoru kıran Konya, 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Eylül’de ihracatını yüzde 22.80 

artıran Konya, 203 milyon dolar ihracat yaptı.
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TOBB TİCARET ODALARI 
KONSEY TOPLANTISI

ÖZTÜRK, TÜRKİYE-KATAR İŞ FORUMU 
AÇILIŞINA KATILDI

Konya Ticaret Odası Başkanı 
TOBB Başkan Yardımcısı Sel-

çuk Öztürk TOBB Ticaret Odaları 
Konsey toplantısına katıldı. Video 
konferans yöntemiyle gerçek-
leştirilen ticaret odaları konsey 
toplantısını Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu başkanlık etti. 
Toplantıda ticaret odalarının gün-
demindeki konular istişare edildi.

Türkiye-Katar İş Forumu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 

Katar Ticaret ve Sanayi Odası (QCCI) iş 
birliğinde video konferans formatında 
gerçekleştirildi. Türk ve Katarlı 200’den 
fazla firmayı bir araya getiren İş Foru-
mu’nun açılış oturumunda; TOBB Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk 
Öztürk, Katar Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Shaikh Khalifa Bin Jassim Al 

Thani, T.C. Doha Büyükelçisi Mehmet 
Mustafa Göksu ve Katar Ankara Bü-
yükelçisi Salem Bin Mubarak Al-Shafi 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.
Ardından, Katar Yatırım Teşvik Ajansı, 
Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (QSTP), 
Katar Serbest Bölgeler Kurumu (QFZA) 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üst 
düzey yetkililerinin sunumlarına yer 
verildi.

HİSARCIKLIOĞLU, 
İÇ ANADOLU BÖLGE 

TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılığıyla 

gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge toplantısına katılarak, 
bölge oda/borsa başkanları ile istişarelerde bulundu. 
Konya Ticaret Odası Başkanı TOBB Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk’ün katıldığı toplantıda, piyasalardaki 
durum ve firmaların ihtiyaç duydukları idari ve mali 
destek adımları ele alındı.

ODA ÜYELERİNİN KOMİTELERE İLETTİĞİ 
SORUN VE TALEPLERİ

İSTİŞARE TOPLANTILARINDA 
DEĞERLENDİRİLİYOR

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk düzenlenen istişare 

toplantılarında Meslek Komiteleri 
üyeleriyle bir araya gelerek sektörleri 
ve komitelerdeki üyelerin talepleri 
hakkında istişarelerde bulunuyor. 
Düzenlenen üç ayrı istişare top-
lantısında ekonomik gelişmeler 
çerçevesinde Oda üyelerinin meslek 
komiteleri aracılığıyla ilettikleri talep 
ve önerileri hakkında istişarelerde 
bulunularak sektörlerin durumları 
değerlendiriliyor.
İstişare toplantıları çerçevesinde 
Başkan Öztürk, 12. Meslek Komitesi 
(Deri Ürünleri ve Malzemelerinin 
İmalatı İle Toptan - Perakende Tica-
reti), 13. Meslek Komitesi (Deriden 
Ayakkabı İmalatı İle Spor Malzeme-
leri ve Oyuncakların Toptan - Pera-
kende Ticareti); 1. Meslek Komitesi 
(Tarımsal ve Bitkisel Ürünlerin Top-
tan - Perakende Ticareti), 2. Meslek 
Komitesi (Tahıl ve Bakliyat Ürünleri-
nin Toptan - Perakende Ticareti); 53. 
Meslek Komitesi (Otomotiv Yedek 
Parça ve Aksesuarların İmalatı), 54. 
Meslek Komitesi (Motorlu Taşıt Par-
çaları İmalatı İle Bakım ve Onarım 
Hizmetleri), 56. Meslek Komitesi 

(Otomotiv Parça ve Aksesuarlarının 
Ticareti) üyeleri ile bir araya geldi. 
Düzenlenen toplantılarda Oda 
faaliyetleri hakkında bilgi veren bir 
sunum gerçekleştiren Öztürk, ko-

mite üyeleri ile deri, ayakkabı, tarım 
ve otomotiv yan sanayi sektörlerini 
değerlendirerek sektörlerdeki oda 
üyelerinin sorun, talep ve önerileri 
istişare edildi.
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VİSA VE TOBB HARCAMALAR ARAŞTIRMASI:
NORMALLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE 

KARTLI HARCAMALAR AVRUPA’DAN 
DAHA HIZLI TOPARLANDI

Visa ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) Harcamalar 

Araştırması’na göre, Mart-Mayıs ay-
larında daralan Türkiye’deki kartlı har-
camalar, normalleşme ile birlikte hızlı 
bir toparlanma sürecine girdi. Kartlı 
ödemeler, Ağustos ayının son haftası 
itibarıyla 2019 seviyesinin %18 üze-
rinde gerçekleşti. Araştırmada ayrıca, 
İsveç ve İtalya’nın harcama verileriyle 
Türkiye’ninkiler kıyaslandı. Türkiye’nin 
bu süreci Avrupa’ya kıyasla daha az 
hasarla geçirdiği ve sektörlerin daha 
hızlı biçimde toparlandığı dikkat çekti.
Visa ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Türkiye’de yapılan 
kartlı harcamalarda COVID-19 etkisini 
inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi. 
Mart-Ağustos 2020 dönemine odak-
lanan araştırmada, kartlı harcama-
larda farklı sektörler için COVID-19 
sürecine bağlı olarak gerçekleşen de-
ğişimler, temassız işlemler ve e-tica-
ret işlemlerinin değişimi analiz edildi. 
Salgın nedeniyle Türkiye’de sokağa 
çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 
12 haftalık dönemde (Mart-Mayıs) 
toplam kartlı harcamalar geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre %10 daraldı. 
Haziran’da ise normalleşmenin 
başlamasıyla harcamalar hızlı bir 
toparlanma sürecine girdi ve Ağustos 
ayının son haftasında 2019 seviyesi-
nin %18 üzerine çıktı.  
Pandemi kısıtlamalarında iki uç 
ülke İsveç ve İtalya’ya kıyasla Tür-
kiye… 
Visa ve TOBB Harcamalar Araştırma-
sı, salgın döneminde farklı yaklaşım 
izleyen iki ülke; Avrupa’da sokağa çık-
ma kısıtlarını ilk hayata geçiren İtalya 
ve kısıtlama uygulamayan İsveç ile 
kıyaslamalar da içeriyor. Mart-Mayıs 
ayları arasında kartlı harcamalar 
bakımından İtalya en keskin düşüşle-
ri yaşarken, Nisan ve Mayıs aylarında 

Türkiye ve İsveç birbirine paralel ve 
yakın dalgalanmalar yaşadı. 6 ana 
harcama sektörünün bir sene önce-
siyle kıyaslandığı tablolar karşılaştı-
rıldığında, İsveç ve İtalya’nın Haziran 
ayında %13 oranında küçülmeye 
devam ederken, Türkiye’nin aynı 
ayda normalleşmeyle birlikte %10 
büyüyerek, hızlı biçimde toparlandığı 
görülüyor.  
Temassız işlem büyümesinde Türki-
ye Avrupa’da ilk sırada 
Türkiye, pandemi sürecinde Avru-
pa’da temassız harcama limitini 
yükselten ilk ülke oldu. Tüketiciler de 
sağlık önceliği nedeniyle temassız 
ödemelere artan bir talep gösterdi. 
Bankalararası Kart Merkezi rakam-
larına göre yalnızca Mart ayında 2,5 
milyon kart ilk defa temassız ödeme 
yapmak için kullanıldı. Böylelikle 
Türkiye’de, 2020 yılının ilk 6 ayında 
gerçekleşen temassız işlem sayıları 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 
kat arttı. Visa ve TOBB Harcamalar 
Araştırması da bu artışın rakamsal 
yansımalarını çok net olarak ortaya 
koyuyor. Temassız ödemelerdeki 
büyüme oranı ile Türkiye, Avrupa’da 
en yüksek artışı gösteren ülke olarak 
öne çıkıyor. Bununla birlikte, yüz yüze 
ödemelerin %75’inin temassız olarak 
gerçekleştiği Avrupa ortalamasına 

kıyasla ülkemizde temassız işlem 
oranı daha düşük. Temassız ödeme 
kabulünü daha da yaygınlaştırmak 
üzere, pandemi döneminde dahi ça-
lışmalarını sürdüren Visa, perakende 
markalarıyla gerçekleştirdiği iş birliği 
ile 7000’e yakın temassız ödeme 
noktasını hayata geçirdi. 
E-ticaret rekor seviyelere ulaştı
Araştırmanın kapsadığı dönemde, 
tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle 
ülkemizde e-ticaret işlem adetleri, 
sadece Nisan 2020’de %30 arttı. 14 
Avrupa ülkesinde bu rakam yüzde 
25’in üzerinde artış gösterdi.  Türki-
ye’de Mart-Mayıs arasında 7 milyon 
kart ilk defa e-ticaret alışverişi için 
kullanıldı. Bunun sonucunda, ülke-
mizde e-ticaret, Mayıs sonu itibarıyla 
kartlı harcamaların %33’üne ulaşarak 
rekor seviyelere yükseldi.
Normalleşmeyle pek çok sektörde 
2019’u geride bırakan harcama 
rakamları
Giyim, seyahat, elektrik-elektronik gibi 
‘isteğe bağlı tüketim” harcamaları, 
pandemi öncesinde market ve gıda 
gibi ‘temel ihtiyaç’ harcamalarının 
üzerinde seyrederken, Türkiye’deki ilk 
COVID-19 vakasının görüldüğü Mart 
ayında bu sektörlerdeki harcamalar 
%58 civarında düşüş gösterdi. Ancak, 
normalleşme ile birlikte toparlanma-
ya başlayan ‘isteğe bağlı tüketim’ har-
camaları, özellikle elektrik-elektronik 
ve yapı-dekorasyon harcamalarındaki 
artış ve diğer sektörlerde yaşanan 
iyileşme ile ‘temel ihtiyaç’ harcamala-
rı seviyesine yeniden yaklaştı.  
Evden çalışma ve uzaktan eğitim 
döneminde elektrik-elektronik sek-
törüne talep arttı 
Sokağa çıkma kısıtlamaların oldu-
ğu dönemde (Mart-Mayıs), geçen 
seneye kıyasla talep artışı yaşayan 
sektörler elektrik-elektronik eşya-bil-

gisayar, market ve gıda oldu. 
Bu dönemde seyahat, yemek, 
giyim ve akaryakıt kategori-
lerinde ise düşüşler yaşandı. 
Mart ayında evden çalışma ve 
uzaktan eğitimin başlamasıyla 
birlikte elektrik-elektronik ve 
yapı-dekorasyon harcamaların-
daki kayda değer artış dikkat 
çekti. Özellikle elektrik-elektro-
nik harcamalarının Haziran-A-
ğustos aylarında da artmaya 
devam ederek, 2019’un %95 
üzerinde gerçekleşmesi bu 
talebin kalıcılığına işaret ediyor. 
“Türkiye adına olumlu bir 
tablo”
Araştırmadan çıkan sonuçları 
değerlendiren Visa Türkiye 
Genel Müdürü Merve Tezel, 
“Visa ve TOBB’un Harcamalar 
Araştırması, Türkiye adına 
olumlu bir tablo ortaya koyu-
yor. Ülkemizde normalleşme 
sürecinin başlamasıyla birlikte 
bütün sektörlerde Avrupa’ya 
kıyasla daha hızlı bir topar-
lanma olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’de ödeme sistemlerinin 
yaygınlığı, tüketicilerin kart kul-
lanım alışkanlıkları ve e-ticaret 
altyapılarının güçlü olması 
yaşanan iyileşmede önemli rol 
oynadı” dedi. 
Tezel sözlerine şöyle devam 
etti: “Pandemi süreci hem 
tüketici davranışlarında, hem 
işletmelerin yapılanmasında önemli 
değişikliklere yol açtı. Tüketiciler bu 
dönemde sanal ortamlarda online 
ödemelere, fiziksel dünyada ise te-
massız ödemelere yöneldi. Ülkemiz-
de temassız kart kullanımı normalde 
her yıl ortalama 2 kat büyürken, bu 
senenin sadece ilk 6 ayında 3 kat 
büyüdü. Temassız ödeme kabulü-
nün bazı işyerlerinde ciro artışları ile 
sonuçlanabildiğini de gözlemledik. 
Türkiye’de temassız kart kullanım 
oranlarının Avrupa düzeyine ulaşma-
sını bekliyoruz”. 
Nakitten kartlı ödemeye gerçekleşen 
dönüşümün kayıtlı ekonomiye de 
katkıda bulunduğunu söyleyen Tezel, 
“İşletmeler tarafında ise, pandemi dö-
neminde elektronik ödeme yöntem-
lerini kabul eden, işini dijital ortama 
taşımış küçük ve orta ölçekli şirketler 

için bu sürecin daha kolay geçtiğini 
gördük. Bu dönemde Visa olarak, 
ekonominin belkemiğini oluşturan 
KOBİ’lere desteğimizi İşimi Yönetebi-
liyorum projemiz kapsamında; gerek 
sunduğumuz sanal eğitimler, gerekse 
verdiğimiz dijitalleşme ve dijital pazar-
lama desteğiyle sürdürüyoruz” dedi.  

“Türkiye’nin proaktif yaklaşımı 
pandemi sürecinin etkilerini 
sınırlandırdı”
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “İçinden geçti-
ğimiz pandemi sürecinde tüm 
dünya hiç alışık olmadığı bir 
ortamla karşı karşıya kaldı. Bu 
yeni ortama uyum sağlamak 
üzere hazırlıklı olan ve proaktif 
davranan ülkeler, diğer ülke-
lerden pozitif olarak ayrıştı. 
Türkiye, pandemi sürecinde 
hızlı kararlar alarak ve özellikle 
sağlık alanında gerçekleş-
tirmiş olduğu atılımlarla bu 
yeni ortama  uyum sağlama 
konusunda dünyada öne çıkan 
ülkelerden biri oldu.  Bunun 
yansımasını da hem e-ticaretin 
bu süreçte öne çıkmasıyla hem 
de temassız ödemelerdeki 
artışla somut olarak görmüş 
olduk” dedi. Pandemi süre-
cinde Odalar-Borsalar, Sektör 
Meclisleri, Kadın ve Genç 
Girişimler ile OSB’lerle sürekli 
iletişim halinde olduklarını be-
lirten Hisarcıklıoğlu, “Pandemi 
sürecinde kurduğumuz istişare 
mekanizmalarıyla sahadan an-
lık bilgileri aldık ve üyelerimizin 
sorunlarını yakından takip ettik. 
Bu sorunlara çözüm önerileri 
geliştirip, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına ileterek bu sorun-

larının çözümünün takipçisi olduk. Bu 
dönemde bu yöntemle üyelerimizden 
gelen pek çok sıkıntının çözüldüğünü 
söyleyebilirim. Yine bu dönemde 
atılan proaktif adımların normalleş-
me sürecini hızlandırdığına şahit 
olduk“ dedi.Hisarcıklıoğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Pandemi süreci 
bize e-ticaretin önemini ve geleceğini 
bir kez daha gösterdi. Bu dönemde 
kredi kartı harcamalarının 3’te 1’inin 
e-ticaret üzerinden yapıldığını gördük. 
Biz de üyelerimizi e-ticarete hazırla-
mak için birçok online bilgilendirme 
toplantısı düzenledik. Bunun yanında 
sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat eğitim 
programları yaptık. Üyelerimizin 
e-ticarette yer alması için birçok 
şirketle e-ticarete özel kampanyalar 
hazırlayarak, üyelerimizin kullanımına 
sunduk”.
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MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI 
VE ALINAN KARARLAR

KONYA TİCARET ODASI

KIRTASİYE VE OKUL FORMASI SATI-
ŞI YAPANLAR DESTEK BEKLİYOR
Konya Ticaret Odası giyim eşyası ve 
tekstil ürünleri perakende ticareti ve 
kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren 
meslek komitesi üyeleri aylık mutat 
toplantısını KTO’da gerçekleştirdi.
Giyim eşyası ve tekstil ürünleri pera-
kende ticareti ve kırtasiye sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerimizin, sorun-
larının görüşüldüğü Meslek Komitesi 
toplantısında ilgili meslek komitesi 
üyeleri, özellikle zincir marketlerde sa-
tışı yapılan kırtasiye ürünleri satışının 
önlenmesi, tekstil ve kırtasiye sektörle-
ri için vergi, bağkur ve sigorta ödeme-
lerinin en az bir yıl süreyle ötelenmesi, 
uygun kredi desteği sağlanması ve 
KDV indirimi yapılması noktasında 
destek beklediklerini bildirdiler. Kırta-
siye ve okul forması satışı yapan KTO 
üyeleri, “Yeni normalleşme süreciyle 
birlikte birçok sektörde toparlanma 
görülmesine rağmen okulların açılıp 
kapanmasına bağlı ticari faaliyetini 
sürdüren bazı sektörler (hazır giyim 
“okul forması”, kırtasiye) okulların 
açılışına hazırlık yapmalarına rağ-
men yaşanan belirsizliklerden ötürü 
sıkıntıları artarak devam etmektedir.” 

diyerek devletten destek beklediklerini 
söylediler. Konya Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu  ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunmuş olup sonucu 
beklenmektedir.
NÖBETÇİ NOTERLİK UYGULAMA-
SININ YENİDEN BAŞLATILMASINI 
İSTİYORUZ 
Konya Ticaret Odası oto galeri ve 
oto acente hizmetleri sektöründe 
faaliyet gösteren meslek komitesi 
üyeleri aylık mutat toplantısını KTO’da 
gerçekleştirdi. Oto galeri ve oto acente 
hizmetleri ile ilgili üyelerimizin sorun-
larının görüşüldüğü meslek komitesi 
toplantısında Koronavirüs tedbirlerinin 
alınmaya başladığı ve kısıtlamaların 
olduğu günlerde ülke genelinde alınan 
tedbirler kapsamında, nöbetçi noterlik 
uygulaması ikinci bir karara kadar er-
telendiğini bu kararın yeniden gözden 
geçirilerek nöbetçi noterlik uygulama-
sının yeniden getirilmesini talep ettiler. 
İlgili meslek komitesi üyeleri, “Yeni 
normal hayat çerçevesinde kısıtlama 
getirilen hemen hemen tüm sektörler 
normal çalışma düzenine geçmiştir. 
Ancak nöbetçi noterler halen hafta 
sonları hizmet vermemektedir.  Hafta 
içi noter işlemlerinde yaşanan yoğun-

lukların nispeten önüne geçebilmek ve 
hafta sonu yapılan noter işlemlerinin 
hafta içine sarkmaması için nöbetçi 
noter uygulamasının tekrar faaliyete 
geçmesini bekliyoruz” dediler. Konya 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu ilgili 
meslek komitesinin bu talebini ilgili 
mercilere aktarmış olup sonucu bek-
lenmektedir.
KTO,  BİNA ALTLARINDAKİ İŞYERLE-
RİNDE LPG TÜPÜ KULLANIMINDAN 
KAYNAKLANAN KAZALARIN YAŞAN-
MAMASI İÇİN İÇ TESİSAT ŞARTNA-
MESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI 
TALEP ETTİ 
Konya Ticaret Odası ısıtma-soğutma 
ile sıhhi tesisat sektöründe faaliyet 
gösteren Meslek Komitesi Üyeleri aylık 
mutat toplantısını KTO’da gerçekleş-
tirdi. Konya Ticaret Odası geçtiğimiz 
aylarda Konya da LPG tüpünün 
patlaması sonucu yaşanan talihsiz 
kazaların tekrar yaşanmaması için İç 
Tesisat Şartnamesi’ndeki düzenleme 
yapılması için Enerya Enerji A.Ş, ye 
müracatta bulundu. 
KTO Isıtma-Soğutma ile Sıhhi Tesisat 
Meslek Komitesi üyeleri’nin İç Tesisat 
Şartnamesi ile ilgili görüşmeleri sonu-
cunda Enerya Enerji A.Ş, ye yeniden 
düzenleme yapılmasının  kazaların 
önüne geçilebileceği belirtildi.  
KTO’nun konuya ilişkin Enerya Enerji 
A.Ş, ye başvurusu şöyle; “ 02.12.2019 
Revize tarihli, İç Tesisat Şartnamesin-
de yer alan ve 5.1.22 sıra noda geçen; 
“Kolon tesisatlarında ticari veya konut, 
her bağımsız birim için vana tesis 
edilmelidir. Bağımsız birim tüketim va-
naları kapı önlerine (sayaç konulacak 
noktaya) kadar çekilmeli, iç tesisatı 
yapılmayacak ticari bölümler için top-
lam debiyi karşılayacak en az bir adet 

tüketim vanası bırakılmalıdır. Toplam 
debiyi karşılayan tüketim vanasından 
bağımsız bir birim için hat alınmak 
istendiğinde, geri kalan tüm bağımsız 
birimlere ayrı ayrı tüketim vanası bıra-
kılacak şekilde tesisat tasarlanmalıdır. 
Tüketim vanaları yükseklikleri körüklü 
sayaçlar için 1.9 - 2.10 m rotary ve 
türbin tip sayaçlar için 1.60 - 1.80 m 
arasında konumlandırılmalıdır.”  Mad-
desi gereğince, iş merkezleri ve bina 
altında bulunan ticari dükkanlarda 
mağduriyet oluşmakta ayrıca tehlike 
arz etmektedir.
Bu madde gereğince, doğalgaz talep 
eden bir işletme, diğer tüm komşu 
dükkanlara da gaz tesisatı çektirmek 
zorundadır. Fakat, diğer komşu dük-
kanlar kendilerine doğalgazın ihtiyaç 
olmadığını bahane ederek, yapılacak 
olan tesisat bedelini ödememektedir-
ler. Bu durumda da gaz alacak olan 
işletme yüksek maliyet sebebiyle 
doğalgaz almaktan vazgeçmekte 
ve alternatif olarak LPG kullanımına 
gitmektedir. Sizlerin de bildiği gibi 
LPG tüplerinde bir denetim ve alınmış 
emniyet tedbirleri bulunmamaktadır. 
Bu da tehlike arz etmektedir.
Geçtiğimiz günlerde,  ilimizde yaşan-
mış olan talihsiz olay da yukarda bahsi 
geçen madde sebebiyle meydana 
gelmiştir. Bu madde yüzünden mağ-
dur olan bir lokantanın çaresiz kalıp 
LPG kullanması ve bu LPG tüpünün 
patlaması sebebiyle büyük bir hasar 
meydana gelmiştir.
Yukarıda bahsedilen sebeplerden 
dolayı, mevcut binalarda isteyen dük-
kanlara herhangi bir şart olmaksızın 
gaz arzının verilmesini, tesisatlar da 
devamlı tadilatın olması istenmiyorsa; 
binanın kolon tesisatı sırasında tüm 
daire ve dükkanlardan her birine ayrı 
ayrı branşman ağzı koydurulmasıyla 
ilgili İç Tesisat Şartnamesi’ndeki ilgili 
maddenin yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.
MASKE İHRACATINDA YAŞANAN 
SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNMALI 
Konya Ticaret Odası giyim eşyası ve 
tekstil ürünleri perakende ticareti ve 
kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren 
Meslek Komitesi Üyeleri aylık mutad 
toplantılarında maske ihracatına ilişkin 
yaşanan sorunlara çözüm bulunması-
nı istediler.
Türkiye’nin pandemi sürecinde maske 
üretiminde tedarikçi konumunda 
olduğunu, önemli bir istihdam oranına 
ulaştığını, hızlı teslimat ve re-organiza 

olması dolayısıyla önemli avantajlar 
yakalandığını belirten Meslek Komitesi 
üyeleri, bu avantajları kaybetmemek 
ve pazarda güçlenebilmek için maske 
üretimindeki sorunların çözümlenme-
si gerektiğini söylediler. İlgili meslek 
Komitesinin konuya ilişkin açıklaması 
şöyle “Ülkemiz pandemi sürecinde tek 
kullanımlık maske ve benzeri ürünler 
olmak üzere medikal sektöründe en 
önemli tedarikçi konumunda olmuş-
tur. Bu başarıda, özellikle sanayicile-
rimizin hızlı re-organize olmalarının 
büyük katkısı olmuştur. Şu anda yüz-
lerce küçük işletme ile onlarca büyük 
üretim tesisi maske üretimi yapmakta, 
on binlerce kişiye istihdam sağlamak-
tadır. Nisan ayında getirilen ihracatta 
hibe uygulaması ile üyelerimiz birçok 
ülkede pazar kaybı yaşamıştır. Ancak, 
ağustosta yapılan düzenleme ile her 
ne kadar hibe oranları azaltılmışsa da, 
hammadde fiyatlarındaki yükseklik ve 
%33 hibe maliyeti nedeniyle üyeleri-
mizin Çin malı ürünlerle rekabet şansı 
ancak pazara yakınlık ve hızlı teslimat 
ile mümkün olmaktadır. Hal böyle 
iken üyelerimiz, son günlerde Ambarlı 
Gümrüğü’nden yapılan tüm maske 
gümrüklemelerinin kırmızı hattan ka-
patılması” uygulaması ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Bu uygulama, müşteri 
nezdinde itibar kaybına yol açmanın 
yanı sıra, sadece kısa teslimat süre-
sinden dolayı üyelerimizi tercih eden 
müşteriler için son kozumuzu da kay-
betmemize yol açmaktadır. Sektörün 
tekrar müşteri kaybetmesi, yapılan on-
larca yatırımın atıl duruma düşmesine 
yol açacağı gibi istihdama da negatif 
etki etmesi kaçınılmaz olacaktır.  Dola-
yısıyla bu uygulamanın tekrar gözden 
geçirilmesini bekliyoruz”. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
ilgili meslek komitesinin bu talebini 
ilgili mercilere aktarmış olup sonucu 
beklenmektedir.
PVC HAMMADDE TEDARİĞİ VE FİYA-
TI İLE İLGİLİ SORUNLAR ORTADAN 
KALKINCAYA KADAR,  ANTİDAM-
PİNG VE KOTA UYGULAMALARI 
KALDIRILMALI
Konya Ticaret Odası Yapı malzemeleri 
imalatı yapan üyelerimizin aylık mutad 
toplantısında hammadde tedariki ve 
fiyatı ile ilgili sorunlar ortadan kal-
kıncaya kadar,  antidamping ve kota 
uygulamalarının kaldırılmasını talep 
ediyor. İlgili meslek Komitesi üyeleri,  
ülkemizdeki pvc kapı ve pencere sek-
törü, hem Avrupa’da hem de Dünya’da 

söz sahibi konumda olduğunu,  Ancak 
Ülkemizde üretim yapmakta olan 
Petkim’in sektörün toplam hammadde 
ihtiyacının maksimum %15’ini karşı-
layabildiğini,  dolayısıyla pvc sektörü 
hammadde tedariği konusunda %85 
oranında ithalata bağımlı olduğunu 
bildirdiler.  Coronavirüs nedeniyle hem 
ülkemizde hem de Dünya genelinde 
hammadde üreten üreticiler üretim-
lerini mart, nisan ve mayıs aylarında 
durdurmak zorunda kaldığını belirten 
meslek komitesi üyelerinin açıklama-
sı şöyle; “Haziran ayının başlaması 
ile birlikte hem sektörün sezonunun 
olması hem de ertelenmiş taleplerin 
üst üste gelmesi sonucunda tüm 
üreticiler kapasitelerinin üzerinde sipa-
rişler almıştır.  Ancak gelinen noktada 
Dünya genelinde faaliyet göstermekte 
olan bazı büyük pvc hammaddesi 
(S65-K67) üreticileri “mücbir sebep” 
göstererek üyelerimizin vermiş olduğu 
siparişleri iptal etmişlerdir.
Dolayısıyla pvc hammaddesi arzında 
ciddi miktarda azalma olmuştur. Arka 
arkaya gelen sipariş iptalleri neticesin-
de üyelerimiz,  hem piyasada ham-
madde bulmakta zorlanmakta hem de 
1,5 ay önce 900-1.000 $/ton civarında 
olan ham maddeyi 1.600-1.750 $/
ton seviyelerinden almak zorunda 
kalmışlardır.  Hem işleyecek hammad-
de bulunamaması hem de fiyatlarda 
meydana gelen fahiş artışlar iki temel 
olumsuzluğu beraberinde getirmek-
tedir. Bunlardan birincisi; Zamanında 
teslimat yapılamadığı ve fiyatların çok 
yükselmiş olması sebebiyle ihracat 
müşterileri Polonya, Romanya, Bulga-
ristan ve Çin gibi ülkelere yönelmişler-
dir. İkincisi ise; Maliyetlerin çok artmış 
olması nedeniyle pvc ürünler nihai tü-
keticiler tarafından reel değerinin çok 
üzerinde bir fiyatla satın alınmaktadır. 
Fiyatların bu kadar yüksek seyretmesi 
muhtemel satın alma taleplerinin de 
ertelenmesine neden olacaktır. Bu 
durumdan hem sektör hem de vatan-
daşlarımız zarar görecektir. 
Ülkemizde yıllardır, pvc hammaddesi 
(S65-K67) ithalatı konusunda, Rusya, 
İran, Çin gibi ülkelere antidamping 
ve kota uygulamaları yürürlüktedir. 
Sektör olarak üyelerimizin talepleri: 
Hammadde tedariği ve fiyatı ile ilgili 
sorunlar ortadan kalkıncaya kadar,  
antidamping ve kota uygulamalarının 
kaldırılmasıdır.” Konya Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu ilgili meslek komitesi-
nin bu talebini Türkiye Odalar ve Bor-

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. Eylül-Ekim ayında yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş.’DEN CEVAP GELDİ: 
“İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİNDE REVİZYON SÜREÇLERİNİ 
TEKRAR DEĞERLENDİRMEYE ALACAĞIZ” 
Konya Ticaret Odası geçtiğimiz aylarda Konya da LPG tüpünün pat-
laması sonucu yaşanan talihsiz kazaların tekrar yaşanmaması için İç 
Tesisat Şartnamesi’ndeki düzenleme yapılması için Enerya Enerji A.Ş, ye 
müracatta bulunmuştu. Enerya A.Ş. tarafından Konya Ticaret Odası’na 
bir yazı gönderilerek  bu talebe yönelik  İç Tesisat Şartnamesinde yer 
alan ve 5.1.22 sıra noda belirtilen şartname revizyon süreçlerinin tekrar 
değerlendirmeye alınacağı bildirildi.
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salar Birliği’ne bildirmiş olup sonucu 
beklenmektedir.
KOLONYA ÜRETİCİLERİ ARTAN 
TALEBİ KARŞILAYABİLMEK İÇİN DE-
POLARDAKİ 20 GÜN OLAN KOLON-
YA DİNLENME ŞARTININ 5 GÜNE 
DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR
Konya Ticaret Odası zirai ve kimyasal 
ürünlerin imalatı - toptan ve perakende 
ticareti yapan üyelerimiz pandemi dö-
neminde artan talebi karşılayabilmek 
için depolardaki 20 gün olan kolonya 
dinlenme şartının 5 güne düşürülmesi-
ni talep ediyor. 
Pandemi sürecinde vatandaşla-
rın günlük hayatta el dezenfektanı 
olarak tercihini kolonyadan yana 
kullandığını belirten meslek komitesi 
üyeleri bundan dolayı talebin arttığını, 
üreticilerinde talebe yetişebilmek için 
kapasitelerini artırmak durumunda 
kaldıklarını, çalışma saatini 8 saat-
ten 16 saate çıkarmalarına ve almış 
oldukları kapasite raporunun üstünde 
üretim yapmalarına neden olduğunu 
belirterek TOBB tarafından belirlenen 
Kapasite Raporu Kriteri Grup 3523’e 
göre kolonya imalathaneleri yaptıkları 
kolonyayı depolarında 20 gün dinlen-
dirme mecburiyeti olduğunu,  ancak 
hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan 
20 gün şartından dolayı pandemi 
dönemindeki yoğun talebe imalatçılar 
cevap veremediğini ifade ettiler.  
Meslek Komitesi üyeleri geçici bir 
süreç için (pandemi dönemi) kolonya 
üreticilerine düzenlenen kapasite 
raporlarında 20 gün dinlenme şartının 
5 güne düşürülmesi ve yeni kapasite 
raporlarının ona göre yeniden düzen-
lenmesini talep etmektedirler. 
Konya Ticaret Odası ilgili meslek 
komitesinin bu talebini Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’ne bildirmiş olup 
sonucu beklenmektedir.
KTO TARAFINDAN SUUDİ ARABİS-
TAN DIŞINDAKİ KÖRFEZ ÜLKELE-
RİNİN TÜRK MALLARINA BOYKOT 
UYGULAYIP UYGULAMAYACAĞI 
KONUSUNDA GÖRÜŞ İSTENDİ
Konya Ticaret Odası kuruyemiş, 
baharat, şekerleme imalatı ve top-
tan-perakende ticareti yapan üyeleri-
miz aylık mutad toplantılarında Suudi 
Arabistan’dan sonra Körfez ülkelerinin 
de Türk mallarına boykot uygulayıp 
uygulamayacağı konusunda görüş 
bildirilmesini talep ettiler. 
Kuruyemiş, baharat, şekerleme imalatı 
ve toptan-perakende ticareti yapan 

meslek Komitesi üyeleri aylık olağan 
toplantılarında son günlerde basına 
yansıyan haberlere göre Suudi Ara-
bistan’ın Türk mallarını boykot ettiğini, 
bazı üyelerimizin de Suudi Arabistan 
ile yaptıkları ithalat ve ihracat işlemle-
rinde eskiye göre gecikmeler yaşadık-
larını belirterek diğer Körfez Ülkeleri’nin 
de Türk mallarını boykot etmelerinin 
tedirginliğini yaşadıklarını söylediler. 
Meslek komitesi üyeleri diğer yandan 
Suudi Arabistan ve diğer Körfez Ülke-
leri’nden ithalat yapanların Ülkemizin 
de buna karşı bazı tedbirleri uygula-
maya koyması durumunda herhangi 
bir mağduriyet yaşayıp yaşamaya-
caklarını, dolayısıyla  muhatapların 
biran önce görüşüp sorunu çözüme 
kavuşturmaları konusunda destek 
beklediklerini bildirdiler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
konuya ilişkin görüşleri ilgili mercilere  
bildirmiş olup, bu konuya ilişkin bir 
açıklama geldiğinde üyelerle paylaşıla-
cağı bildirilmiştir.
KOOPERATİFLERİN AÇTIĞI PETROL 
İSTASYONLARI HAKSIZ REKABETE 
YOL AÇMAKTADIR
Konya Ticaret Odası petrol ve petrol 
ürünleri imalatı ile toptan-perakende 
ticareti yapan üyelerimiz aylık mutad 
toplantılarında ülkemizde ilk olarak Ta-
rım Kredi Kooperatiflerinin başlattığı, 
diğer üretici kooperatiflerinin de sırayla 
gerçekleştirdiği değerli çiftçilerimize 
yönelik tehlikeli koşullarda akaryakıt 
satışı yaptıkları, köy pompalarında 
kuralların hiçbirinin uygulanmadığı 
belirtilerek bu faaliyetlerin önüne geçil-
mesini talep ettiler. 
İlgili Meslek Komitesi üyelerinin 
konuya ilişkin açıklaması şöyle; “Tarım 
Kredi Kooperatifleri, Pancar Koopera-
tifleri ve buna benzer her geçen gün 
artan kuruluşların amacı; çiftçiye ve 
üreticiye ihtiyacı olan tohum, güb-
re, damlama sulama ekipmanları, 
akaryakıt gibi ihtiyaçlarını olduğundan 
daha hesaplıya alabilmek iken son 
yıllarda bu ürünlerin doğrudan satışını 
yapmaya başlamakla birçok ticari iş 
kolunda haksız rekabete sebebiyet 
vermektedir.
Petrol istasyonlarının ruhsat alabilme-
leri için ödediği yüklü ücretler, milyon 
dolarlarca yapılan yatırımlar, Belediye; 
itfaiye, TSE’nin tüm standart ve ölçü 
mesafelerine uygun, çevre ve halk 
sağlığına, iş sağlığı ve güvenliğine uy-
gun çalışma koşulları bulunmaktadır. 

Ortalama bir ilçe köy istasyonunda en 
az bir LPG sorumlu müdürü, en az bir 
tehlikeli madde güvenlik danışmanı, A 
sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi 
çalıştırılmakta ya da bu hizmetler 
satın alınmaktadır. Bu kadar tehlikeli 
bir iş kolu ancak böyle sıkı tedbirlerle 
çalışmalıdır.
Ne var ki ülkemizde ilk olarak Tarım 
Kredi Kooperatifleri’nin başlattığı, diğer 
üretici kooperatiflerinin de sırayla 
gerçekleştirdiği değerli çiftçilerimize 
yönelik akaryakıt satışı yaptıkları, köy 
pompalarında yukarıda bahsi geçen 
kuralların hiçbirinin uygulanmadığı, 
tehlikeli koşullarda tamamen mevzuat 
boşluğundan faydalanarak yapılan bu 
iş çığ gibi büyümektedir. 
Diğer taraftan köy pompaları ile ilgili 
mevzuat boşluğu ile kötü niyetli kişiler 
tarafından aynı yöntemle ilçe belediye-
lerinden alınan 3. Sınıf gayrisıhhi mü-
essese ruhsatı ile her birlik kooperatifi 
adı altında köylerde yol kenarlarına 
kurulmuş olan köy pompalarından 
kontrolsüz kaçak akaryakıt satışının 
da önü açılmaktadır. Bu durumda 
EPDK’nın kurulduğu yıldan beri uğra-
şıp belli yol kat ettiği kaçak akaryakıt 
konusu tekrardan artacak ve ülkemiz 
vergi kayıplarıyla zarar edecektir. Üre-
tici kooperatiflerinin misyonu çiftçile-
rimizle uyum içinde çalışacak onların 
ihtiyaçlarına hem uygun fiyatta hem 
de uygun koşullarda finanse edebile-
cek iş ortakları ile iyi pazarlık yapıp; işi 
bilene, çiftçilerimizi de güvenilir ellere 
kavuşturmak olmalıdır. Son olarak 
3. Sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı 
ile köy pompası açılışını kolaylaştı-
ran mevzuatın tekrar elden geçirilip, 
mağduriyetlerin önlenmesini talep 
ediyoruz.”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
konuya ilişkin görüşleri ilgili mercilere 
bildirmiş olup, bu konuya ilişkin bir 
açıklama geldiğinde üyelerle paylaşıla-
cağı bildirilmiştir.
SÜTTEKİ YENİ DESTEK PRİMİ YEM 
MALİYETLERİNİN ALTINDA KALMIŞ-
TIR. SÜT FİYATI VE DESTEĞİ YENİ-
DEN DEĞERLENDİRİLMELİ
Konya Ticaret Odası her türlü hayvan 
yetiştiriciliği yapan üyelerimiz aylık 
mutad toplantılarında Ulusal Süt Kon-
seyi tarafından belirlenen yeni destek 
priminin yem maliyetlerinin altında 
kaldığını, küçük ve büyükbaş hayvan 
yem giderlerini karşılayamadığını, bu 
nedenle süt fiyatı ve desteğini yeniden 

düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiler. 
İlgili meslek komitesi üyeleri, Ulusal 
Süt Konseyi tarafından 1 Ocak 2020 
- 31 Aralık 2020 tarihlerinde geçerli 
olmak üzere belirlenmiş olan (mini-
mum %3,6 yağ - %3,2 protein değerin-
de) süt fiyatı 2,30 TL/LT ve + 15 kuruş 
destek pirimi olduğunu, ancak yem 
girdi maliyetlerin artması üzerine bu 
fiyatlar 10 Ekim 2020 tarihinde Ulusal 
Süt Konseyi tarafından güncellenmiş 
ve ekim, kasım, aralık ayları için (mini-
mum %3,6 yağ- %3,2 protein) süt fiyatı 
aynen kalırken destek primi 40 kuruşa 
çıkartıldığını bildirdiler.  Yapılan yeni 
destek priminin de yem maliyetlerinin 
altında kaldığını, küçük ve büyükbaş 
hayvan yem giderlerini karşılanama-
dığını belirten meslek komitesi üyeleri,  
durumun böyle devam etmesinin ül-
kemizde süt hayvancılığını sekteye uğ-
ratacağını ve  birçok hayvanın kesime 
gönderileceğini belirterek  ülkemizin 
süt ve et ithalatına ihtiyaç duymaması 
için süt fiyatı ve desteğinin yeniden 
değerlendirilmesi gerektiğini bildirdiler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
tarafından konuya ilişkin görüşler ilgili 
mercilere bildirilmiş olup, bir açıklama 
geldiğinde üyelerle paylaşılacaktır.
TEKSTİL, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ 
İMALATÇILARI DEVLET DESTEKLE-
RİNİN ARTIRILMASINI, SEKTÖREL 
YA DA BÖLGESEL TEŞVİK VERİLME-
SİNİ İSTİYOR
Konya Ticaret Odası tekstil, deri ve deri 
ürünleri imalatı, toptan ve perakende 
ticareti üyelerimiz aylık mutad toplan-
tılarında tekstil, deri ve deri ürünleri 
imalatçıları devlet desteklerinin artırıl-
masını, sektörel ya da bölgesel teşvik 
verilmesini talep ediyor.
Üyelerimizin talepleri şöyle:
1) Emek yoğun sektörlerden olan 
tekstil, deri ve deri ürünleri sektörü 
Dünya’da ve Ülkemizde yaşanan Covid 
19 virüs salgını nedeni ile zor günler 
geçirmektedir. 
Sektörün canlanması, işçi çıkarmala-
rın önüne geçilebilmesi için tekstil ve 
deri sektörlerine yönelik devlet destek-
lerinin artırılmasını talep ediyoruz.
2) Tekstil, deri ve deri ürünleri ima-
latçıları belli illerde yoğunlaşmıştır. 
Üyelerimiz, Devletimizin vermiş olduğu 
genel teşviklerden ziyade sektörel ya 
da bölgesel teşvik verilmesini talep 
ediyor. 
3) Mahkemelere göre daha hızlı 
çözüm üretebilen arabuluculuk 

hizmetleri ülkemizde yaygınlaşmıştır. 
Arabuluculuk işçi-işveren, tüketici an-
laşmazlıkları veya para alacaklarında 
tarafların uyuşmazlığa düştüğü andan 
itibaren başvurabilecekleri, dostane bir 
çözüm yoludur. 
Son zamanlarda karşılıksız çek oranı 
artmıştır. Ancak çekle ilgili sorunlarda 
arabuluculuk hizmetinden yararla-
nılamamaktadır. Çekle ilgili yaşanan 
sorunların daha hızlı çözüme kavuşa-
bilmesi için arabuluculuk hizmetinden 
yararlanmak isteyen üyelerimiz, ayrıca 
karşılıksız çeke verilen cezaların da 
artırılmasını talep etmektedirler. 
4) İşçi tazminatlarının birikmesi 
nedeniyle uzun süre çalışan işçilerle 
maaş konusunda anlaşmakta sıkıntı 
yaşanıyor. Ekonomik olarak sıkıntıya 
düşen firmalarda işçiler işverenin zor 
durumda olduğunu bildiklerinden 
kendilerinin çıkarılması durumunda 
kıdem tazminatını ödeyemeyeceği 
düşüncesiyle işverenden normalden 
daha yüksek maaş talep etmektedir. 
Dünya’nın hiçbir ülkesinde çalışanları 
için hem işsizlik fonu hem de kıdem 
tazminatı adı altında ikisini birden öde-
mek zorunda olan bir işveren olmadı-
ğını belirten üyelerimiz,  bunlardan bi-
rinin kaldırılmasını talep etmektedirler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
tarafından konuya ilişkin görüşler ilgili 
mercilere bildirilmiş olup, bir açıklama 
geldiğinde üyelerle paylaşılacaktır.
TOKİ’DEN İHALE ALAN FİRMALARA 
TOKİ PERSONELİNİN BAZI MAR-
KALARA YÖNLENDİRME YAPTIĞI 
YÖNÜNDE ŞİKAYET VAR 
TOKİ’nin yapmış olduğu ihale ve satın 
alımlarında kullanılacak malzeme 
ile ilgili TOKİ personelleri tarafından 

bazı markalara yönlendirme yaptıkları 
yönünde KTO üyeleri tarafından Konya 
Ticaret Odası’na şikayette bulunuldu. 
KTO üyeleri, TOKİ personellerinin 
ihaleyi alan firmalara bazı markalara 
yönlendirme yapmaması ayrıca yerel 
tedarikçilerin de rekabet koşullarında 
TOKİ inşaatlarına mal tedariği sağla-
yabilmeleri hususunda ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunulmasını 
talep ettiler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
tarafından konuya ilişkin şikayetler  
ilgili mercilere bildirilmiştir. 
KONTROLSÜZ ANTİFRİZ ÜRETİMİ 
ENGELLENMELİ 
Konya Ticaret Odası petrol ve petrol 
ürünleri imalatı ile toptan-perakende 
ticareti yapan meslek komitesi üyeleri 
yaptıkları toplantıda antifriz konusuna 
değinerek  son günlerde piyasada çok 
farklı ve kontrolsüz antifriz üretilmeye 
başlandığını buna çözüm bulunması 
gerektiğini bildirdiler. 
   Meslek komitesi üyeleri, “Son gün-
lerde piyasada çok farklı ve kontrolsüz 
antifriz üretilmeye başlanmıştır.  An-
tifrizle hiç alakalı olmayan işletmeler 
dahi ilkel koşullarda (araç boyacısı vb.) 
antifriz üretip satmaktadır. Antifriz üre-
timi için gerekli kriterlerin belirlenmesi 
ve bu üretim tesislerinin denetime tabi 
tutulmaları gerekmektedir” diyerek bu 
konuda girişimlerde bulunulmasını 
talep ettiler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
tarafından konuya ilişkin şikayetler 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bildirilmiş olup konuya ilişkin sonucu 
beklenmektedir.

KTO’NUN GİRİŞİMLERİ SONUCUNDA KONYA’DA 
ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAPANLAR 2021 YILINDA 
“C” PLAKA BELEDİYE RUHSAT HARCI ÖDEMEYECEKLER
Konya Ticaret Odası Öğrenci taşımacılığı yapan yapan meslek komitesi 
üyelerinin sektöre ilişkin talepleri sonucunda 2020 yılı “C” plaka belediye 
ruhsat harcı ödemeleri iptal olmuştur. Temmuz ayında yaptıkları toplantıda 
pandemi nedeniyle okulların kapatılmasından dolayı sıkıntılı bir sürece gir-
diklerini belirten meslek komitesi üyeleri sabit giderlerinin (sigorta, bağkur, 
araç bandrolleri, araç vizeleri, vergi ve banka kredilerinin ödemeleri) devam 
ettiğini Pandemi dolayısıyla Bağkur, SGK ve vergi ödemelerinin alınmaması, 
belediyelere ödenen ruhsat harçların alınmaması, nakdî destek sağlama-
sı, kredi ve banka ödemelerinin faizsiz en az 1 yıl ertelenmesi gibi destek 
taleplerini KTO aracılığı ile ilgili mercilere iletilmişti. Bu talepler sonucunda 
2020 yılı “C” plaka belediye ruhsat harcı ödemeleri iptal olmuştur.
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KTO KONYA KİTABI XVIII’İN KONUSU;
“KONYA’NIN VAKIF TARİHİ”
Konya Ticaret Odası’nın geleneksel 
yayınlarından Konya Kitabı’nın XVIII 
hazırlık çalışmaları başladı. İki cilt 
olarak yayımlanması planlanan kitap 
için ilk toplantı KTO’da yapıldı.
Konya’nın en önemli yayınları ara-
sında yer alan ve Konya’nın tarihsel 
süreçteki ansiklopedisi niteliğini 
taşıyan Konya Kitabı’nın bu yılki 
teması KONYA VAKIF TARİHİ olacak. 
Kitabın bu sayıdaki editörlüğünü Prof. 
Dr. Caner Arabacı,  Prof. Dr. Nesimi 
Yazıcı, Prof. Dr. İsmail Kıvrım, Doç. 
Dr. Ahmet Akman, Doç. Dr. Mustafa 
Akkuş yapacak. 
Tarihten günümüze Konya’nın 
vakıf tarihine ilişkin çalışmaların yer 
alacağı kitabın  2021 yılı başlarında 
yayınlanması planlanıyor. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Öztürk, birçok mede-
niyete ev sahipliği yapan Konya’nın 
vakıf alanında da büyük bir zenginliğe 
ve çeşitliliğe sahip olduğunu belirte-
rek, yeni sayıda bu çalışmalara yer 
verileceğini söyledi. 
Vakıfların Türk İslam tarihinde büyük 
öneme sahip olduğunu, bilinen en 
eski vakfın Hz. İbrahim tarafından 
yaptırılmış olan Kabe olduğunu, 
İslam dünyasında ise hicretin birinci 

asrından başlayarak vakıfların kurul-
duğunu ifade eden Öztürk; “İlk vakıf 
Hz. Peygamber (S.A.V)’in bağışlamış 
olduğu Fedek Hurmalığı’dır. İslam 
peygamberi bu hurmalığı yolculara 
vakfetmiştir. Daha sonra ise Hz Ömer 
ve Hz. Osman, O’nun yolundan gide-
rek birçok vakıf kurmuştur.
Büyük Selçuklu Devleti döneminde 
de birçok dini müessesenin oluşması 
ve medreselerin açılması ile birlikte 
vakıf teşkilatının daha çok alanda 
yayılması sağlanmıştır. XI. ve XII. 
Asırlarda dini ve hayır müesseseleri 
vakıf kurumlarının artmasına vesile 
olmuştur. Büyük bir mali güce sahip 
olan Selçuklu sultanları, şehzadeleri 
ve devlet adamları ile ileri gelenler 
vakıf tesis etmişlerdir. Selçuklular, 
Danişmendliler, Selçuklu sonrası Türk 
beylikleri ve Osmanlının ilk devirlerin-
de sayısız vakıflar yapılmıştır. Türk 
tarihinin uzun bir döneminde eğitim, 
cami, han, hamam, aş evi, evlendirme 
kurumu gibi birçok vakıf bulunmakta-
dır.” dedi.
Konya’nın vakıf konusunda zengin 
birikime sahip olan bir şehir olduğu-
nu belirten Öztürk şöyle devam etti; 
“Konya vakıfları konusunda birçok 
çalışma yapılmıştır. Ancak KTO KON-

YA KİTABI serisinde bugüne kadar 
birkaç makale dışında toplu olarak iş-
lenmemiştir. Bu nedenle KTO KONYA 
KİTABI XVIII Serisi’nde “KONYA’NIN 
VAKIF TARİHİ” işlenmesine karar ve-
rilmiştir. Yayının hazırlanmasına katkı 
sağlayacak olan editörlerimize, yazar 
ve akademisyenlerimize şimdiden 
çok teşekkür ediyoruz.”
Konya’nın vakıf konusunda önemli bir 
zenginliğe sahip olduğunu belirten 
editör grubu ise Eserin Selçuklu ve 
Beylikler Dönemi, Osmanlı Dönemi, 
Cumhuriyet Dönemi ve son dönem 
vakıfları üzerine yapılan araştırmalar-
dan oluşacağını,  Konya’nın vakıf ta-
rihine ilişkin çok önemli çalışmaların 
bu kitapta toplanacağını ifade ettiler. 
KTO’da yapılan ilk toplantıda kitapta 
yayınlanacak araştırmalara ilişkin 
planlamalar yapıldı.  
Her sayıda olduğu gibi 18. sayıda 
da özgün bir eser ortaya koymayı 
hedefleyen KTO’nun, bu yayınında 
bilim insanlarının ve yazarların özgün 
çalışmalarına yer verilecek olup, 
çalışmaların bu yılın sonuna kadar 
tamamlanması ve 2021 yılında da 
basılması hedefleniyor.
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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi ile Azerbaycan 

Teknik Üniversitesi arasında öğren-
ci ve akademik personel değişim 
programları, araştırma alt yapıları, 
bilimsel projelerde iş birliği ve akade-
mik - kültürel ortaklığı desteklemeyi 
öngören protokol imzalandı.
Birçok farklı ülkede bulunan yükse-
köğretim kurumlarıyla iş birliği içine 
girerek, yurtdışı ilişkilerini güçlendi-
ren KTO Karatay Üniversitesi, yeni bir 
iş birliği anlaşmasına daha imza attı. 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin önde 
gelen üniversitelerinden Azerbay-
can Teknik Üniversitesi tam adıyla 
“Azerbaycan Texniki Universiteti” ile 
sosyal ve kültürel ilişkileri arttırarak, 
akademik ve kültürel bir ortaklık 
geliştirmek amacıyla bir protokol 
imzalandı. İmzalanan protokol an-

laşmasıyla KTO Karatay Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokulu akade-
misyenleri, Azerbaycan Teknik Üni-
versitesi İngilizce Hazırlık Biriminde 
görev yapan İngilizce öğretmenlerine 
hizmet içi eğitim programı hazır-
layacak. Uzaktan eğitimden sıkça 
faydalanılan şu dönemde 5 günlük, 
her bir gün 3 saat anlatımlı dersler 

verilecek. Bu sayede bir yıllık İngilizce 
hazırlık sonunda öğrencilerin konuş-
ma ve dinleme becerilerini geliştir-
mesi, öğrenci değişim programlarına 
kabulün sağlanması, öğrenci kulüp 
ve topluluk faaliyetlerine katılımın 
arttırılması, mühendislik derslerinin 
İngilizce takip edilmesi gibi konular 
amaçlanıyor.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE 
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

VATANDAŞA BİLİMSEL HİZMET İÇİN
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADILAR
KTO Karatay Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Bayram Sade 
ile Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca tarafından imzala-
nan protokol, bilimsel, kültürel, 
sosyal alanlardaki kurumsal 
ilişkilerin güçlendirmesi ve farklı 
alanlarda ortak projeler geliştiril-
mesinin önünü açacak.
KTO Karatay Üniversitesi ile 
Karatay Belediyesi Arasında İş 
Birliği Protokolü İmzalandı
KTO Karatay Üniversitesi ile 

Karatay Belediyesi arasında 
bilimsel, teknolojik bilgi, deneyim 
değişimi, ortak proje geliştirilme-
si, araştırma, eğitim ve danış-
manlık faaliyetleri düzenlenmesi, 
ortak çalışma alanlarında konfe-
rans, fuar, seminer, çalıştay gibi 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi, 
kentsel, kırsal mekanlar ile ilgili 
çalışmaların, raporların hazırlan-
ması, geliştirilmesi ve tanıtılması 
için iş birliği protokolü imzalandı.

TEKNOLOJİ MERKEZİNDE TARIM MAKİNELERİ
YAPAY ZEKAYLA AKILLANACAK

Avrupa Birliği fonu tarafından 5 
milyon avroluk bir ödenekle des-

teklenen KTO Karatay Üniversitesi 
Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) 
projesiyle Türkiye’nin tarım aletlerine 
yapay zeka eklenecek “akıllı” cihazlar 
ihraç edilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yürütülen Rekabetçi Sektörler 
Programı altında desteklenmeye 
hak kazanan AKİTEK, 6 ay sonra 
faaliyete geçecek.
Avrupa Birliği fonu tarafından 5 
milyon avroluk bir ödenekle des-
teklenen proje kapsamında kurulan 
merkezde, yapay zekaya sahip çapa-
lama, ilaçlama, ekim-dikim makine-

leri gibi tarım aletleri geliştirilecek.
KTO Karatay Üniversitesi akade-
misyenleri, öğrencileri ve mezunları 
tarafından AKİTEK bünyesinde geliş-
tirilecek projelerle, ülkeye ekonomi, 
sağlık ve çevresel faktörlere ilişkin 
kazanımlar sağlanması hedefleniyor.

KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA:
“MEM, KONYA’MIZIN ÜRETİMİNE, İSTİHDAMINA 

VE İŞ GÜCÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Konya Ticaret Odası 

öncülüğünde kurulan KTO Eğitim 
ve Teknoloji Kampüsü’nü (KTOTEK) 
ziyaret etti. Mesleki Eğitim Merkezi ve 
Model Fabrika’yı Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk ile birlikte 
gezen Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Konya’nın ihtiyaç duyduğu 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve 
istihdamın arttırılması bakımından 
merkezin çok önemli bir işlev görece-
ğini vurguladı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya Ticaret Odası(KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk ile birlikte KTO 
öncülüğünde kurulan Mesleki Eğitim 
Merkezi’ni gezdi.
Başkan Hasan Kılca, ziyarette KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk ve görevli-
lerden merkezde yürütülen eğitim 
çalışmaları ve yürütülen projeleri 
hakkında bilgi aldı.

Hasan Kılca, hem teorik hem de 
uygulamalı eğitimler verilecek KTO 
Mesleki Eğitim Merkezi’nin özellikle 
Konya sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
yetişmiş insan kaynağının temini ba-
kımından çok önemli bir işlevi yerine 
getireceğinin altını çizdi.
Kılca, “Konyamız, hem ticarette hem 
de sanayide oldukça iyi bir noktada. 
Gün geçtikçe büyüyüp gelişen bu 
durum beraberinde insan kaynağı 

ve nitelikli işgücü ihtiyacı doğuruyor. 
Bu noktada gerek hükümetimiz 
gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız 
gerekse de odalarımız ile birliklerimiz 
önemli bir gayretin içerisinde. Konya 
Ticaret Odamızın öncülüğünde KTO 
Karatay Üniversitesi, Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Kop Bölge Kalkınma 
İdaresi, Konya Ticaret Borsası, Konya 
Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü, Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Birliği destekleri 
ile oluşturulan KTO Mesleki Eğitim 
Merkezi de bu noktada önemli bir 
işlev göreceğine inanıyorum. Bizler 
de Karatay Belediyesi olarak bu 
bağlamda üzerimize düşeni yap-
maya ve gereken her türlü desteği 
vermeye hazırız. Üretime, istihdama 
ve eğitime önemli katkılar sunacak 
merkezin hayata geçmesinde emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum”



Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Ta-

sarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğ-
rencilerinin “Beyşehir Gençlik ve Su 
Sporları Köyü Tasarımı”; İç Mimarlık 
Bölümü öğrencilerinin ise “Mutfak 
Sanatları Akademisi” konusunda 
bitirme projeleri yarıştı. Öğrencilerin 
eserleri KTO Karatay Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
akademisyenlerinden oluşan bir jüri 
tarafından değerlendirildi.
“Dijital Üniversite Hakkını Verdik”
Ödül töreninde, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından konuşma-
sını yapan KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Pandemi sürecinde ‘Dijital Üni-
versite’ sloganıyla yola çıkan KTO 
Karatay Üniversitesi, bu sloganın 
altını doldurdu. Bu süreçte birçok 

üniversite online yani senkron ders 
yapamadı. Fakat KTO Karatay 
Üniversitesi, bir hafta içerisinde 
canlı derslere başlayarak uzaktan 
eğitimde de rüştünü ispatladı. Bazı 
bölümler vardır ki; Mimarlık, İç 
Mimarlık, Tıp gibi alanlarda akade-
misyen ile öğrencinin bire bir çalış-
masını, karşılıklı diyalog ile hocanın 
sürekli yönlendirmesini, ikazını ve 

kontrolünü gerektirir. Bu nedenle 
tüm tedbirler alınarak bu derslerin 
yüz yüze yapılması kararı alındı. Bu 
süreçte gösterilen özveri ve gayreti 
dolayısıyla başta Dekanımız Prof. Dr. 
Kerim Çınar olmak üzere tüm bölüm 
başkanlarımıza, akademisyenlerimi-
ze, ayrıca  yoğun istek ve arzuların-
dan dolayı öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

KTO KARATAYLI GENÇ MİMAR VE 
İÇ MİMARLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
“YAPAY ZEKA” ÇALIŞMALARIYLA

SAVUNMA SANAYİSİNE DESTEK VERECEK
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Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi, HAVELSAN iş 

birliğinde yürüttüğü “Öğrenen Yapay 
Zekaya Sahip Sanal Kuvvetler” 
(FIVE-ML) projesiyle Türk Savun-
ma Sanayisi’ne katkıda bulunmayı 
hedefliyor.
Milli Muharip Uçak Projesi’nde 
sorumluluk üstlenen firmalardan 
HAVELSAN, FIVE-ML Ar-Ge Projesi 
kapsamında KTO Karatay Üniversite-
siyle ortak bir çalışma içerisine girdi.
HAVELSAN’ın T-129 Atak helikopte-
rinin simülatörü ATAKSİM, insansız 
hava aracı Anka Simülatörü, Uzun 
Menzilli Tanksavar Füze Sistemi 
(UMTAS) Simülatörü, Hava Savun-

ma Eğitim Merkezi gibi projelerde 
kullandığı ve Milli Muharip Uçak 
Projesi Harekat Analizi kapsamında 
kullanılması planlanan Milli Taktik 
Çevre Simülasyonu (MTÇS) yazılı-
mının, kural tabanlı davranış altyapı-
sından, öğrenen yapay zeka tabanlı 
davranış altyapısına geçirilmesinin 
hedeflendiği projenin bir kolunu yürü-

tecek olan KTO Karatay Üniversitesi, 
çalışmalarını savunma sanayisinde 
yapay zekaya odakladı. KTO Karatay 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay 
Altun, dünyada yapay zeka çalışma-
larının çok ciddi bir hız kazandığını 
söyledi.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE EĞİTİMİ İKTİSADİ

İŞLETMESİ, HAVA PARKINDA SONA GELDİ

Dünya Standartlarında Hava Parkı

Pistin son durumuyla ilgili inceleme-
lerde bulunan Selçuklu Belediye 

Başkanı Ahmet Pekyatırımcı; 
‘’Sivil Havacılığa büyük katkı sunaca-
ğız.’’ dedi.
Pekyatırmacı şöyle devam etti 
“Üniversitelerimizle ciddi çalışmalar 
yürütüyoruz. KTO Karatay Üniversite-
mizle de çok ciddi bir çalışmaya imza 
atmış bulunuyoruz. Üniversitemizle 
aramızda yaptığımız protokol kap-
samında sadece Konya’mıza değil 
bölgemize ve ülkemize çok önemli bir 
hava parkını kazandırmış oluyoruz. Bu 
proje çok önemli bir proje çünkü ülke-
mizde havacılık alanında çok önemli 
bir eksiği kapatmış olacak. Burada 
hem eğitim faaliyetleri yapılacak hem 
de sivil havacılık alanında faaliyetler 
gerçekleştirilecek. Biz de Selçuklu 
Belediyesi olarak pistin 30 metre 
genişliğinde ve bin 500 metre uzun-

luğundaki asfaltlama işini üstlenerek 
bir nebze de olsa katkıda bulunmuş 
olduk. İnşallah Belediyemiz bünyesin-
de kuracağımız havacılık kulübü ile 
de burada üniversitemizle birlikte çok 
ciddi faaliyetlere imza atacağız ve sivil 
havacılığın gelişmesinde çok büyük 
katkımızın bulunacağına inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı.
“Burada tüm havacılık faaliyetleri 
yapılacak”
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk: “ İçerisinde bulunduğumuz bu 

hava parkı Türkiye’de bir ilk. Ben ön-
celikle sayın bakanımız Murat Kurum 
Bey’e, Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza ve tabi ki Selçuklu Belediye 
Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya 
çok teşekkür ediyorum bu süreçte 
çok büyük destekleri oldu. Yerin tespit 
edilmesinden bugüne kadar gerçekten 
desteklerini hissettik. Bu süreç üç yıl 
önce başladı artık sona yaklaşıyoruz. 
Selçuklu Belediyemizin büyük deste-
ğiyle pistlerimiz yapılmaya başlandı. 
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret 
Odası Üniversitesi ve Selçuklu Beledi-
yesi işbirliği ile yapılan hava parkımız-
da öncelikle eğitim amaçlı olmak üzere 
tüm havacılık faaliyetlerinin yapılabile-
ceği 30 metre genişliğinde 1500 metre 
uzunluğunda asfalt pist, 15 metre ge-
nişlikte 1500 metre uzunluğunda taksi 
yolu, 40 metre genişlikte 1000 metre 
uzunluğunda çim pist bulunmakta.” 
dedi. Selçuklu Belediyesi’nin 21 bin ton 
asfalt serimi gerçekleştireceği alanda 
çalışmalar 10 gün içerisinde tamamla-
nacak. Ülkemize ve Konya’mıza büyük 
katkı sağlayacak hava parkı için artık 
geri sayım başladı.

TÜRKİYE’DE PLANÖR EĞİTİMİYLE, KENDİ UÇAKLARIYLA, KENDİ PİSTİ VE BAKIM 
MERKEZİNDE PİLOT YETİŞTİREN TEK ÜNİVERSİTE UNVANINI ELİNDE BULUNDU-
RAN KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, DÜNYA’NIN EN İYİ PİLOTLARINI YETİŞTİRECEK 

UÇUŞ PİSTİ YAPIMINA HIZLA DEVAM EDİYOR. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 
SİVİL HAVACILIĞA BÜYÜK DESTEK

Selçuklu Belediyesi, KTO Ka-
ratay Üniversitesi ile yaptığı 
işbirliği ile Konya’ya hem 
öğrencilerin eğitim alabile-
ceği hem de sivil havacılık 
faaliyetlerinin yapılabileceği 
hava parkının pistini yaptı.
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Konya Ticaret Odası Eğitim ve 
Sağlık Vakfı Koronavirüs sebe-

biyle programlar arasında “Kariyer 
Geleceğim”, “Atölye Çalışması” ve 
“Hızlı ve Etkili Okuma” gibi program-
ları 2020 yılı Mart ayından itibaren 
dijital ortamda sürdürmeye devam 
ediyor.
Konya Ticaret Odası Eğitim ve 
Sağlık Vakfı kurulduğu 2005 yılından 
beri gerçekleştirdiği etkinlikler ve 
projelerle öğrencilerin hayatlarında 
fark oluşturmayı hedeflemektedir. 
Bu hedef doğrultusunda Vakfımız 
tarafından 2009 yılında KTO Karatay 
Üniversitesi kuruldu.
Üniversitemiz öğrencilerinin barınma 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2014 
yılında çıktığımız yurt işletmeciliği yo-
lunda 1 adet Kız Öğrenci Konukevi ve 
1 adet Yükseköğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu’yla hizmet ederek çalışmaları-
na devam etmektedir.
Barınma hizmeti verdiğimiz öğrenci-
lerimizin öğrenimlerine ve mezuniyet 
sonrası mesleki hayatlarına katkı 
sağlamak için çeşitli eğitsel, sosyal 
ve kültürel faaliyetler yürütülmekte-
dir. . Gerçekleştirdiğimiz programlar 
arasında “Kariyer Geleceğim”, “Atölye 
Çalışması” ve “Hızlı ve Etkili Okuma” 

gibi programlar yer almaktadır. Mart 
ayından itibaren ülkemizi etkileyen 
Koronavirüs sebebiyle programları-
mızı dijital olarak gerçekleştirmek-
teyiz.  
Ayrıca Vakfımız, ihtiyaç sahibi KTO 
Karatay Üniversitesi öğrencilerinin 
eğitim, barınma ve yemek gerek-
sinimlerini karşılamak suretiyle de 
yardım etmektedir. Barınma hizmeti 
verilen öğrencilere Ramazan ayı 
içerisinde iftar yemeği vermektedir. 

Bu yardımları, hayırseverlerin yapmış 
oldukları bağışlarla finanse etmek-
tedir. 
KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Kız Öğ-
renci Konukevi ve Yükseköğrenim Er-
kek Öğrenci Yurdu, öğrencilerimizin 
kendilerini evlerinde hissetmelerini 
sağlamaktadır. Tecrübeli kadromuz, 
aile sıcaklığını aratmayacak güler 
yüzlü ve sıcakkanlı anlayışımızla 
hizmete devam etmekteyiz.

KTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI PANDEMİ SÜRECİNDE

PROGRAMLARI DİJİTAL ORTAMDA 
SÜRDÜRÜYOR

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim 
Kampüsü (KTOTEK)’nü  ziyaret eden 

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet TU-
TAL‘a Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
ÖZTÜRK ile beraber Dış Ticaret Merkezi, 
Mesleki Eğitim Merkezi ve Model Fabrika-
mız hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

KONYA TİCARET ODASI TEKNOLOJİ VE 
EĞİTİM KAMPÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUTAL

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü 
(KTOTEK) tarafından düzenlenen Sektör Buluşma-

ları Etkinliği Kapsamında Tarım Makinaları Sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri buluştu. 
Etkinlik kapsamında sektör temsilcilerine kampüs içe-
risinde yer alan KTO Mesleki Eğitim Merkezi, KTO Dış 
Ticaret Merkezi, Akıllı Teknolojiler, Tasarım, Geliştirme 
ve Prototipleme Merkezi (AKİTEK) ve Model Fabrika 
faaliyetleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı. 
Katılımcılar kampüste bulunan birimleri ve uygulama 
alanlarını yerinde inceleme imkânı buldu.

KTOTEK SEKTÖR 
BULUŞMALARI BAŞLADI

YÖNETİM KURULU
KTOTEK’İ İNCELEDİ

KTO Yönetim Kurulu Toplantısı, Konya Tica-
ret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde 

gerçekleştirildi. Toplantısı öncesinde faaliyetlerine 
başlayan Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merke-
zini gezen heyet yapılan çalışmaları hakkında bilgi 
aldı.
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İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ZİYARET

Konya İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı, Konya Ticaret Odası Teknoloji 
ve Eğitim Kampüsünü ziyaret ettiler. Kampüs yer-
leşkesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi, Model 
Fabrika, Dış Ticaret Merkezi ve AKİTEK birimleri 
gezildi. Bu birimlerin yürütmüş olduğu eğitim 
faaliyetleri ve iş birliği çalışmaları istişare edildi.

EBA EĞİTİM VİDEOLARININ
ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmayla 
EBA uzaktan eğitim videolarının Makine Tek-
nolojisi alanı 10 ve 11. Sınıf derslerinin çekimle-
ri KTO Mesleki Eğitim Merkezinde başladı.

Eğitim videolarında öğrencilere teorik bilgi-
ni yanı sıra atölyelerimizde yapılacak uygulama 
eğitimi ile öğrendikleri bilgileri nasıl hayata 
geçirecekleri de anlatılacak.

KURSLARIMIZ

BAYIR-BUCAK TÜRKMENİ 
ÖĞRENCİLERİMİZ

AÇIK LİSE DERSLERİNE BAŞLADI

1 Temmuz da eğitimlerine baş-
layan Konya Ticaret Odası Mesleki 
Eğitim Merkezinde 21 adet kur-
sumuz başarı ile tamamlanmıştır. 
Yeni açılacak olan kurslarımız için 
öğrenci kayıtlarımız devam etmek-
te ve aktif kurslarımız başarı ile 
sürdürülmektedir.

Milli Eğitim Bakan-
lığı ile yapılan protokol 
ile Mesleki Açık Lise 
eğitimleri de vermeye 
başlayan KTO Mesleki 
Eğitim Merkezinde 
Bayır-Bucak Türkmeni 
18 öğrenci 12 Ekim 
tarihinden itibaren 
Mesleki Açık Lise ders-
lerini eğitim merkezi-
mizde almaya başladı.

AR-GE 
ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI
Selçuklu Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi ile 
beraber yürüttüğümüz 
ar-ge çalışmalarımız ba-
şarılı bir şekilde devam 
etmektedir. Ar-ge çalış-
malarımız kapsamında 
üreteceğimiz makine 
prototipleri hakkında 
istişare edilerek çalışma 
planı hazırlandı.



Giriş:

Bilinen tarihin başladığı zamandan 
itibaren milletler her dönemde 

birbirleriyle ticari ilişkiler halinde 
olmuşlardır. Para bulununcaya kadar 
takas yöntemiyle yapılan ticaret, 
paranın bulunmasıyla birlikte daha 
etkin yapılmaya başlanmış, İpek 
ve Baharat yolu gibi ticaret yolları 
ortaya çıkmış, ülkeler arası ticaret 
her geçen gün hızla yol kat etmeye 
devam etmiştir. 
İkinci Dünya Savaşından sonra 
günümüze kadar Dünya nüfusunun 
3 kat artması ile insan ihtiyaçları da 
aynı oranda artmıştır. Bu ihtiyaçların 
tamamını kendi imkanlarıyla karşıla-
yamayan ülkeler birbirleriyle ticaret 
hacimlerini sürekli genişletmişler ve 
bu doğrultuda birçok ticari anlaş-
malar uygulamaya konulmuştur. 
Bunun yanı sıra son 20 yılda tarihteki 
toplam gelişiminden yüzlerce kat 
ileri giden teknolojinin beraberinde 
getirdiği ulaşım ve iletişim alanındaki 
ilerlemeler, Dünya’yı küresel bir pazar 
yeri haline getirmiştir.
Küresel ticaret, daha önce bahsedi-
len gelişmelere müteakip çok hızlı 
bir hale gelmiş, ülkeler ve firmalar 
arası rekabet çok ciddi boyutlara 

ulaşmıştır. Küresel ticaretin bu denli 
gelişmesi ile ortaya çıkan çok sert ve 
acımasız rekabet ortamı, özellikle ih-
racat alanında pazara girme, müşteri 
bulma, fiyat tutturma ve satış yapma 
noktasında firmaları zorlar hale gel-
miştir. Ürettiği ürünü ve hizmeti ülke 
dışına pazarlamak isteyen firmalar, 
masa başı ihracat pazarlaması, 
doğrudan alıcıyı ziyaret ve uluslara-
rası fuar organizasyonlarına katılma 
gibi çeşitli yöntemlerle çalışmalarını 
sürdürmektedirler. 
Mevcut rekabet şartlarında doğru 
pazarı ve müşteriyi bulmak, doğru 
pazarlama ve fiyat politikalarıyla 
müşteriyi kazanmak, çok uzun 
uğraşları ve maliyeti beraberinde 
getirmektedir. Bundan dolayı son 
dönemlerde ihracat alanında müşteri 
bulma konusunda dünya genelinde 
ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bun-

lar daha önce de bahsettiğimiz gibi 
bunlardan bazıları, potansiyel müş-
terilerin yerinde ziyareti, uluslararası 
fuarlara katılım ve masa başı ihracat 
pazarlaması çalışmalarıdır. Fakat bu 
çalışmaların verimliliği konusunda 
hala kafalarda soru işaretleri bulun-
maktadır. Hedef pazarı doğru tespit 
etmek ve doğru hedef müşteriye 
ulaşmak her zaman mümkün ol-
mamaktadır. Verimli ihracat pazar-
laması çalışması için doğru hedef 
pazarlar tespit edilmeli ve doğru veri 
kaynaklarından faydalanılmalıdır. 
Diğer yandan ihracat işleminin yapı-
labilmesi için de üretimde kullanılan 
hammaddelerin büyük bir kısmı 
ithal edilmektedir. Henüz üretime 
girmeden kar edebilmek adına, 
üretim girdisi olan hammadde ve 
ara malların ithalatının en kaliteli en 
uygun fiyatla olması gerekmektedir. 
Uluslararası rekabet şartlarında fiyat 
ve kalite büyük öneme sahiptir. Daha 
alım aşamasında kaliteli hammad-
deyi ucuza tedarik etmek firmanın 
ürününe fiyat ve kalite anlamında re-
kabet avantajı sağlayacaktır. Bundan 
dolayı ithal girdinin de en iyi şartlarda 
tedarik edilmesi gerekmektedir. 
Ülkemiz de ihracat alanında son 
yıllarda ciddi rakamlara ulaşmış 
olup, 2019 yılı itibariyle ihracat hacmi 
yaklaşık 171 Milyar USD seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Kon-
ya ilimizin de 2019 yılında toplam 

ihracatı 2 Milyar USD Seviyesine 
ulaşmış ve mevcut ihracat rakamıyla 
Türkiye genelinde 12. Sırada yerini 
almıştır. İlimiz makine imalatı, araç 
üstü ekipman, değirmen makinaları, 
otomotiv yan sanayi, ayakkabıcılık, 
endüstriyel hidrolik sanayi gibi birçok 
sektörde lider konumda olması ve 
Avrupa standartlarında üretim yap-
masına rağmen ihracat potansiyeli-
nin uzağında kalmaktadır (Kaynak: 
www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari).
A- DIŞ TİCARET MERKEZİ 
Dış ticaret alanında hedef pazar 
tespiti, doğru potansiyel müşteri-
lerin ve tedarikçilerin bulunması 
noktasında Konya Ticaret Odası Dış 
Ticaret Merkezi devreye girmektedir. 
Konya Ticaret Odası’nın Mevlana 
Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan 
Dış Ticaret Merkezi, Konya ilimizin 
ihracatının hak ettiği yerlere gelmesi 
ve Konya üreticisinin uluslararası 
alana açılmasına yardımcı olmak için 
kurulmuştur. 
Konya Ticaret Odası bünyesinde 
yer alan Dış Ticaret Merkezi (KTO-
DTM), Konya ihracatçısının ihracat 
kapasitesi ve seçeneklerini artırmak 
amacıyla 2019 yılında kurulmuş-
tur. Merkezin amacı 2000 – 2018 
yılları arasında 21 kat artan ve 2019 
yılında 2 Milyar Dolar seviyesine 
ulaşan Konya ihracatını, barındırdığı 
2000’den fazla ihracatçı ile 2023 
hedeflerine doğru hak ettiği noktaya 
taşımak ve bu yolda Konyalı ihracat-
çıların en büyük destekçilerinden biri 
olmaktır.
Ayakkabı sanayinden otomotiv 
yedek parça sektörüne, tarım maki-
naları sektöründen gıda sektörüne, 
döküm sanayisinden rüzgâr enerjisi 
sektörüne kadar Türkiye’nin neredey-
se çok yönlü ender sanayi şehirlerin-
den olan Konya, 9 Organize Sanayi 
Bölgesi, 14 Özel Sanayi Sitesi, 39 
Küçük Sanayi Sitesi, Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi, Organize Hayvan-
cılık Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ile 180’den fazla ülkeye 
ihracat yapmaktadır.
Konya, 114 ülkeden daha büyük 
yüzölçümü ve sahip olduğu nitelikli 

insan kaynağıyla günümüzde Türk 
Otomotiv Yan Sanayisinde birçok 
farklı marka ve modelin %70’den 
fazla parça ve ekipmanı üretmekte, 
kendi başına otomotiv sektörünün 
%30’unun ihtiyacını karşılayacak 
potansiyeli bünyesinde barındır-
maktadır. Makine İmalat Sanayinde 
metal işleme alanında da Türkiye 
pazarının %45’ini elinde bulundur-
maktadır. Tarım Aletleri Sektöründe 
traktörlerde kullanılan parçaların 
%90’ı, tarım makinalarında kulla-
nılan parçaların %100’ü Konya’da 
üretilmekle birlikte Tarım Makine 
İmalat Sektöründe Türkiye pazarının 
%65’ini elinde bulundurmaktadır. 
Türk Tarım Makinaları ve Aletleri 
ihracatının %45’i tek başına Konya 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Araç Üstü Ekipman sanayisinde 
araç üstü parça ekipmanların %70’i, 
Metal Döküm Sanayinde 250.000 
ton kapasiteyle Türkiye’deki metal 
döküm üretiminin %18’ini, Ayakkabı 
İmalat Sanayinde Türkiye ayakkabı 
pazarının %15’ini tek başına Konya 
tarafından karşılanmaktadır. Plastik 
Paketleme Ürünleri İmalatında Özel-
likle PVC üretimi olmak üzere plastik 
inşaat malzemesi ve ofis mobilyaları 
üretiminde önemli bir konuma sahip 
olup, Gıda Sanayinde şeker, çikolata, 
lokum, makarna ve yağ üretiminde 
Türkiye’de öncü bir şehirdir. Şehrimiz, 
Türkiye’nin un, şeker, tuz, tohum, yu-
murta, süt ve süt ürünleri üretiminde 
de Türkiye liderliğini elinde bulundur-
maktadır.
Konya Ticaret Odası Dış Ticaret 

Merkezi, Konya’nın gelişmiş sanayisi 
ve üretim teknolojisinin yanında yılda 
10’dan fazla sektör fuarlarına ev 
sahipliği yapan, Türkiye’nin en büyük 
fuar merkezlerinden biri olup ve Tür-
kiye’nin en büyük tarım fuarının da 
gerçekleştiği Konya KTO – TÜYAP 
Fuar Merkezine yakınlığıyla da dikkat 
çekmektedir.
Konya Ticaret Odası Dış Ticaret 
Merkezi, şehir ve bölge katılımcıları-
nın ticari faaliyetlerinde söz konusu 
hamleleri yapabilmeleri adına yol 
gösterici olmayı ve bu sayede Türk 
ihracatçısının büyümesine, Konya’nın 
ve ülkemizin ihracat gelirlerinin 
artmasına vesile olmayı hedeflemek-
tedir.
Dünya ticaretinde yüksek rekabet 
ortamının yoğunlaşması ve stratejik 
önceliklerin değişimi sonucunda, iş 
yapma potansiyeli yüksek ülkelere 
yönelmek, doğru hedef pazar tespiti 
yapabilmek ve pazara girmeden 
önce yabancı firmalar ile ilgili doğru 
analiz ve araştırmaları yapabilmek 
büyük önem arz etmektedir. Bu 
amaçla merkezimizde, Konya ve 
bölgedeki firmalarımızın ihracat 
faaliyetlerini artıracak ve sürdürüle-
bilir ihracat yapısına kavuşmalarına 
yardımcı olacak;
• Hedef pazar ve müşteri tespiti,
• İstatistiksel verilerin yorumlanabil-
mesi,
• Rakip analizi,
• İthalat pazar ve tedarikçi araştır-
ması,
• Teknik istihbarat,
• Uluslararası kurum ve kuruluş ihale-

Grafik-1 Dünya geneli son 10 yıl toplam mal ve hizmet ihracatı (Trilyon $)

Kaynak: (Trademap.org)

Grafik-2 Türkiye Son 10 yıl ihracat ve ithalat rakamları (Milyar $)

Kaynak: (Trademap.org)
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ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞTE STRATEJİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

KTO DIŞ TİCARET MERKEZİ 
SİZİ BEKLİYOR

KTO DIŞ TİCARET MERKEZİ



talepte bulunan firmalara potansiyel 
müşteri bilgisi tedarik edilmektedir. 
Bu hizmeti genellikle hedef pazarları-
nı tespit etmiş ve ihracat konusunda 
nispeten deneyimli firmalar tercih 
etmelidir. Hedef müşteri tedarik 
talebinde bulunan firmanın hedef 
pazarlarını daha önce belirlemiş ol-
ması gerekmektedir. Belirlenmiş olan 
hedef pazar ülkelerinden Dış Ticaret 
Merkezi’nin sahip olduğu kapsamlı 
ve detaylı veri tabanlarından GTİP 
numarası, ürün tanımı, SIC (Standart 
Sektör Kodu) ve NACE kodlarıyla 
yapılan taramalarda ihracat yapacak 
firmaya en uygun potansiyel müşte-
riler tespit edilir. Bu tespit çalışmala-
rında talep sahibi firma ile de beraber 
çalışılarak sonuçların en verimli ve 
doğru çıkması sağlanmaktadır. 
B2B sitelerinin aksine Dış Ticaret 
Merkezi’nin vermiş olduğu bu hiz-
mette ihracat yapacak firma ile ilgili 
ürünü hali hazırda ithal etmiş veya 
etme potansiyeli bulunan firmaların 
bilgileri baş başa bırakılır. Bu aşa-
madan sonra ihracat pazarlaması 
çalışmasından elde edilecek sonuç-
lar tamamen talep sahibi firmanın 
ihracat pazarlaması, fiyat ve kalite 
politikası ile ilgilidir. Dış Ticaret Mer-
kezi ihracat işlemlerinin operasyonel 
kısımlarında bulunmamaktadır, fakat 
zorluk yaşayan firmalara gerekli du-
rumlarda destek de verilmektedir.
4- Sürdürülebilir Ucuz İthalat Da-
nışmanlığı
Günümüzde ihracata konu olan 
ürünlerin birçoğunda ithal girdiler 
bulunmaktadır. Bu ithal girdiler 
dış ticarette firmayı fiyat ve kalite 
yönünden avantajlı hale getirebildiği 
gibi dezavantajlı konuma da düşüre-
bilmektedir. Eğer üretimde kullanılan 
hammadde ve malzemeler kaliteli 
ve ucuz bir şekilde tedarik edilmiş-
se, ürünün fiyatına doğrudan etki 
edeceği için, dış ticarette rakiplere 
karşı önemli bir avantaj sağlayacak-
tır. Bundan dolayı üretim girdilerinin 
süreklilik arz eden, kaliteli ve ucuz 
ürün sağlayan tedarikçilerden alın-
ması gerekmektedir. Hatta tedarik 
darboğazı oluşması durumuna karsı 

yedekte her zaman alternatif bir te-
darikçi bulundurmak gerekmektedir. 
İşte tam bu noktada Dış Ticaret 
Merkezinin Sürdürülebilir Ucuz 
İthalat Danışmanlığı hizmeti devreye 
girmektedir. İlgili hammadde ve mal-
zemenin GTİP kodu ile Dünya Ticaret 
Örgütü verilerine dayalı olarak en 
uygun tedarikçi pazarlar için rapor 
hazırlanmaktadır ve bu rapor doğ-
rultusunda 9 adet potansiyel tedarik 
pazarı tespit edilmektedir. Potansiyel 
tedarikçi ülkeler tespit edildikten 
sonra birimimizin sahip olduğu kap-
samlı veri tabanlarından bu ülkelerde 
ilgili ürünü en uygun fiyatla ve kalite 
şartlarında sağlayabilecek tedarikçi 
firmaların bilgileri tespit edilerek ta-
lep açan firmaya rapor edilmektedir.  
5- Uluslararası İhale Sorgulama 
Danışmanlığı
Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, 
Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum 
ve kuruluşlar proje bazlı olmak 
suretiyle Dünya’nın birçok yerinde 
çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulun-
maktadırlar. Bu faaliyetleri birinci 
elden kendileri yapmamakta, ihaleler 
aracılığıyla alt yüklenicilere yaptır-
maktadırlar. Bu ihaleleri alan firmalar 
da ihalenin gereklerini yerine getire-
bilmek için dış alım yoluna giderek 
ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri 
dışardan temin etmek için toplu 
alımlar yapmaktadırlar.
Dış Ticaret Merkezi yurtdışında 
yapılan bu ihalelere katılmak iste-
yen firmalara ihalelerle ilgili ihale-
nin konusu, son başvuru tarihi ve 
ihale şartnamesi gibi bilgileri gerçek 
zamanlı olarak sağlamaktadır. 
Ayrıca ihaleleri alan firmalara alt 
tedarikçi olmak isteyen firmalarımıza 
ihaleleri alan firmaların isimleri ve 
firma içindeki ilgili kişilerin iletişim 
bilgileri sağlanmaktadır. Bu sayede 
büyük miktarlı ve uzun süreli ihracat 
faaliyetlerinin bölgemiz firmaları 
tarafından gerçekleştirilmesi amaç-
lanmaktadır.
6- Teknik İstihbarat Danışmanlığı
Dış Ticaret Merkezinin vermiş 
olduğu bu hizmet kapsamında ürün 
geliştirmek isteyen veya halihazırda 

bulunan ürünü ile ilgili uluslararası 
patent bilgisi, teknik çizim, akademik 
yayınlar, sektör yayınları ve uluslara-
rası sektör raporları hakkında bilgi 
almak isteyen firmalarımıza destek 
sağlanmaktadır. İlgili ürün için varsa 
sektör raporu, teknik çizim ve patent 
bilgileri gerçek zamanlı olarak akredi-
te veri kaynaklarından tespit edilerek 
talepte bulunan firma ile paylaşıl-
maktadır. 
7- Diğer Hizmetler
Dış Ticaret Merkezi tarafından yuka-
rıda sayılan 6 ana hizmetin yanında, 
ürünlerinin GTİP kodu hakkında 
bilgi sahibi olmayan firmalarımıza 6 
haneden 12 haneye kadar GTİP kodu 
tespiti danışmanlığı ve yurtdışında ilk 
defa çalışacakları firmalar hakkında 
akredite kaynaklardan ticari istih-
barat verileri sağlanması hizmeti 
de verilmektedir. Bu hizmetlerden 
faydalanabilmek için merkezimizde 
çalışan uzmanlarımızla irtibata geç-
meniz yeterlidir. 
KTO Dış Ticaret Merkezi olarak çağın 
ve ticaretin gerektirdiği şartlara 
uygun olarak firmalarımızın hiz-
metine sunacağımız çeşitli hizmet 
projelerinin üzerinde de çalışmalar 
devam etmektedir. Bu doğrultuda 
gelecekte daha çeşitli faaliyetlerle 
firmalarımızın hizmetinde olmayı 
planlamaktayız.
C- KTO Dış Ticaret Merkezi Hiz-
metlerinden Nasıl Faydalanılır?
Dış Ticaret Merkezi tarafından veril-
mekte olan hizmetlerden faydalan-
mak çok kolay. Öncelikle Dış Ticaret 
Merkezinin hizmetlerini sunduğu 
başlangıç noktası olan www.ktodtm.
com.tr adresine girilerek “yeni kulla-
nıcı” butonuna tıklayıp bir kullanıcı 
profili oluşturulur. Profil oluştururken 
girmiş olduğunuz mail adresinize 
gelen aktivasyon e-postasındaki 
bağlantıya tıklayarak profilinizi aktif 
hale getirmeniz gerekmektedir. “Fir-
ma bilgilerim” bölümünde bulunan 
firmanız ile ilgili size sorulan soruları 
doldurmanızın akabinde “Yeni Talep 
Ekle” butonuna tıklayarak gelen 
hizmetler listesinden ihtiyacınıza 
göre bir hizmet seçmeniz yeterlidir. 

leri konularında hizmet vermektedir.
Amacı ihracat yapan veya yapmak 
isteyen firmalara bir rehber olma, 
ışık tutma olan merkezimiz genel 
itibariyle;
 Danışmanlık Hizmeti
 Hedef Pazar Araştırması
 Hedef Müşteri Araştırması
 Rekabetçi İthalat Hizmeti
 Uluslararası İhale Sorgulama
 Teknik İstihbarat Danışmanlığı
konu başlıklarında hizmet vermekte 
olup, firmaların dolduracağı formdaki 
tercihlerine göre rekabetçi olunabi-
lecek ülkelerin tespiti ve bu ülkedeki 
potansiyel hedef müşterilerin belir-
lenip, firmalarla paylaşılması teme-
linde çalışmaktadır ve kurulduğu Ka-
sım 2019 tarihinden bugüne kadar 
100’e yakın firmaya hizmet vermiştir. 
Dış Ticaret Merkezi halihazırda 
firmalarımıza 7 farklı başlık altında 
hizmet vermeye devam etmektedir. 
Gelecek dönemlerde yeni projelerle 
bu hizmetlerin sayısının daha da ar-
tırılarak her alanda ihracatçılarımıza, 
ihracatçı adaylarımıza ve üretimde 
ithal hammadde girdisi bulunan fir-
malarımıza hizmet verilmeye devam 
edilecektir. 
B- Dış Ticaret Merkezi’nin Hizmet-
leri
KTO Dış Ticaret Merkezi şimdilik 7 
ana başlık altında dış ticaret yapan 
firmalarımıza hizmet vermektedir. Bu 
hizmetleri sırasıyla izah etmek gerek-
mektedir. Firmalarımızın halihazırda 
faydalanmakta oldukları hizmetler 
şunlardır.
1- Danışmanlık Hizmeti
Dış Ticaret Merkezi tarafından veri-
len bu hizmet kapsamında öncelikle 
firma ile ön görüşmeler yapılmakta-
dır. Yapılan bu görüşme neticesinde 
firma eğer daha önce ihracat yap-
mamış ise, firmanın internet sitesi, 
ürün kataloğu vb. satış araçlarının 
nasıl olması gerektiği hangi dillerin 
bulunması gerektiği gibi konularda 
firmaya bilgi verilmektedir.
İkinci aşamada ürününe ait GTİP 
(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) 
koduyla öncelikle ürününüzün ulus-
lararası alandaki kondisyonu incele-

mek amacıyla Dünya Ticaret Örgütü 
verilerine dayanarak Hedef Pazar 
Tespit Raporu hazırlanmaktadır. 
Raporun hazırlanmasına başlanma-
dan önce hizmet talebinde bulunan 
firmanın çeşitli konularda kriterleri 
alınmakta ve raporun terzilik usulü, 
firmanın standartlarına uygun olarak 
hazırlanması hedeflenmektedir. 
Hedef Pazar Tespit raporu tamamen 
istatistiklere ve rakamlara dayalı ola-
rak hazırlanmaktadır. Gerçekleşmiş 
olan ithalat ve ihracat işlemlerinden 
süzülmüş veriler kullanılmakta ve 
sağlam temele dayanmayan hiçbir 
veri rapora dahil edilmemektedir. Bu 
bilgiler ve firmanın kriterleri çerçe-
vesinde toplam 9 adet hedef pazar 
ülkesi tespit edilmektedir. Bu ülkeler 
ile ilgili açıklanmış en son ithalat 
rakamları ve içinden bulunulan yılın 
çeyrekler ithalat rakamları göz önün-
de bulundurularak değerlendirmeler 
yapılmakta ve ilgili ülkenin neden 
hedef pazar ülkesi olarak seçildiği 
açıklanmaktadır. 
Son aşamada ise, tespit edilen hedef 
pazar ülkelerinden konşimento bazlı 
ve SIC (Standart Sektör Kodu) kod-
larıyla ve NACE kodlarıyla nokta atışı 
potansiyel müşteri bilgisi tedarik 
edilip firma ile paylaşılmaktadır. Son 
olarak talep açan firmaya, hedef 
müşterileri doğrudan ziyaret opsiyo-
nu başta olmak üzere çeşitli iletişim 
kanalları ile ilgili tavsiyeler verilerek 
ve hizmet sona erdirilmektedir.
2- Hedef Pazar Danışmanlığı
İhracat ile ilgili olarak Dış Ticaret 
Merkezi tarafından sağlanan bir 
diğer hizmet ise Hedef Pazar Danış-
manlığıdır. Doğru hedef pazar seçimi 
dış ticaret faaliyetlerinde bulunan 

firmaların kaynaklarını daha etkili 
ve verimli kullanabilmesi açısından 
büyük önem arz etmektedir. İlgili 
üründe herhangi bir pazar hareket-
liliği olmayan ya da çok zayıf olan 
ülkelerde çalışma yapmak hem za-
man hem de maliyet açısından ciddi 
kayıplara neden olacaktır.
Dış Ticaret Merkezi tarafından 
sağlanan bu hizmet kapsamında 
talepte bulunan firmanın ürününe ait 
GTİP kodu ve firmanın kriterleri göz 
önünde bulundurulup, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün verileri baz alınarak yine 
terzilik usulü hedef pazar tespit rapo-
ru hazırlanmaktadır. Rapor hazırlanır-
ken kullanılan veri miktarı döneme ve 
veri çeşitliliğine göre 20 bin civarında 
olabilmektedir. Bu kadar yoğun bir 
veri ve istatistik havuzundan çeşitli 
kriterlere göre 9 adet hedef pazar 
ülkesi tespit edilir ve talep açan 
firmaya bu ülkeler üzerine ihracat 
pazarlaması çalışmalarını yoğunlaş-
tırmaları tavsiyesinde bulunulur.
3- Hedef Müşteri Tedarik Danış-
manlığı
Potansiyel ve doğru hedef müşteri 
bilgisi tedarik etmek tüm ihracat 
pazarlaması faaliyetlerinin temel 
amacıdır. İhracat pazarlamasında 
müşteri bulmak için firmalar çok 
çeşitli faaliyetlerde bulunabilirler. 
Fuarlara katılabilir, yurtdışındaki 
ticari ataşeliklerden firma listesi 
tedarik edebilirler, çeşitli ülkelerin 
sarı sayfalar türündeki sitelerinden 
firma bilgisi toplayabilirler. Fakat bu 
faaliyetler her zaman efektif sonuç-
lar vermeyebilir. 
Dış Ticaret Merkezi’nin vermek-
te olduğu Hedef Müşteri Tedarik 
Danışmanlığı hizmeti kapsamında 
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Birimde çalışmakta olan uzmanları-
mız sizinle hemen irtibata geçerek 
gerekli bilgilendirmeleri yapacak ve 
size ilk görüşme için randevu vere-
ceklerdir. 
Pandemi sürecinde talep oluşturup 
uzaktan hizmet almak isteyen firma-
larımız için de merkezimizde hizmet 
vermekte olan uzmanlarımız Skype 
ve Zoom çevrimiçi görüşme plat-
formları üzerinden uzaktan hizmet 
vermektedirler.
D- Pandemi Sürecinin Dış Ticarete 
etkileri ve Alternatif Pazar Bulma-
nın Önemi
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemiz 
de pandemi sürecinden etkilenmek-
tedir. Mevcut süreçte ülkeler gümrük 
kapılarını kapatmışlar, uluslararası 
nakliye ve kargo firmaları normal 
dönüşümlerinde çalışamamışlardır. 
Bu durum dünya ticaretini derinden 
etkilemiş ve birçok firma ihracat işle-
mini yapamamış ve yine birçok firma 
da ithal hammaddeye erişemediğin-
den dolayı üretimlerini gerçekleşti-
rememiş ve siparişlerini zamanında 
müşterilerine ulaştıramamışlardır. 
Ortaya çıkan ticaret darboğazı 
Türkiye de dahil olmak üzere birçok 
ülkeyi ekonomik olarak ciddi anlam-
da etkilemiştir. Sektöründe lider olan 
İtalya, İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti 
gibi ülkeler salgının yoğun olma-
sından dolayı sektör paylarını ciddi 
oranda rakiplerine kaybetmişlerdir. 
Salgın sebebiyle yapılması planlanan 
birçok uluslararası fuar iptal edilmiş, 

B2B görüşmeleri online ortamlara 
taşınmış ve yüz yüze görüşme ve 
pazarlama çalışması imkanı ortadan 
kalkmıştır. 
Mevcut dönemde Ülkemiz firmaları 
da gümrüklerini kapatan veya soka-
ğa çıkma yasağı uygulayan ülkeler-
deki müşterilerinin siparişlerini iptal 
etmelerinden, ödemelerini geciktir-
melerinden ya da gümrük girişi yapı-
lamadığından sıkıntı yaşamışlardır. 
Süreç içinde KTO Dış Ticaret Merkezi 
olarak firmalarımızla yapılan görüş-
melerde firmalarımızın birçoğunun 
alternatif pazarlarının bulunmama-
sından dolayı kapatma noktasına 
kadar geldiklerini tespit ettik. 
Alternatif pazarlar yurtdışı satış 
yapan firmalar için mevcut pazarla-
rında oluşabilecek en ufak bir olum-
suzlukta satışın devam edebilmesi 
ve işletmenin ekonomik ömrünü 

devam ettirebilmesi için hayati önem 
taşımaktadır. Alternatif pazarı bulun-
mayan firmalar koşulların olumsuz 
bir hal alması durumunda üretimi 
tamamen durdurmak zorunda kal-
maktadırlar. 
KTO Dış Ticaret Merkezi olarak pan-
demi sürecinde tespit ettiğimiz bu 
alternatif pazar sıkıntısını çözebilmek 
adına çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz ve firmalarımıza 
ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni 
pazarlar ve müşteriler tespit etmeye 
devam ediyoruz. Alternatif pazarlara 
açılmak isteyen firmalarımıza tüm 
imkanlarımızı seferber ederek en 
sağlıklı pazar verilerini ve müşteri bil-
gilerini sağlamaya devam ediyoruz.
E- SONUÇ
Dış ticarette zorlaşan rekabet şart-
larında doğru hedef pazarın tespit 
edilmesi, doğru müşterinin buluna-
rak iletişime geçilmesi ve kaliteli ve 
ucuz hammadde ve malzemenin 
temin edilebileceği tedarikçileri 
bulmak gittikçe zahmetli ve maliyetli 
bir hal almıştır. Doğru tespit edileme-
miş pazarlarda, ürün tipine uygun 
olmayan yanlış hedef müşterilere ya-
pılan pazarlama çalışmaları firmalar 
için büyük fırsat kayıplarına neden 
olmaktadır. 
Verimli ve kapsamlı veri tabanlarıyla 
ve alanında yetkin uzmanlarıyla KTO 
Dış Ticaret Merkezi, firmalarımızı 
doğru hedef pazarlardaki, potansiyel 
müşterilere ulaştırmaktadır. İthalat 
yapan firmalarımıza da doğru tedarik 
pazarları ve tedarikçiler bularak ön-
celikle özelde Konya ilimizin, genelde 
ülkemizin dış ticaret hacmini ülkemiz 
menfaatleri doğrultusunda geliştir-
mek için her gün azim ve kararlılıkla 
hizmetlerine devam etmektedir. 
Sizlerde KTO Dış Ticaret Merkezinin 
hizmetlerinden faydalanarak pazar-
larınızı genişleterek ihracat hacminizi 
artırabilir, ithal hammaddeleriniz için 
de ucuz ve kaliteli tedarik kanal-
ları bularak üretim maliyetlerinizi 
düşürebilir ve uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünü ele geçirebilirsiniz.
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Model Fabrika bün-
yesinde 1. Öğren 

Dönüş programına 
başladık. Belirlenen 8 
şirketin yönetim kurulu 
üyeleriyle yapmış ol-
duğumuz “Yalın Lider” 
oturumunun ardından 
firmalarımızın dönü-
şüm ajanlarıyla birlikte 
3 gün boyunca teşhis 
aşamasında kullanılan 
yalın araçları uyguladık.

MODEL FABRİKA 1.ÖĞREN 
DÖNÜŞ PROGRAMI BAŞLADI

UNDP TÜRKİYE TOPLANTISI
T.C. Sanayi 

ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik 
Uygulamaları Daire 
Başkanlığı koordi-
nasyonunda UNDP 
Türkiye, Konya 
Ticaret Odası 
Teknoloji ve Eğitim 
Kampüsü ve Model 
Fabrika yetkilileriyle 
Proje Gelişim ve Di-
jital Dönüşüm Yol 
Haritası gündemiy-
le bir araya geldik.





DOSYA
Ferit MERİÇ
KTO Dış Ticaret Merkezi

A. Giriş:

Koronavirüs salgını, 2019 Aralık 
ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nde 

ortaya çıkarak tüm Dünya’yı dalgalar 
halinde etkilemiştir ve etkilemeye 
de devam etmektedir. Bu etkiler her 
alanda hissedildiği gibi ekonomik an-
lamda da Dünya genelinde dengeleri 
alt üst etmiştir. Büyük olarak nite-
lendirilen ekonomiler de dahil olmak 
üzere tüm dünya ekonomisi derin-
den etkilenmiştir. Salgından etkile-
nen ülkeler bütün dikkatlerini salgının 
etkilerini en aza indirmeye vermişler 
ve hatta maske vb. tıbbı malzeme 
yüklü gemiler ülkeler arasında büyük 
sorunlar çıkmasına neden olmuştur.
Mevcut pandemi sürecinde, ülkeler 
hastalığın yayılması endişesiyle 
gümrüklerini dış dünyaya kapat-
mışlar, nakliye firmaları da buna 
bağlı olarak sefer sayılarını azaltmak 
zorunda kalmışlardır. Ortaya çıkan 
panik havası uluslararası ticari 
hareketliliği önemli oranda olumsuz 
etkilemiştir. Firmalar siparişlerini 
ya iptal etmişler ya da beklemeye 
almışlardır. Bankaların çalışma 
saatlerinin değişmesinden dolayı 
ödeme akışı da etkilenmiş, ihracatçı 
firmalar ödemelerini zamanında 
alamamışlar ve çeşitli sıkıntılar 
yaşamışlardır. Nakliye firmalarında 
çalışan şoförlerin her yurtdışına gidiş 
gelişlerinde karantinaya alınmaların-
dan dolayı özellikle kara nakliyesiyle 
iş yapan firmalar ve nakliye firmaları 

çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmıştır. 
Uluslararası yolcu taşımacılığının 
durma noktasına gelmesi, can gü-
venliğinden dolayı kimsenin yurtdışı 
seyahate çıkmak istememesi gibi 
sebeplerden kaynaklı olarak bireysel 
temasın yoğun olduğu uluslararası 
fuarlar da iptal edilmiştir. 
Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemiz 
de bu süreçten özellikle Mart – 
Haziran 2020 tarihleri arasında ciddi 

oranda etkilenmiştir. Bazı sektörlerde 
ihracat durma noktasına gelmiş, 
iptal edilen siparişler, zamanında 
alınamayan ödemeler, ihracat yapan 
firmalarımızı çeşitli zorluklarla karşı 
karşıya bırakmıştır. 
Ülkemizde pandeminin ekonomik 
etkilerinin en fazla hissedildiği aylar-
da ihracat rakamları aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir;
Tabloda da görüldüğü üzere ülke-
mizde pandemi etkilerinin görülmeye 
başlandığı aylarda ihracat, bir ön-
ceki yıla göre neredeyse yarı yarıya 
azalmıştır. İlgili dönemde kimyasal 
ürünler, tıbbi ürünler ve gıda ürünleri 
gibi sektörler dışında hemen hemen 
tüm sektörlerde ihracat rakamları 
düşüş göstermiştir. 
Pandemi etkilerini görmek için se-

çilen 7 ana sektörde, Konya ve Türkiye 
genelinde gerçekleşen ihracat rakamları 
incelenecek ve pandemi sürecinin en 
yoğun hissedildiği sektörler değerlendiri-
lecektir. Bu sektörler sırasıyla;
1- Çelik 
2- Demir ve demir dışı metaller
3- Hububat ve bakliyat
4- İklimlendirme sanayi
5- Kimyevi maddeler 
6- Makine ve aksamları
7- Otomotiv endüstrisi
1- Çelik Sektörü
Ülkemiz geneline baktığımızda 2020 
yılı ocak ayına, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %4’lük bir düşüşle giren çelik 
sektörünün ihracatı, pandemi etkileri-
nin hissedilmeye başlandığı mart ayı 
itibariyle düşüş seyrini devam ettirmiştir. 
Pandemi etkisinin en çok hissedildiği 
mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre çelik ve türevi ürünlerin ihracatı 
yaklaşık 230 milyon dolardan, 161 
milyon dolar seviyelerine inerek %29 
oranında düşmüştür.
Çelik sektörünün durumuna Konya öze-
linde baktığımızda, aynı aylarda ilimiz 
ihracat rakamları da pek olumlu görün-
memektedir. Çelik sektöründe faaliyet 
gösteren birçok firma bulunan ve çelik 
sektörünün büyük ihracat kalemlerin-
den biri olduğu ilimizin 2020 Mayıs ayı 
ihracat rakamı bir önceki yılın aynı ayına 
göre çok sert bir düşüşle yaklaşık 7,6 
milyon dolar seviyesinden 3,5 milyon 
dolar seviyelerine gerilemiş ve %53 
oranında ihracat daralması meydana 
gelmiştir. Çelik ihracatında meydana 
gelen ihracat azalması ülke geneliyle 
kıyaslandığında ise Konya’nın ihracatın-
daki daralma ülke genelinin yaklaşık 2 
katıdır.
2- Demir ve Demir Dışı Metaller
2020 yılına yükselişle giren sektör yılın 
ilk iki ayında bu yükselişini sürdürmüş, 
fakat pandemi etkilerinin hissedilme-
ye başladığı mart ayı itibariyle ihracat 
düşmeye başlamış, nisan ayında da bu 
düşüş hızla devam etmiştir.  Salgın etki-
lerinin ciddi anlamda hissedildiği mayıs 
ayında ise dip seviyeyi görmüş, bir 
önceki yılın aynı ayında 827 milyon dolar 
seviyelerinde olan ihracat, %40 oranında 
bir düşüşle yaklaşık 500 milyon dolar 
seviyelerine inmiştir. Sektörün ihracat 
rakamları haziran ayı itibariyle tekrar 
yükselişe geçmiştir.

KORONAVİRÜS PANDEMİ SÜRECİNİN 
TÜRKİYE VE KONYA İHRACATINA 

ETKİLERİNİN SEKTÖR BAZLI İNCELENMESİ 
VE ALTERNATİF İHRACAT PAZARLARI 

OLUŞTURMANIN ÖNEMİ

Grafik -1 Çelik Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Grafik -2 Çelik Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

 Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Grafik -3 Demir ve Demiş Dışı Metaller Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Grafik -4 Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Dönem 2019 2020 Oran (%)

Mart 16.335.908 13.426.245 -17,8

Nisan 15.340.875 8.992.577 -41,4

Mayıs 16.855.112 9.963.919 -40,9

Haziran 11.634.682 13.469.013 15,8

Tablo -1 Pandemi Dönemi Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)
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4- İklimlendirme Sanayi
İklimlendirme sektöründe ülkemiz 
ihracatı bu yıla %8’lik bir artışla giriş 
yapmış ve bu artışı mart ayına kadar 
devam ettirmiştir. Dalgalar halinde 
hissedilen pandeminin etkilerinin 
henüz görülmeye başlandığı mart 
ayı itibariyle bu yükseliş tersine 
dönmüş ve iklimlendirme sanayinin 
ihracatı bir önceki yıla göre azalma-
ya başlamıştır. Ekonomik etkilerin 
en derin hissedildiği mayıs ayında 
ise sektörün ihracatı bir önceki 
yıla göre %41 azalarak 473 milyon 
dolar seviyesinden 278 milyon dolar 
seviyelerine gerilemiştir. Bu büyük 
düşüşün ardından diğer sektörlerde 
de olduğu gibi haziran ayı ile birlikte 
sektörün ihracatı artı yönde ilerleme 
kaydetmiş ve önceki yılın aynı ayına 
göre %26 artış göstermiştir.
İlimizin ihracatına baktığımız zaman 
ise şubat ayı itibariyle yükseliş 
yakalayan ihracat, yine mart ayı ile 
düşüşe geçmiş, mayıs ayında ise 
ülke geneline paralel bir şekilde %42 
oranında azalarak 7,6 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayın-
da tekrar yükselişe geçen ihracat bir 
önceki yılın aynı ayına göre %83 artış 
göstermiştir. Pandemi sürecinde 
temiz hava sirkülasyonu sağlayan 
inovatif ürünleriyle ilimiz iklimlendir-
me sanayi ihracatçılarının, sürecin 
beraberinde getirdiği açığı doğru 
bir şekilde doldurmaya başladıkları 
gözlemlenmektedir. Özellikle kapalı 
alanlarda temiz hava devinimi yeni 
normal olarak tabir edilen içinde 
bulunduğumuz süreçte büyük önem 
kazanmıştır. Bu alanda çalışmalarını 
yoğunlaştıran firmalar uluslararası 
alanda ciddi pazar payları elde edebi-
leceklerdir.
5- Kimyevi Maddeler
Pandeminin ilk ve yoğun hissedil-
meye başlandığı aylardan itibaren 
kimyevi ürünlere özellikle hijyen 
alanında çok yoğun bir şekilde talep 
oluşmuştur. Bundan dolayı ülkeler 
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için kimyevi ürünlerin ihracatına 
kısıtlamalar getirdiler. Böyle kısıtla-
malar kimyevi ürünlerin ihracatını 
azaltmıştır. Şubat ayından itibaren 
düşmeye başlayan kimyevi ürünler 
ihracatı, bazı kimyasal ürünlerin 
ihracatına kısıtlamalar getirilmesinin 
de etkisiyle mayıs ayında en düşük 

seviyeyi görmüş ve önceki yılın aynı 
ayına göre %39 azalarak yaklaşık 1,9 
milyar dolardan, 1,1 milyar dolar se-
viyelerine düşmüştür. Haziran ayında 
ise sektörün ihracat rakamları tekrar 
yükselişe geçmiştir.
Aynı sektöre Konya açısından bak-
tığımızda ülkemiz genelinin aksine 
nisan ayında %32 artış göstermiş 
ve birçok sektörün en yoğun etki-
lendiği mayıs ayında, 2019 yılına 
göre sadece %4 oranında azalarak 
12 milyon dolar seviyesinde gerçek-
leşmiştir. Ayrıca yine ülke genelinde 
%10 oranında artış söz konusuyken 
ilimiz ihracatı aynı ayda %56 büyüme 
kaydetmiş ve 14 milyon dolar sevi-
yelerine yükselmiştir. Mevcut durum 
göz önüne aldığında hijyen amaçlı 
kullanılan kimyasalların talebi art-
maya devam etmektedir. Bu alanda 
ihracatın büyüyeceği, ürün ve pazar 
çeşitliliğini artıran firmaların pazar 
paylarını artıracakları ön görülmek-
tedir.
6- Makine ve Aksamları
Makine sektörü de pandemi süre-
cinden etkilenen sektörlerden biri 
olarak yerini almıştır. Sektör 2020 

yılına düşüşle başlamış ve şubat 
ayında yükselişe geçmiş ise de 
mart ayından itibaren tekrar düşüşe 
geçmiş ve mayıs ayında diğer sek-
törlerle benzer olarak ciddi bir düşüş 
yaşamıştır. Sektör mayıs ayında 
%45’lik bir azalışla bir önceki yıl 780 
milyon dolardan 432 milyon dolara 
gerilemiştir. Bu azalışta daha önce 
bahsetmiş olduğumuz, sipariş iptal-
leri ve ertelemeleri, nakliye ve ödeme 
sıkıntıları etkili olmuştur. Diğer sek-
törlere paralel olarak haziran ayında 
sektörün ihracatı tekrar yükselişe 
geçmiştir.
Makine ve aksamları sektörünün 
ihracat rakamlarına Konya bazlı bak-
tığımızda mart ayına kadar yükseliş 
halinde olan sektör mart ayı itibariyle 
düşmeye başlamıştır. Yine mayıs 
ayında diğer sektörler gibi makine 
sektöründe Konya’nın ihracatı da 
düşüş göstermiştir. Mayıs ayı ihra-
catı bir önceki yıla göre %25 azalmış 
ve yaklaşık 31 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ülkemiz ihracatı-
nın azalma oranına göre Konya’nın 
ihracatı nispeten daha az etkilenmiş 
görünmektedir. Haziran ayı itibariyle 

Konya’nın önemli ihracat kalemlerinden 
biri olan sektör, 2020 yılına büyük oran-
da düşüşle girmiş, bu düşüş haziran 
ayanı kadar devam etmiştir. Pandemi et-
kilerinin hissedildiği özellikle nisan ayın-
da ihracat en düşük seviyeye ulaşmış 
bir önceki yıl yaklaşık 24 milyon dolar 
olarak gerçekleşen ihracat %58 oranın-
da düşerek 10 milyon dolar seviyelerine 
gerilemiştir. Ülke geneli rakamlarıyla 
kıyaslandığında aynı ayda Konya’nın ih-
racatı genele oranla %50’den daha fazla 
küçülmüştür. Haziran ayı itibariyle ülke 
geneliyle birlikte Konya ihracatı da tekrar 
yükselişe geçmiş ve 2020 yılında ilk 
defa bir önceki yılın üzerine çıkabilmiştir.
3- Hububat ve Bakliyat
Ülkemiz genelinde hububat ihracatı 
2020 yılına bir önceki yıla göre artışla 
başlamıştır. Bu artış mart ayına kadar 
devam etse de pandemi etkilerinin 
hissedilmeye başlamasıyla birlikte nisan 
ayı itibariyle düşmeye başlamıştır. Hu-
bubat ve bakliyat ihracatı mayıs ayında 
önceki yıla oranla %15 azalarak 500 
milyon dolar seviyesine inmiştir. Diğer 
yandan haziran ayına baktığımızda sek-
törün ihracatı %66 artış göstererek 572 
milyon dolar seviyelerine yükselmiştir. 
Mart-mayıs aralığında ülkelerin tedbir 
amaçlı uyguladıkları önlem politikaların-
da meydana gelen gevşemelerle birlikte 
ülkemizin ihracatı eski seyrine dönmeye 
başlamıştır. Bu süreçte birçok ülkede 
gıda tüketimi artış göstermiş, gıda 
stokları ciddi oranda azalmıştır. Mevcut 
durum, gıda ve gıda hammaddelerinin 
önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Sektörün ihracatına Konya özelinde 
baktığımız zaman ise, bu yıla %6 oranın-
da bir yükselişle giren ihracat rakamı, 
mart ayı itibariyle düşmeye başlamış, bu 
eksi yönde ilerleme mayıs ayında zirve 
yapmıştır. Bir önceki yılın mayıs ayına 
göre %37 azalan ihracat 23 milyon dolar 
seviyelerinden 14,5 milyon dolar seviye-
lerine kadar gerilemiştir. Ülke geneliyle 
paralel olarak ilimizin de haziran ayında 
hububat ve bakliyat ihracatı artmaya 
başlamış ve bir önceki yıla göre %83 
artmış ve 20 milyon dolar seviyelerini 
tekrar görmüştür. Gıda hammaddelerin-
den olan hububat ve bakliyat çeşitleri ile 
ilgili olarak dünya genelinde meydana 
gelen stok azalması, ilimiz üretici ve 
ihracatçıları için yeni pazarlar ve yeni ih-
racat kanallarının keşfedilmesi yönünde 
büyük bir fırsat haline gelmiştir.
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mıştır. Konya Ticaret Odası bünyesin-
de yeni kurulan Dış Ticaret Merkezi 
ekibi tarafından pandemi dönemin-
de önemli bir çalışma yapılmıştır. 
Odamız bünyesinde ihracatçı olarak 
kayıtlı bulunan binin üzerinde firma 
ile bizzat telefonla görüşme yapılmış, 
durumları hakkında bilgi alınmış, 
süreçte karşılaştıkları, çözülmesini is-
tedikleri istek ve şikayetleri kayıt altına 
alınarak odamızın ilgili makamlarına 
bildirilmiştir. Odamız tarafından mev-
cut istek ve şikayetler konusunda ilgili 
mercilerle irtibata geçilerek gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur.
Bahsedilen çalışma kapsamında 
firmalarımızın ihracatlarının ne derece 
etkilendiği konusunda detaylı bilgi-
ler alınmıştır. Firmalarımız özellikle, 
çalıştıkları ülkelerdeki firmaların 
siparişlerini erteleme veya iptal etme 
yolunda taleplerde bulunduklarını ve 
bu durumun çalışmalarını olumsuz 
etkilediğini bildirmişlerdir. Ayrıca 
firmalarımız nakliye bulmakta güçlük 
çektiklerini de sözlerine eklemişlerdir. 
Yapılan araştırma çalışması sonu-
cunda, görüşme yapılan firmaların 
büyük çoğunluğunun ortalama 1 ila 
3 ülkeye, doğrudan veya aracı kişi ve 
firmalar vasıtasıyla ihracat yaptık-
ları gözlemlenmiştir. Çalıştıkları bu 
az sayıda ülkenin de pandemiden 
etkilenerek önlemler alması sonucun-
da firmalarımız çalışamaz duruma 
gelmişlerdir. Diğer yandan çalışma 
imkanı olan firmalar stok üretim ça-
lışmaları yapmaya devam etmişlerdir. 
Firmalarımızın alternatif pazar azlığı, 
ihracat faaliyetlerinin azalmasına 
veya tamamen durmasına neden ol-
muştur. İhracat yapan firmalarımızın, 
yaşamış olduğumuz, pandemi süreci 
gibi olağanüstü durumlar karşısında 
sıkıntı yaşamamaları için ihracat 
yaptıkları ülke sayısını artırmaları ve 
alternatif pazarlara açılmaları, mevcut 
pazarlarıyla yetinmemeleri gerekmek-
tedir. İhracat pazarını doğudan batıya 
birçok ülke ile çeşitlendirmiş olan 
firmalarımız pandeminin dalgalar ha-
linde yayıldığı günlerde pandemi olan 
ülkelere satış yapamasalar da Afrika, 
Orta ve Güney Amerika gibi pandemi-
nin daha sonra ulaştığı ülkelere satış 
yapmaya devam etmişler, üretim ve 
ihracat faaliyetlerini durdurmamış-
lardır. Bu bağlamda dünyanın her 
köşesinde bir müşteri sahibi olmak 

genelde ülkemizin, özelde Konya’mı-
zın ihracatı ve ekonomisi için hayati 
önem taşımaktadır. 
Alternatif pazarlara giriş yapabilen 
firmalar, bir pazarda sıkıntı çıkması 
durumunda ekonomik faaliyetlerini 
başka pazarlar üzerinde de devam 
ettirebilirler ve ekonomik anlamda ref-
lekslerini her zaman dinç tutabilirler. 
Ayrıca çeşitli pazarlara adım atmak 
firmalarımızın bu pazarlara uygun 
yeni ürünler geliştirmelerine, her paza-
ra uygun esnek ve rekabetçi ihracat 
pazarlaması politikaları oluşturmaları-
na da katkı sağlamaktadır. 
Pandemi dönemi bize şunu göster-
miştir ki, çeşitli ihracat pazarlarına 
sahip olmak firmalarımızın olmazsa 
olmazı olmalıdır ve dış ticaret yapan 
firmaların her zaman alternatif ihra-
cat ve ithalat pazarı arayışı içerisinde 
olması ve bu kapsamda çalışmalarını 
sıklaştırmaları gerekmektedir.
D. Alternatif Pazarlar Oluşturmada 
KTO Dış Ticaret Merkezi’nin Rolü
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 
finanse edilerek Konya Ticaret Odası 
tarafından Konya’mıza kazandırılan 
ve KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü 
bünyesinde faaliyet gösteren Dış 
Ticaret Merkezi kurulduğu Kasım 

2019 ‘dan bu yana, verdiği hizmetlerle 
100’e yakın firmaya alternatif pazar 
ve müşteri bulma noktasında yar-
dımcı olmuştur. Dış ticaret faaliyetine 
başlayacak veya hali hazırda ihracat 
ve ithalat yapan firmalarımız Dış 
Ticaret Merkezi’nin hizmetlerinden 
faydalanarak diledikleri ülkelerden 
bilgi temin edebilmektedirler. Ticari 
bilgiye ulaşmanın bu kadar önemli 
olduğu ve rekabet şartlarının çok 
sert olduğu uluslararası pazarlarda 
zaman ve emek maliyetini en aza 
indirerek çalışmak isteyen firmaları-
mız istedikleri zaman merkezimizin 
hizmetlerinden faydalanabilir, dış 
ticaretle ilgili konularda merkezimiz-
den yardım alabilirler.
Sahip olduğu büyük ve detaylı ithalat-
çı veri tabanlarıyla, hazırlamış olduğu 
detaylı ve tamamen istatistiksel ve-
rilere dayanan hedef pazar analiz ra-
porlarıyla ve bunun yanında ülkemizin 
ve Konya’mızın ihracatını artırmaya 
gönül vermiş donanımlı uzmanlarıyla 
Dış Ticaret Merkezi, alternatif pazar 
tespit edilmesinden, ürün bazında 
yurtdışı müşteri bilgisi tedariğine 
kadar birçok alanda firmalarımıza 
yardımcı olmaya devam etmektedir.

sektör yeniden toparlanmaya baş-
lamış ve önceki yıla nispeten %55 
büyüme sağlamıştır.
7- Otomotiv Endüstrisi
Otomotiv endüstrisi ülkemiz ekono-
misi için büyük önem taşıyan yedek 
parçasından komple imalatına kadar 
lokomotif bir sektördür. İncelediği-
miz sektörler içerisinde rakamlara 
bakıldığında pandemi sürecinden 
en çok otomotiv endüstrisi etkilen-
miştir. 2020 yılının ilk ayını yükselişle 
bitiren sektör şubat ayından itibaren 
düşüşe geçmiştir. Mart ayı itibariyle 
düşemeye başlayan sektör ihracatı 
nisan ayında %77 azalarak 2,8 milyar 
dolardan 596 milyon dolara gerilemiş-
tir. Mayıs ayında biraz yükselme olsa 
da sektör ihracatı bir önceki yıla göre 
%56 azalarak 1,2 milyar dolar seviye-
sinde gerçekleşmiştir. Diğer sektör-
lerde olduğu gibi haziran ayında ciddi 
bir yükseliş olmuş ve sektör tekrar 2 
milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. 
Fakat bu yükselme ile bile bir önceki 
yılın aynı ayındaki ihracat rakamı 
yakalanamamıştır.
Otomotiv yedek parça sanayinde 
öncü illerimizden olan Konya’nın 
otomotiv endüstrisine yönelik ihracat 
rakamlarıma baktığımız zaman ülke 
genelinin aksine, 2020 yılına yüksele-
rek giriş yapan sektör ihracatı, nisan 
ayına kadar bir önceki yıla göre yükse-
lişini sürdürmüştür. Nisan ayı itibariy-
le %24 azalan ihracat, mayıs ayında 
%35 azalarak yaklaşık 39 milyon 
dolar seviyesinden 25 milyon dolar 
seviyesine gerilemiştir. Yine ilimizin 
otomotiv sektöründeki ihracatı ülke 
genelinin aksine haziran ayı itibariyle 
ciddi bir yükseliş kaydetmiş ve 32 
milyon dolar seviyesine çıkmıştır. 
Konya için lokomotif bir sektör olan 
otomotiv endüstrisi her ne kadar ülke 
geneli kadar etkilenmemiş olsa da, 
pandemi sürecinin etkilerini büyük 
oranda hissetmiştir.
B. Sonuç ve Değerlendirme
Hızlı bir şekilde yayılan Korona virüs 
pandemisi, sosyal hayatı etkilediği 
gibi dünya ticaretini de derinden et-
kilemiştir. Ülkemiz ve ilimizin ihracatı 
da bu durumdan etkilenmiş, nisan 
ve mayıs aylarında lokomotif sektör-
lerin ihracat rakamları ciddi oranda 
düşmüştür. 
Grafiklerde 2019 yılının ilk altı ayı ile 
2020 yılının ilk altı ayı kıyaslanmış 

ve hangi sektörde oransal olarak 
ne kadar daralma meydana geldiği 
incelenmiştir. Sektörlerin birçoğu 
hem ülke genelinde hem de ilimiz 
özelinde incelendiğinde ihracatın 
ciddi oranda azaldığı ve haziran ayı 
itibariyle tekrar toparlanma yaşandı-
ğı gözlemlenmiştir. 
Meydana gelen dış ticaret darboğazı, 
ihracat yapan firmalarımızı ve ayrıca 
ithal hammadde kullanan firmala-
rımızı yoğun bir şekilde etkilemiştir. 
Hammadde tedarik edemeyen 
firmalar siparişlerini zamanında 
yetiştirememişler, bundan dolayı 
sipariş iptalleri ve ödeme gecikmeleri 
meydana gelmiştir. Ayrıca bankaların 
çalışma saatlerinde meydana gelen 
değişimler ödeme akışını geciktirmiş 
ödemelerini zamanında alamayan fir-
malar kısa bir süre de olsa finansman 
sıkıntısı yaşamışlardır. Diğer yandan 
pandemi önlemleri kapsamında bir-
çok ülkenin sınır kapılarını kapatması 
bazı firmaların ihracatını tamamen 
durdurmuştur. Bazı ülkelerin rutin 
çalışmayı engelleyen sokağa çıkma 
yasakları uygulaması da ihracat faali-
yetlerinin tamamen önünü kesmiştir. 
Üretim yapamayan otomotiv sektörü 

vb. sektörlerin tedarikçiliğini yapan 
birçok firma, üretimlerini durdurmak 
zorunda kalmışlardır. 
İhracatın azalması sadece incelenen 
sektörlerde meydana gelmemiştir. Bu 
sektörlerin dışında da birçok sektörde 
faaliyet gösteren firmalar ihracat ya-
pamaz duruma gelmişlerdir. KTO Dış 
Ticaret Merkezi tarafından pandemi 
döneminde yapılan çalışmalarda 
elde edilen bilgiler kapsamında, Kobi 
sınıfındaki birçok firmanın sadece 
Rusya, Irak vb. belirli birkaç ülkeye 
ihracat yaptıkları ve bu ülkelerin sınır 
kapılarını kapatmaları ve sokağa çık-
ma yasağı uygulamalarından dolayı 
ihracatlarının tamamen durduğu 
tespit edilmiştir. 
C. Alternatif İhracat Pazarlarına 
Giriş Yapmanın Önemi
Çalışmamızın bazı bölümlerinde 
de bahsedildiği üzere, korona virüs 
pandemisi, tüm dünya gibi ülkemizde 
de sosyal alanda olduğu gibi ekono-
mik alanda da etkilerini göstermiş, 
özellikle dış ticaret faaliyetleri durma 
noktasına gelmiştir. Ülkeler tarafından 
uygulanan salgın önleme politikaların-
dan dolayı ülkemizin dış ticaret hacmi 
de ilgili dönemde ciddi anlamda daral-
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Burçin KABAKCI
Ekonomik Araştırmalar ve Proje MüdürlüğüDOSYA

1. GİRİŞ

İstanbul Sanayi Odası tarafından bu 
yıl 52’incisi hazırlanan Türkiye’nin 

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
listesi 2019 yılı verileri açıklanmıştır. 
Listenin ilk 10’unda yer alan firma-
lara bakıldığında sıralamanın bir 
önceki yıla göre tamamen değiştiği 
görülmektedir. 2019 yılında listenin 
ilk sırasında 482 milyon TL’lik üre-
timden satış rakamı ile Panasonic 
Life Solutions firması yer alırken, 
ikinci sırada ise 482 milyon TL’lik 
üretimden satış rakamı ile Kervan 
Gıda yer almaktadır. AKA Otomotiv 
ise 481 milyon TL’lik üretimden satış 
rakamı ile listenin üçüncü sırasında 
yer almaktadır.   
Listenin ilk sırasında yer alan Pana-
sonic Life Solutions Elektrik 2018 
yılında İSO 500’de 490. Sırada yer al-
mıştır.  İkinci sırada yer alan Kervan 
Gıda 18. sırada yer alırken, üçüncü 
sırada yer alan AKA Otomotiv ise bir 
önceki sene İSO 500’ün 463. sırasın-
da yer almıştır.
2018 yılında listenin ilk üç sırası-
na bakıldığında 413 milyon TL’lik 
üretimden satış rakamı ile Bilkont 
Dış Ticaret ilk sırada yer alırken, 412 
milyon TL’lik üretimden satış rakamı 
ile ORMA Orman Ürünleri ikinci 
sırada yer almıştır. 411 milyon TL’lik 
üretimden satış rakamı ile Erişler 
Yem listenin üçüncü sırasında yer 
almıştır.
(+) Bir önceki yıl İSO 1000’de yer 
almayan kuruluşlar ile bir önceki yıl 
bilgilerini açıklatmayıp bu yıl bilgile-
rini açıklatan kuruluşlar (+) işareti ile 
gösterilmektedir.
(-) Ana tabloda sıra numaralarının 
bazılarının karşısında görülen (-) 
işareti, o sırada yer alan kuruluşun 

isminin açıklanmasını istemediğini 
göstermektedir. Bu yıl bilgilerini açık-
latmayan ve/veya İSO 500’den İSO 
İkinci 500’e gerileyen kuruluşların 
bir önceki yıl sıralama bilgileri de (-) 
işaretiyle gösterilmektedir. 

2. RAKAMLARLA TÜRKİYE’NİN 
İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURU-
LUŞU 2019
2019 yılında İSO İkinci 500’de bir 
önceki yıla göre en fazla yükselen 
firmalara bakıldığında ilk sırada 376 
sıra yükseliş gösteren Karaçuha 
Tarım firmasının yer aldığı görülmek-
tedir. Bu firmayı, 373 sıra yükselişle 
Sedef Gemi İnşaatı ve 333 sıra 
yükselişle Telateks Tekstil firmaları 
izlemiştir.
2018 yılında, 413,7 milyon TL ile 
177,8 milyon TL arasında üretimden 
net satış yapan şirketlerin girebildiği 
İSO İkinci 500’ün 2019 sıralamasın-
da bu bant 482,1 milyon TL ile 201,2 
milyon TL arasında oluşmuştur. 
İSO ikinci 500’ün ihracat performan-
sı 2019 yılında artış göstermiştir. 
2018 yılında yüzde 0,7 olan ihracat 
artışı 2019 yılında yüzde 6 olarak 
gerçekleşmiştir. Böylece toplam 
ihracat büyüklüğü 7 milyar dolara 
yaklaşmıştır. İSO İkinci 500 listesin-
deki ihracat yapan firma sayısına 
bakıldığında geçmişten günümüze 
artış yaşandığı görülmektedir. 21 yıl 
önce 412 olan ihracat yapan firma 
sayısı, 2019’da 462 olarak gerçek-
leşmiştir.
İSO İkinci 500’ün teknoloji yoğunluk-
larına göre yarattıkları katma değer 
dağılımına bakıldığında ise özellikle 
orta-ileri teknoloji ve ileri teknoloji 
yoğunluklu sanayilerin payındaki 
artış dikkat çekmektedir. Orta-ileri 
teknoloji yoğunluklu sanayiler gru-
bunun payı bir önceki yıla göre 2,6 
puan artışla yüzde 24,2’ye yükselir-
ken, ileri teknoloji yoğunluklu sanayi-
ler grubunun payı ise yüzde 2,1’den 
yüzde 2,2’ye çıkmıştır. Böylece orta-i-
leri teknoloji yoğunluklu sanayilerin 
toplam payı 2018’de yüzde 23,7 
iken, 2019’da 2,7 puan artarak yüzde 
26,4’e yükselmiştir. 
2019 yılında satışlardaki yavaşlama 
eğilimi İSO İkinci 500’ün kârlılıklarını 
da olumsuz etkilemiştir. 2018 yılında 

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK 
SANAYİ KURULUŞU 2019

ve LİSTEDE KONYA’NIN YERİ

Türkiye Sıra
Kuruluşlar Bağlı Bulunduğu 

Oda/Kamu
Üretimden Satışlar 

Net (milyon TL)2019 2018

1 - Panasonic Life Solutions 
Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi 
Odası 482.130.093

2 18 Kervan Gıda San. ve Tic. 
A.Ş.

İstanbul Sanayi 
Odası 482.054.047

3 - AKA Otomotiv San. ve 
Tic. A.Ş.

Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası 481.439.818

4 - Ozon Tekstil Konfeksiyon 
San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi 
Odası 476.833.041

5 - Detay Gıda San. ve Tic. 
A.Ş.

İstanbul Sanayi 
Odası 475.786.951

6 47 Roteks Tekstil İhracat 
San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası 474.986.301

7 57 Sampa Otomotiv San. ve 
Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası 474.748.494

8 - Bien Yapı Ürünleri Sanayi 
Turizm ve Ticaret A.Ş.

Ankara Sanayi 
Odası 473.994.630

9 30 DB Tarımsal Enerji San. 
ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi 
Oası 472.342.245

10 -

B-Plas Bursa Plastik Me-
tal İnşaat Enerji Madenci-
lik Jeotermal Turizm Sivil 
Havacılık ve Tarım San. 
ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 472.131.370

2019 yılında “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan ilk 10 firma 
şunlardır;

2019 2018 Kuruluşlar Değişim

56 432 Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 376

99 472 Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. 373

126 459 Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 333

187 493 Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 306

69 346 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 277

156 422 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 266

73 322 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 249

205 442 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 237

123 352 Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 229

110 317 Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. 207

İkinci 500’de En Fazla Yükselen İlk 10 Firma

Kaynak: www.iso500.org.tr

İhracat Yapan Kuruluş Sayısı (Adet)

2019 2018* Kuruluşlar

270 72 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

301 97 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.

344 92 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

359 150 Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

376 328 ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

379 190 RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş.

380 73 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.

394 178 Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

399 38 Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. Ve İth. A.Ş.

402 99 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

411 412 Uludağ İçecek T.A.Ş.

413 51 Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.

424 26 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İml. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

429 225 Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

434 349 İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

435 9 Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.

438 31 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

457 168 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.

461 36 Demir Export A.Ş.

465 14 Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

468 20 Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.

469 5 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.

475 84 Safa Tarım A.Ş.

480 59 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.

483 21 Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.ş.

484 216 Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

485 46 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic A.Ş.

487 34 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

488 6 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

494 74 Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

498 90 Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş.

499 33 Karizma Beşler Et-Gıda San. ve Tic. A.Ş.

500 119 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.

İSO İkinci 500’den İlk 500’e Yükselen Firmalar

*İSO İkinci 500 Listesindeki Yeri
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yer alan Öztiryakiler Madeni Eşya’nın 
ise yerini Entek Elektrik’e bıraktığı 
görülmektedir.
Öz kaynaklarına göre ilk 10 kurulu-
şun ilk üçündeki firmalar komple 
değişmiştir. 2018 yılında listenin ilk 
sırasında yer alan Hürriyet Gazeteci-
lik 2019 yılında yerini Gürteks İplik’e 
bırakmıştır. 2018 yılında ikinci sırada 
yer alan Entek Elektrik Üretimi A.Ş., 
2019 yılında yerini BATIÇİM Batı 
Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’ye 
bırakmıştır. 2018 yılında listenin 
üçüncü sırasında yer alan Cimtas 
Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. yerini 
2019 yılında Votorantim Çimento 
San. ve Tic. A.Ş.’ye bırakmıştır.
Aktif Toplamına göre ilk 10 kurulu-
şun ilk üçünde firma olarak bir önce-
ki yıla göre değişiklik gerçekleşmiş-
tir. Geçen sene listenin ilk sırasında 
yer alan Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş. bu sene yerini Se-
def Gemi İnşaatı A.Ş.’ye bırakmıştır. 
2018 yılında listenin ikinci sırasında 
yer alan Eti Gümüş A.Ş., yerine 2019 
yılında Menzelet Kılavuzlu Elektrik 
Üretimi A.Ş., üçüncü sırada bulunan 
Maren Maraş Elektrik Üretim San. 
ve Tic. A.Ş. yerine Batısöke Söke 
Çimento Sanayii T.A.Ş. gelmiştir. Ba-
tısöke Çimento 2018 yılında listenin 
dördündü sırasında yer almaktaydı.
Dönem Karı / Zararına göre ilk 10 
kuruluşun ilk üçündeki sıralamasına 
baktığımız zaman geçen yıl liste-
nin ilk sırasında yer alan Hürriyet 
Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile 
ikinci sırasında yer alan Oyka Kâğıt 
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. bu sene 
listenin ilk 10’unda yer almamıştır. 
2019 yılında Dönem Kar/Zararına 
göre ilk sırada Entek Elektrik Üretimi 
A.Ş. yer almıştır. 2018 yılında listenin 
3. sırasında yer alan Erkul Kozme-
tik 2019 yılında listenin 2. sırasına 
yükselirken, 3. sırada ise Alkim Alkali 
Kimya A.Ş.  yer almıştır.
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi 
Kârına (FAVÖK) göre ilk 10 kurulu-
şun ilk 3 firmasını 2018 yılıyla kıyas-
ladığımızda, geçen sene listenin ilk 
3’ünde yer alan firmaların bu sene 
ilk 10’da olmadıkları görülmektedir. 
2018 yılında listenin ilk sırasında yer 
alan Oyka Kâğıt Ambalajın bu sene 
yerini Menzelet Kılavuzu Elektrik 

19 milyar TL olan faaliyet kârı, 
2019 yılında yüzde 11,5’lik düşüle 
16,8 milyar TL’ye inmiştir. Bir diğer 
önemli kârlılık büyüklüğü olan faiz, 
amortisman ve vergi öncesi karında 
(FAVÖK) toplanmaya başlandığı 
2013 yılından bu yana ilk kez negatif 
eğilim göstermiştir. 2018 yılında 
23,2 milyar TL olan FAVÖK, 2019 
yılında yüzde 5,6 oranında küçülerek 
21,9 milyar TL’ye gerilemiştir.  
2018 yılında İSO İkinci 500’de yer 
alan 33 firma, 2019 yılında İSO İlk 
500 listesine yükselmiştir. Listenin 
ilk sırasında 2018 İSO İkinci 500’de 
72. sırada yer alan BAGFAŞ Bandır-
ma Gübre Fabrikaları A.Ş. yer alırken, 
ikinci sırada ise Doğuş Yiyecek ve 
İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. yer 
almıştır. Üçüncü sırada ise Beyçelik 
Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. 
yer almıştır.
2017 yılında İSO İlk 500’de yer alıp 
2018 yılında İSO İkinci 500 listesine 
gerileyen 33 firma bulunmaktayken, 
bir sonraki sene 42 firma yer almış-
tır.  2018 yılı İSO 500 listesindeki 
sıralamalarına göre değerlendiğimiz-
de ilk sırada Çebitaş Demir Çelik En-
düstrisi A.Ş. yer alırken, ikinci sırada 
Şirikçioğlu İplik ve Debim İşletmeleri 
San. Tic. A.Ş. üçüncü sırada ise 
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve 
Ticaret A.Ş. yer almıştır.
İSO İkinci 500 2018’de Net Satışlar-
da yer alan ilk üç kuruluşa bakıldı-
ğında ilk sırada yer alan Ulusoy Un 
San. ve Tic. A.Ş.’nin ve ikinci sırada 
yer alan Arbel Bakliyat Hububat San. 
ve Tic. A.Ş.  2019 yılındaki listenin ilk 
10’unda yer alamadıkları görülmek-
tedir. 2018 yılında listenin üçüncü 
sırasında yer alan Pirelli Otomobil 
Lastiklerinin 2019 yılında dördüncü 
sıraya gerilediği görülmektedir.
Brüt Katma Değerlerine göre ilk 3 
firma bir önceki yıla göre kıyaslandı-
ğında, listedeki firmaların değiştiği 
görülmektedir. Geçen sene liste-
nin ilk sırasında bulunan Hürriyet 
Gazetecilik yerine 2019 yılında 
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi 
A.Ş. geçmiştir. 2018’de listenin ikinci 
sırasında yer alan Oyka Kâğıt Am-
balaj’ın 2019 yılında listenin yerini 
Gürteks İplik’e bıraktığı görülmekte-
dir. 2018 yılında listenin 3. sırasında 

2018* 2019 Kuruluşlar

142 119 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

252 195 Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

364 11 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

370 120 Corbus Çelik San. ve Tic. A.Ş.

380 227 BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.

395 204 Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş.

398 114 As Çimento San. ve Tic. A.Ş.

400 82 Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş.

401 116 Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

411 90 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

412 10 B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal 
Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.

418 62 Midal Kablo San. ve Tic. A.Ş.

420 270 İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

425 93 TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

433 46 P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

437 31 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

442 8 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

444 49 Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş.

449 358 CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.

451 76 Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

452 4 Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.

457 348 Sunel Ticaret T.A.Ş.

460 138 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.

463 3 AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

465 30 Cevher Jant Sanayii A.Ş.

466 72 Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş.

472 39 Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

475 242 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.

476 5 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş.

477 353 Tamek Gıda ve Konsantre San. ve Tic. A.Ş.

481 33 Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

482 47 Erkunt Sanayi A.Ş.

484 23 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş.

485 19 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

486 43 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.

488 117 Likit Kimya San. ve Tic. A.Ş.

490 1 Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

493 29 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş.

494 44 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

497 42 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş.

498 45 Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.

500 61 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.

İSO 500’den İkinci 500’e Gerileyen Firmalar

*İSO 500 Listesindeki Yeri 

2019 2018 Kuruluş Net Satışlar

51 + Tarımkredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Amb. 
Petrol Nak. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. 2.288.850.331

72 - Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. 1.963.106.167

201 + Dost Kardeşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 1.184.876.213

329 418 Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. 942.314.081

28 118 İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. 912.320.594

272 248 Beşiktaş Tersane A.Ş. 843.155.724

123 352 Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 814.457.245

87 221 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. 758.180.773

234 264 Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. 736.577.107

7 57 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 667.893.713

Net Satışlarda İlk 10 Kuruluş

2019 2018 Kuruluş Brüt Katma 
Değer

188 + Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. 285.872.331

33 - Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. 272.646.149

205 442 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 228.479.744

312 209 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 219.479.467

55 41 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) 198.896.939

345 199 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton 
Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 193.812.380

135 32 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 190.083.232

206 347 Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. 171.057.180

44 - Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 170.487.436

330 396 Alkim Alkali Kimya A.Ş. 167.027.250

Brüt Katma Değere Göre İlk 10 Kuruluş

2019 2018 Kuruluş Öz kaynak

33 - Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. 698.955.765

286 39 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 601.774.104

204 - Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. 525.068.827

43 - Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 439.298.612

191 62 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. 433.405.716

325 107 Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. 428.571.710

359 202 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. 421.595.724

106 44 Kombassan Kâğıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. ve 
Tic. A.Ş. 407.968.592

11 - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 406.439.919

263 123 Aslan Çimento A.Ş. 387.947.388

Öz Kaynaklarına Göre İlk 10 Kuruluş
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Üretimi’ne bıraktığı görülmektedir. 
Geçen senenin 2. sırasında yer alan 
Kıvanç Tekstil yerini Erkul Kozme-
tik’e bırakırken, 3. sırada yer alan 
Atik Metal ise yerini Zorlu Jeotermal 
Enerji Elektrik Üretimine bırakmıştır.
İSO İkinci 500 2019’da İhracatta ilk 
10 kuruluşu bir önceki yılla kıyasla-
dığımızda 2018 yılında listenin ilk 
sırasında yer alan Sampa Otomo-
tiv’in 2019 yılında ikinci sırada yer 
aldığı görülmektedir. 2019 yılında 
listenin ilk sırasında Dost Kardeşler 
Tekstil yer alırken, üçüncü sırada 
ise Modavizyon Tekstil’in yer aldığı 
görülmektedir.
Çalışan sayılarına göre ilk 3 firmaya 
baktığımızda 2018 yılında listenin 
ilk sırasında yer alan Murat Ticaret 
Kablo’nun yerini Modavizyon Teks-
til’e bıraktığı, ikinci sırada yer alan 
Sarar Giyim’in ise yerini Desa Deri’ye 
bıraktığı görülmektedir. 2018 yılında 
listenin üçüncü sırasında yer alan 
Gürmen Giyim’in 2019 yılında yerini 
koruduğu görülmektedir.

3. TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK 
SANAYİ KURULUŞU ARASINDA 
YER ALAN KONYA FİRMALARI
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu arasında yer alan Kon-
ya firmalarına bakıldığında; 2018 
yılında listede Konya’dan 15 firma 
yer alırken bu rakam 2019 yılında 
da değişmeyerek 15 olarak gerçek-
leşmiştir.  Geçen sene listenin 84. 
sırasında bulunan Safa Tarım le 216. 
sırada bulunan Enka Süt bu sene 
İSO 500’e yükseldikleri için listede 
yer almamaktadır. 
2018 yılında İSO İkinci 500’de yer 
almayan İzi Süt ve Yıldız Pul 2019 
yılında İSO İkinci 500 listesinde yer 
almaktadır. 
Konya firmalarının bir önceki yıla 
göre yüzdelik değişimlerine bakıldı-
ğında, en büyük artışı yüzde 48 ile 
Büyük Hekimoğlu Gıda’nın gerçek-
leştirdiği görülmektedir. Büyük Heki-
moğlu’nu yüzde 30’luk değişim oranı 
ile Akova Süt takip etmektedir.

4. KAYNAKÇA
• http://www.iso500.org.tr

2019 2018 Kuruluş Aktif Toplamı

99 472 Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. 2.552.238.352

188 + Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. 1.594.948.420

407 186 Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 1.341.120.381

205 442 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 1.242.423.263

33 - Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. 1.208.598.232

204 - Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. 1.149.367.546

51 + Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Amb. 
Petrol Nak. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. 1.136.930.922

286 39 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 1.052.339.554

25 2 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. 1.041.974.648

7 57 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 931.096.843

Aktif Toplamına Göre İlk 10 Kuruluş

2019 2018 Kuruluş Dönem Karı / Zararı

205 442 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 180.032.874

312 209 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 153.095.135

330 396 Alkim Alkali Kimya A.Ş. 126.686.178

11 - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Tic. A.Ş. 111.759.836

206 347 Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San ve Tic. A.Ş. 102.596.341

140 144 Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş. 91.686.310

493 366 Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 73.249.410

2 18 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 72.114.966

103 148 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. 69.605.336

58 87 Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. 68.990.962

Dönem Karı/ Zararına Göre İlk 10 Kuruluş

2019 2018 Kuruluş Faiz Amortisman ve 
Vergi Öncesi Kâr

188 + Menzelet Kılavuzu Elektrik Üretimi A.Ş. 289.096.385

312 209 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 139.047.147

495 + Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. 134.317.842

33 - Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. 133.252.042

205 442 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 132.739.296

135 32 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 123.821.711

206 347 Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. 118.489.764

1 - Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 118.146.385

330 396 Alkim Alkali Kimya A.Ş. 112.552.171

2 18 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 108.835.999

FAVÖK’e Göre İlk 10 Kuruluş 

2019 2018 Kuruluş İhracat (Bin$)

201 + Dost Kardeşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 147.005

7 57 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 102.493

39 - Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 87.705

6 47 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. 83.114

63 203 Empera Halı San. ve Tic. A.Ş. 81.067

12 + Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. 80.883

290 389 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 78.540

123 352 Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 75.671

74 108 Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş. 72.850

47 - Erkunt Sanayi A.Ş. 71.978

İhracatta İlk 10 Kuruluş

2019 2018 Kuruluş Çalışan Sayısı

39 - Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 3.609

366 + Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. 1.909

398 348 Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. 1.654

325 107 Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. 1.602

44 - Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1.508

55 41 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) 1.468

227 - BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. 1.393

486 + Temaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 1.377

220 179 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 1.372

267 408 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 1.341

Çalışan Sayısında İlk 10 Kuruluş 

Konya Sıra Türkiye Sıra
Kuruluşlar

Üretimden Satışlar 
Net 2019 - (milyon 

TL)

Üretimden Satışlar 
Net 2018 - (milyon 

TL)
% Değişim 

2019 2018 2019 2018

1 4 89 151 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. 394.977.586 309.404.354 26,6

2 8 97 229 RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. 391.931.520 274.550.497 42,7

3 1 106 44 Kombassan Kâğıt Matbaa Gıda ve Tekstil 
San. Tic. A.Ş. 385.221.889 376.354.839 2,3

4 9 154 238 Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 351.516.071 270.140.460 30,1

5 5 186 160 Ömer Atiker Makine Metal İnşaat ve Yakıt 
Sistemleri İth. İhr. A.Ş. 333.300.814 305.003.452 9,2

6 2 258 58 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 300.100.924 367.774.850 - 18,4

7 14 271 454 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. 293.093.801 196.879.859 48,8

8 - 296 + İzi Süt ve Gıda Mamüller San. Tic. A.Ş. 283.889.777 -

9 10 333 273 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. 269.180.894 256.656.636 4,8

10 11 352 384 Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancı-
lık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. 261.635.982 217.478.908 20,3

11 - 409 + Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları Sanayi A.Ş. 240.454.249 -

12 7 433 219 Konya Çimento Sanayii A.Ş. 225.318.302 278.081.830 - 18,9

13 13 437 452 Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. 223.112.891 197.417.770 13

14 15 466 475 Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. 210.230.803 188.788.359 11,3

15 12 482 440 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri 
San. ve Tic. A.Ş. 205.908.879 200.020.803 2,9

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Konya Firmaları
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Kalkınma planları ve yıllık prog-
ramlarda öngörülen hedefler 

doğrultusunda tasarrufların katma 
değeri yüksek yatırımlara yönlendiril-
mesi, üretim ve istihdamın artırıl-
ması, uluslararası rekabet gücünü 
artıracak ve araştırma – geliştirme 
içeriği yüksek bölgesel ve büyük 
ölçekli yatırımlar ile stratejik yatı-
rımların özendirilmesi, uluslararası 
doğrudan yatırımların artırılması, 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının 
azaltılması, kümelenme ve çevre 
korumaya yönelik yatırımlar ile araş-
tırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
desteklenmesidir. Bu amaca bağlı 
olarak Yatırım Teşvik Sistemi; genel, 
bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik 
yatırımların teşviki uygulamaların-
dan oluşmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti hem sıfırdan 
yatırım hem de genişleme yatırımı 
projeleri için başlangıç maliyetlerinin 
en aza indirilmesi ve yatırım geti-
rilerinin hızlandırasını destekleyen 
kapsamlı bir yatırım teşvik programı 
sunmaktadır.
Bu teşvikler aynı zamanda teknoloji 
transferi ve ekonomik kalkınma için 
önemli alanlar olarak sınıflandırılan 
öncelikli sektörlerdeki projeler için 
de uyarlanabilmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti yatırımcılara; Ar-Ge ve 
İnovasyon projeleri ve ilave istihdam 

için sunduğu destek programlarının 
yanı sıra ihracatçılara çeşitli hibeler, 
teşvikler ve krediler yoluyla da des-
tek olmaktadır. 
Bölgesel Teşvik Uygulamasında 
desteklenecek sektörler, illerin 
potansiyelleri ve ekonomik ölçek 
büyüklükleri dikkate alınarak tespit 
edilmiş ve illerin gelişmişlik seviyele-
rine göre teşvik araçlarının sağladığı 
yardım yoğunlukları farklılaştırılmış-
tır. Bu çerçevede, hangi illerde hangi 
yatırım konularının bölgesel destek-
lerden yararlanabileceği, yapılacak 

asgari sabit yatırım tutarları ve/veya 
kapasiteleri belirlenmiştir. Türkiye 6. 
Bölgeye ayrılmış olup TRA2 Böl-
gesinin tüm illeri sektör ayrımının 
olmadığı ve desteklerin en yoğun uy-
gulandığı 6. Bölgede yer almaktadır. 

Bölgesel Yatırım 
Teşvik Uygulamaları:
• KDV İstisnası: Satın alınacak 
makine ve teçhizat için KDV öden-
memektedir.
• Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yurt 
dışından temin edilecek makine ve 

TÜRKİYE’NİN YENİ YATIRIM 
TEŞVİK SİSTEMİ

GÜNDEM
Burçin KABAKCI
Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü

21 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanı Kararı (2846) ile ilinin ait olduğu teşvik grubundan bir alt grupta teşvik uygulanacak Konya ilçeleri şöyle:

Konya Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysımr, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhtiyük, Bozkır, Derebucak, 
Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapmar, Emirgazi, Ahırlı

teçhizat için gümrük vergisi öden-
memektedir.
• Kurumlar Vergisi İndirimi: Kurum-
lar vergisi indirimli olarak ödenmek-
tedir.
• Sosyal Sigortalar Prim Desteği 
(İşveren Payı): İstihdam için hesap-
lanan sosyal sigorta primi işveren 
payı devlet tarafından karşılanmak-
tadır.
• Sosyal Sigortalar Prim Desteği 
(Çalışan Payı): İstihdam için yasal 
asgari ücret tutarı üzerinden hesap-
lanan sosyal sigorta primi çalışan 
payı devlet tarafından karşılanmak-
tadır. 
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 
İstihdam için belirlenen gelir vergisi 
ödenmemektedir.
• Faiz Oranı Desteği: Çekilen krediye 
ilişkin ödenecek faizin belirli bir 
kısmı devlet tarafından karşılanmak-
tadır.
• Arazi Tahsisi: Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde arazi 

bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım 
arazisi tahsis edilmektedir. 
• KDV İadesi: Bina-inşaat harcama-
larında KDV iadesi sağlanmaktadır.
• Emlak Vergisi Muafiyeti: Arazi ve 
bina için emlak vergisi ödenmemek-
tedir.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile teşvik 
sisteminde ilçe bazında sınıflama ve 
teşviklerin tasarlanması için önemli 
bir adım atılmıştır. Resmi Gazete’de 
yayımlanan karar göre, 53 ilin ilçeleri 
teşvikten yararlanmıştır.  Bulunduğu 
ilin bir alt grubunda teşvik uygula-
nacak ilçeler seçilirken, bulundukları 
ilin gelişmişlik düzeyinin altında olan 
ilçeler seçilmiştir. Seçilen ilçelerin 
OSB’lerine yatırım yapıldığında, iki alt 
bölge teşvikinden yararlanılacaktır. 
Aynı zamanda, en yüksek teşvikten 
yararlanan 6. Bölgedeki iller, alt 
bölge olmadığı için kapsam dışında 
kalmıştır. 
Çalışma 60’ın üzerinde kriterle 
yapılan ilçelerin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik endeksi baz alınarak 

gerçekleştirilmiştir.
Mevcut durumda Konya 2. Bölgede 
yer almasına rağmen, yukarıdaki 
19 ilçede yapılacak yatırımlar için 3. 
Bölge teşviklerinden yararlanılacak 
olup eğer ilçelerin OSB’lerine yatırım 
yapılırsa 4. Bölge teşviklerinden 
yararlanılabilecektir.
İlçe Bazlı Teşvik Sistemine göre 
Konya’da bir alt teşvik gurubundan 
faydalanabilecek ilçeler şunlardır; 
Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çeltik, Dere-
bucak, Derbent, Doğanhisar, Emir-
gazi, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, 
Hüyük, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, 
Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak.

Kaynakça:
• https://www.invest.gov.tr/tr/invest-
mentguide/sayfalar/incentives-gui-
de.aspx
• https://www.serka.gov.tr/slider-alt/
yatirim-tesvikleri
• https://www.dunya.com/ekonomi/
turkiyenin-yeni-yatirim-tesvik-harita-
si-belirlendi-haberi-478814
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Bugün dünyanın üzerinde en çok 
tartıştığı otomasyon, yapay zeka 

ve dijital teknolojiler gibi konular 
değişimin lokomotifi olan ve olmaya 
da devam edecek konular olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
ülkelerin sürdürülebilir büyüme kav-
ramıyla ilişkilendirilmesi, gelişmekte 
olan ve az gelişmiş ülkeler için kritik 
öneme sahiptir.
Şu an araştırma şirketleri, enstitüler, 
akademi dünyası otomasyonun, 
dijitalleşmenin meslekler üzerindeki 
etkisini incelemektedir. Özellikle 
ekonomik büyümenin bu konulara 
endekslenmiş vaziyette olduğunu 
ve buradan şekilleneceğini görü-
yoruz. Çalışma hayatının geleceği 
ve Türkiye’nin işgücü, bu dönüşüm 
dalgasından nasıl bir pay alacak? 
Kendisini nasıl hazırlayacak? Nasıl 
kendi potansiyellerini ortaya koya-
cak? Yani Türkiye’de hem yükseköğ-

retimde öğrenim gören öğrenciler ile 
çalışma hayatına atılmaya hazırla-
nan mezunlar hem de halihazırda 
çalışan iş gücünün nelerle karşılaşa-
cağı, bizim bu dönüşüme çalışanları 
nasıl hazırlayacağımız kritik öneme 
sahip. 
Araştırma raporlarına göre otomas-
yon, yapay zeka ve dijital teknolojile-
rin sektörler ve meslekler üzerindeki 
etkileri incelendiğinde, 2030 yılına 
kadar bazı şeyler öngörülmektedir.
2030 yılına kadar Türkiye’de oto-
masyonun ve dijitalleşmenin sayısız 
işi dönüştürmesi ve yenilemesi 
bekleniyor. Bütün bu değişim için 
araştırmalarda üç aşamalı bir me-
todoloji görüyoruz: kaybedilen işler, 
otomasyon yoluyla kazanılan işler 
ve beceri gereksinimleri. 
800 meslek ve 2.000 iş aktivitesinin 
değerlendirildiği bir araştırmada 
otomasyon konusunda incelemeler 

var. Örneğin bir müşteri temsilcisi 
20’den fazla faaliyet gerçekleştiriyor: 
bunlardan bazıları ürün stok kont-
rolü, satışların raporlanması gibi 
faaliyetler otomatikleştirilebiliyorken 
müşterileri karşılama, ürünlerle ilgili 
kişisel tavsiyelerde bulunma gibi 
faaliyetler sınırlı otomasyona sahip 
olmakta. Diğer yandan artan gelirler, 
nüfusun yaşlanması, yeni teknoloji-
lerin geliştirilmesi, altyapı yatırımları, 
enerji geçişleri, yeni pazarların oluş-
turulması gibi toplumsal değişimler 
bu iş gücü üzerinde etkili olmakta.
Türkiye’de bu süreçte 7,6 milyon işin 
kaybedilebileceği 8,9 milyon yeni 
işin oluşacağı net olarak 1,3 milyon 
işe ulaşılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla 
7,6 milyon çalışanın etkileneceği 
bekleniyor. Ayrıca teknoloji ile ilgili 
sektörlerde şu an mevcut olmayan 
mesleklerde 1,8 milyon yeni işin 
oluşacağı tahmin ediliyor. En çok iş 
artışı hizmet sektöründe yani pera-
kende satış, hizmet, sağlık hizmetle-
ri, bakım sağlayıcıları, yiyecek, içecek 
ve konaklamada olacağı öngörü-
lüyor. Müşteri etkileşimi gerektiren 
işlerin sayısında özellikle artış 
bekleniyor. İş kaybı ise çalışanlar için 
yeni bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla 
işletme, kamu kurumları, eğitim ku-
rumları ve bireyler bu riskleri iyi anla-

malı ve risk haritası çıkararak gerekli 
önlemleri almaları gerekiyor. Örneğin 
bireyler özellikle geleceğin çalışma 
hayatının adayları olan öğrencilerin 
bu riskleri bilmesi ve kariyer planla-
rında daha dikkatli olması gerekiyor. 
Bunun için yüksek öğretimin bu 
öğrencilerin donanım sağlamasında 
ve çalışma hayatına hazırlamasında 
etkili olması gerekiyor.
Türkiye’de yetenek dönüşümünü 
sağlamak için beceri geliştirme ise 
sosyolojik bir mesele olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Aile, eğitim, ekonomi 
kurumlarının  beceri geliştirmede 
karmaşık bir rolü var. Öncelikle 
beceri açıklarımızın ortaya konması 
gerekiyor. Özellikle sosyal beceriler 
ve ileri teknolojik becerilerin edinil-
mesi bekleniyor. Geleceğin iş yeri 
becerileri fiziksel ve manuel, temel 
bilişsel, yüksek bilişsel, sosyal ve 
duygusal beceri, teknolojik beceri 
olarak kategorilendirilmektedir. 2030 
yılında beklenen yetenek dönüşümü 
sağlanırsa en büyük değişikliğin 
%63 ile teknolojik becerilerde olması 
bekleniyor. Sosyal becerilerin % 22 
ve daha yüksek bilişsel becerilerin 
ise %7 artması bekleniyor. Temel 
bilişsel becerilerin ve fiziksel beceri-
lerin sırasıyla % 10 ve % 8 azalacağı 
tahmin edilebiliyor. Yetenek dönüşü-
münün sağlanması için bugün 21,1 
milyon çalışanın mevcut işlerinde 
çalışırken teknolojiden yararlanarak 
becerilerini geliştirmesi gerekmek-
tedir. İş kayıplarına bağlı olarak 7,6 
milyon çalışanın 5,6 milyonu beceri-
lerini geliştirerek rol değiştirmesi ve 
2 milyon kişinin de farklı meslekler 

ve sektörlerde çalışabilmesi için yeni 
beceriler kazanması gerekiyor. 
Sonuç olarak araştırmalar ve rapor-
larda hayat boyu öğrenmenin çok 
vurgulandığını görüyoruz. Eğitim 
sisteminin öğrenmeyi öğrenme 
zihniyetini sağlaması gerektiği, öğ-
rencilerin eleştirel düşünme, prob-
lem çözme ve yaşam boyu öğren-
menin temellerini alması gerektiği 
bir sistemin failleriyle birlikte inşa 
edilmesi gerekiyor. Diğer yandan 
bireylere geldiğimizde sürekli öğren-
me ve kendini geliştirme ön plana 
çıkmaktadır. Sosyal ve teknolojik 
bereciler özellikle dayanıklılık ve 
uyarlanabilirlik bireylerin dikkate 
alması gereken durumlardır. Burada 
en önemli noktalardan biri de hayat 
boyu esnek kariyer yolları söylemidir. 
Özellikle esnek çalışmaya dayana-
rak proje tabanlı, bağımsız ve yarı 
zamanlı işlerin yükselmesi hayat 
boyu öğrenmenin ve esnek kariyerin 
habercisi olmaktadır. Bu da aslında 
kolay bir şey değildir. Esnek çalışma 
sistemi büyük handikapları olan bir 
sistem olup burada bireyin başarılı 
olup olmamasının tamamen kendi 
sorumluluğuymuş olarak görülmesi 
sistemi sorgulamamızı engellemek-
tedir. Bu nedenle beceri dönüşümü 
ve bu dijitalleşme öncelikle devletin 
politikalarına ve kurumların deği-
şim dönüşümüne bağlıdır. Örneğin 
İŞ-KUR bu noktada kilit yerlerden 
biridir. Teknolojilerin istihdam piya-
sası üzerindeki potansiyel bozucu 
etkilerini dikkate alarak piyasayı 
gözden geçirmeli ve çalışan kitlesini 
yönlendirmelidir.

DİJİTALLEŞMENİN 
SOSYOLOJİK ETKİLERİ
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Likidite sıkıntısı çeken bir finansal 
kuruluşun veya bir şahsın henüz 

üretmediği misli bir malı (buğday, 
arpa, çimento, pirinç vs.) alıcıya, an-
laştıkları ileri bir tarihte teslim etmek 
üzere satmasına selem denir.
Selem veya selef akdi; peşin bir para 
karşılığında kalite ve nitelikleri belirli 
mislî (standart) bir malı veresiye 
olarak mübadele etmektir. Peşin öde-
nen elli bin TL. karşılığında, üç ayın 
sonunda şu kadar, baldo cinsi, birinci 
kalite pirinci satmak gibi. Satıcı bu 
ürünü kendi üretebileceği gibi, piya-
sadan aynı miktar ve nitelikteki ürünü 
satın alarak da taahhüdünü yerine 
getirebilir.
İlke olarak satıcı, belirlenen miktar-
daki malı vadesinde teslim etmeyi 
borçlanmış olur. Teslim tarihine 
kadar borçlanılan ürünle ilgili fiyat 
değişiklikleri alıcıyı etkilemez. Çünkü 
alıcı parayı peşin ödemekle, satıcıya 
sözleşme konusu malı satın alabi-
leceği veya üretebileceği kadar bir 
satın alma gücü kazandırmıştır.
Selem Akdinin Dayandığı Deliller:
İslam’da genel ilke olarak elde hazır 
olmayan malın satışı yasaklanmıştır. 
Buna madumun satışı yasağı denir. 
Bu yasağın dayandığı ilke, söz verilen 
tarihte malın temin edilememesi 
veya niteliklerinin bozuk olması gibi 
sebeplerle müşterinin aldanmasıdır. 
Ancak toplumun ihtiyacı sebebiyle 
buna iki istisna getirilmiştir. Bunlar-
dan birisi para peşin misli mal veresi-
ye selem akdi, diğeri sanatkâra nite-
likleri belli bir mal üretimi sözleşmesi 
olan istisna/ sipariş sözleşmesidir.
Sipariş sözleşmesinin meşrûluğu, 
insanların sürekli olarak bu gibi 
muamelelere ihtiyacının bulunması 
nedeniyle “istihsan (güzel görme)” 
deliline dayanır. Diğer yandan, Hz. 
Peygamber’in de gümüş yüzük ve 

minber yapımı için sipariş verdiği 
nakledilmiştir. 
Asıl konumuz olan selem sözleşme-
sinin meşrûluğu, Kitap ve Sünnet 
delillerine dayanır. Kur’ân’da; “Belli bir 
vadeye kadar borçlandığınız zaman, 
borç konusu olan şeyi yazınız.”  buyu-
rulur. Abdullah İbn Abbas (ö.68/687) 
bu âyetin selem sözleşmesini de kap-
sadığını belirttikten sonra, bu konuda 
Hz. Peygamber’den şu hadisi nak-
letmiştir: “Kim bir şeyde para peşin 
mal veresiye satış (selem) yapmak 
isterse belirli ölçüde, belirli tartıda ve 
belirli zamana kadar yapsın.” 
Diğer yandan standart olmayıp kı-
yemî sayılan hayvan, taşınmaz mal-
lar, kullanılmış otomobil ve benzeri 
mallar, selem konusu olamayacağı 
gibi nakit para, altın, gümüş ve döviz 
de seleme konu olamaz. Yine mal ta-
kaslarında da araya vadenin girmesi 
nesie faizine yol açacağı için, iki mal 
arasında da selem yapılamaz. Bir ton 
şu kalite peşin buğday karşılığında, 
üç ay sonra teslim almak üzere bir 
ton 12’lik inşaat demiri üzerinde söz-
leşme yapmak gibi. İslâm’da böyle 
bir sözleşmenin para ile mal arasında 
yapılması istenmiştir. 
İbnü’l – Münzir selemin caiz olduğu 
konusunda cumhurun görüş birliği 
olduğunu belirttikten sonra şöyle 
der: “Çünkü selem insanların muhtaç 
olduğu bir muameledir.” Zira tarımla 
uğraşan insanların belirli zamanlarda 
paraya ihtiyacı olur. Bu noktada faize 
bulaşmamak için caiz olan yollardan 
birisi olan selem devreye girerek ihti-
yaç olunan finansmanı sağlar.”
Selem Akdinin Şartları:
Mezhep imamları selem akdinin ge-
çerli kabul edilebilmesi için altı şartın 
bulunması gerektiği konusunda gö-
rüş birliğine varmışlardır. Bedellerin;
- Cinsinin

- Niteliğinin
- Miktarının belirlenmesi.
- Malın teslim tarihinin belirlenmesi
- Anapara miktarının tespit edilmesi
- Bedelin teslimi masraf gerektiriyor-
sa teslim edilecek yerinin kararlaştırıl-
ması gerekir.
Diğer yandan selem akdinde sade-
ce misli mallar yer alabilir. Bunun 
nedeni misli malların standart olma-
sıdır. Piyasada benzeri bulunabilen 
mallardır. Kıyemi malların ise eşi ve 
benzeri yoktur. Misli mallara buğday, 
pirinç, arpa örnekleri verilebilir. Elde 
özel olarak dokunmuş bir halı veya 
özel olarak işlenmiş bir mücevher ise 
kıyemi mallara örnektir. Ancak bun-
lar, nitelikleri tam olarak belirlenerek 
sipariş (istisna’) sözleşmesine konu 
olabilir.
Anapara ile ilgili şartlar
a) Anaparanın cinsini belirlemek: 
Selemde veresiye mal karşılığında 
peşin olarak ödenecek bedelin altın, 
gümüş, İngiliz sterlini, Türk Lirası gibi 
cinsinin belirlenmiş olması gerekir
b) Nevini belirlemek: Belli bir bölgede 
birden fazla para çeşitleri kullanılıyor-
sa paranın çeşidini belirlemek gerekir. 
Türk lirası, Amerikan doları, Kuveyt 
dinarı gibi.
c) Niteliğin belirlenmesi : Aynı türdeki 
paralar arasında nitelik farkı varsa, 
bunun da belirtilmesi gerek. Mağşuş 
para gibi.
Bu üç şartın amacı, selemdeki bilin-
mezliği ortadan kaldırmaktır. Çünkü 
anlaşmada bilinmezlik olursa selemi 
akdi fasit olur.
d) Anaparanın miktarının belirlenmesi 
gerekir.
e) Bedeli, selem akdinin yapıldığı 
mecliste, taraflar oradan ayrılmadan 
satıcıya tamamının peşin olarak veril-
mesi gerekir.
Selemde paranın bir kısmı peşin öde-
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SELEM SÖZLEŞMESİNİN nip, bir kısmı malın teslimi tarihinde 
ödenmek üzere bir sözleşme yapılsa, 
peşin ödenen miktar kadar selem 
akdi meydana gelir, para da mal da 
veresiye bir sözleşme geçerli olma-
dığı için, vadeli kısım bir vaad olabilir. 
Tarafların her zaman böyle bir vaad-
den cayma hakkı söz konusu olur. Ör-
nek olarak yüz ton birinci kalite baldo 
cinsi pirinçle ilgili selem sözleşmesin-
de elli ton için peşin ödeme yapılsa, 
selem bu elli ton için yapılmış sayılır. 
Diğer elli ton için vaadde bulunma 
söz konusu olabilir. Önemli bir fiyat 
değişikliği yüzünden tarafların her an 
vaadden dönme hakkı bulunur.
İmam Malik’e göre selem akdinde 
ödenecek bedelin en fazla üç gün 
süreyle geciktirmesi caizdir.
Selem konusu olan 
malla ilgili şartlar
a) Malın cinsinin bilinmesi: Pirinç, 
buğday, arpa,
b) Nevinin bilinmesi: Esmer birinci 
kalite pirinç, sert buğday,
c) Niteliğin belirlenmesi: İyi orta veya 
düşük kalite buğday,
d) Miktarın belirlenmesi gerekir.
e) Peşin ödenecek bedel ile seleme 
konu olan malın faiz şüphesi uyan-
dıracak şeylerden olmaması gerekir. 
Ölçü birliği olan mallarda cins birliği 
de olursa fazlalık faiz olur. Takas alış-
verişinde bulunulduğunda da takasa 
konu olan her iki malın da peşin 
verilmesi gerekir. Aksi takdirde “nesie 
ribası” olur.
f) Seleme konu olan malın tesliminin 
belli bir vade bağlanması gerekir. 
Hanbeli, Hanefi ve Malikiler “…belir-
lenmiş bir vadeye kadar” hadisine 
dayanarak bu emrin dışına çıkılma-
ması gerektiğini belirtirler.
Selemde vadenin en kısa süresi Ha-
nefi ve Hanbelilere göre bir ay kadar-
dır. Malikilerde ise yarım aydır.
g) Veresiye ödenecek malın piyasa-
da, anlaşmanın yapıldığı tarihten tes-
lim edilme tarihine kadar benzerinin 
bulunması gerekir.
h) Seleme konu olan malın misli mal-
lardan olması gerekir.
Ücretin Ödenmesi: 
Selem Sermayesi
Selem akdinde üzerinde anlaşılan 
malın bedelinin peşin ödenmesi ge-
rekir. İslam alimleri bu konuda hem-

fikirdir. Fakat peşin kavramında farklı 
görüşleri vardır. İmam Şafii’ye göre 
bedel taraflar bulunduğu meclisi terk 
etmeden ödenmesi gerektiğini söyler. 
İmam Malik’e göre ise üç günlük bir 
gecikmenin normal olduğunu bunun 
yine peşin ödeme yerine geçtiğini 
söyler ve bunda bir sakınca olmadığı-
nı belirtir.
Ödeme Şekli
Günümüzde nakit ödeme şart değil-
dir. Bedel satıcının banka hesabına 
yatırılabilir. Hesaba yatırılan bedel 
satıcının tasarrufunda olduğu için 
istediği vakit bu bedeli para olarak 
çekebilir. Bu tarz durumlarda, bedel 
bankada kalır fakat satıcının idaresin-
dedir.
Selem İle Alınan Malların 
Kullanılması
Selem akdi ile alınacak mal, henüz 
fiilen teslim alınmadan başkasına 
satılırsa olmayan bir şeyin satışı 
yasağına gireceği için geçerli olmaz. 
Ancak, selem alıcısı bunu aynı fiyatla 
satıcıda bırakırsa, bir çeşit selem 
akdini bozma yani ikale anlamına 
geleceği için olabilir. Ancak malı tes-
lim almadan üçüncü kişiye yine fiyat 
değişikliği yapmadan devretmek, 
alıcıya bir menfaat sağlamadığı için, 
dara düşme sebebiyle caiz görülebi-
lir. Kısaca paralel selem sözleşmesi 
satış olarak nitelendirilemez. Aksi hal-
de Ömer Nasuhi Bilmen’in ifadesiyle 
olmayan şeyin elden ele, dilden dile 
el değiştirdiği düşünülerek menfaat 
sağlanmış olur.
Bankalar Açısından Bir Finansman 
Tekniği Olarak Selem
İslami bankalar yaklaşık otuz yıldır 
dünyanın çeşitli yerlerinde hizmet 
vermektedir. Fakat selem kullanma 
oranları murabahaya göre çok azdır. 
Bunun sebebi çok bilinmemesi ve 
murabahaya göre üstün bir avantajı-
nın olmaması olabilir.
Kalite riski
Mal sahibi başta anlaşılan özelliklerin 
altında bir kalitede mal teslim etmek 
isteyebilir. Katılım bankası böyle bir 
sorunla karşılaştığında bu malı alma-
yı reddedebilir. Veya daha düşük bir 
fiyattan malı alabilir.
Fiyat riski
Karşılaşılması muhtemel olan risk-
lerden biri de ürünün teslim alındığı 

tarihteki değerinin, akdin başında 
verilen bedelden daha düşük olması-
dır. Katılım bankaları böyle bir sorunla 
karşılaştığında zarar eder. Bu ticare-
tin gereklerinden olduğu için, kurum 
bu konuda gerekli titizliği göstermiş-
se bir sorumluluğu bulunmaz.
Depolama riski
Selem akdine konu olan malın, anla-
şılan teslim tarihi geldiğinde katılım 
bankaları için o ürünü depolama 
külfeti ortaya çıkarır. Buradan yola 
çıkarak katılım bankalarının selem 
enstrümanını neden az kullandığı 
gayet açıktır. Çünkü bankalar böyle 
bir külfete katlanmak istemezler. Bu 
nedenle katılım bankaları selem ye-
rine murabahayı daha yaygın olarak 
kullanırlar.
Sonuç:
Sonuç olarak, İslâm iktisadında, 
toplumun alış verişlerinde ihtiyaç 
duyduğu muamelelerin genel ilkeleri 
Kur’an’da yer almış, Hz. Peygamber’in 
hadislerinde de uygulama şartları ve 
örnekleri gösterilmiştir. Elde mevcut 
olmayan bir şeyin satılmasında, bu-
nun temin edilemeyerek, teslim riski-
nin olabileceği açıktır. Bu yüzden bu 
riski minimize etmek üzere sadece 
piyasada her zaman benzeri bulu-
nabilen ürünlerle sınırlı olarak selem 
satışına izin verilmiş, yine nitelikleri 
tam olarak belirlenip sipariş üzerine 
kapı, pencere gibi marangoz aletleri, 
makine, otomobil, torna tezgahı gibi 
sanayi ürünleri üretilmesine de, is-
tisna’ (sipariş veya eser) sözleşmesi 
çerçevesinde uygulama alanı açıl-
mıştır. 
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ENFLASYON

Eylül ayında TÜFE yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı.
TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya 
göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortala-
malara göre %11,47 artış gerçekleşti.
TR52 Konya-Karaman Bölgesinde Temmuz ayında enf-
lasyon yıllık %11,68 artış göstermiştir.
Yurt İçi ÜFE, yıllık %8,33, aylık %1,02 arttı.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya 
göre %2,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,44, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %14,33 ve on iki aylık ortala-
malara göre %7,71 artış gösterdi.

En Fazla Artan
(Aylık)

En Fazla Azalan
(Aylık)

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

1 Patlıcan 18,65 1 Limon -22,07

2 Sivri Biber 16,83 2
Yurtiçi bir 
hafta süreli 
turlar

-19,13

3 Muz 13,73 3 Elma -13,48
Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

2020 Temmuz ayında işsizlik oranı %13,4.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dö-
nemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,4 seviyesin-
de gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış 
ile %15,9 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 29,89 1 Diğer ulaşım 

araçları -5,14

2 Motorlu kara 
taşıtları 1,45 2 Kağıt ürünleri -3,14

3 Makine ve 
ekipman 1,23 3 Ana metaller -1,02

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

Ağustos ayında ihracat %5,7 azaldı, ithalat %20,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbir-
liğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 
yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 
azalarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat %20,4 arta-
rak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 
milyar 278 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında 
%85,0 iken, 2020 Ağustos ayında %66,5’e geriledi.
İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırayı aldı
Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 
6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 Ağustos ayında %85,0 iken, 2020 
Ağustos ayında %66,5’e geriledi.
Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 
6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 Ağustos ayında %85,0 iken, 2020 
Ağustos ayında %66,5’e geriledi.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 

80,3 milyar TL, bütçe gelirleri 108,5 milyar TL ve bütçe faz-

lası 28,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ağustos ayında 576 

milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 28 

milyar 220 milyon TL fazla vermiştir. 

2019 yılı Ağustos ayında 11 milyar 442 milyon TL faiz dışı 

fazla verilmiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 40 milyar 122 

milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
2020 Eylül ayında tüketici güveni arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuç-
larından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tü-
ketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 
oranında arttı; Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül 
ayında 82,0 oldu.
Tüketici Güven endeksindeki artış; hane maddi durum ve 
genel ekonomik durum beklentileri değerlendirmelerinin 
iyileştiğini göstermektedir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

2020 Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık %10,4 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan 
ayında (yıllık);
• Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,2, 
• İmalat sanayi sektörü endeksi %11,4,
• Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi %2,3 arttı.

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

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ YENİ İPEKYOLU DERGİSİ64 65



FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

2020 Eylül ayında finansal yatırımlar araçları arasında en 

yüksek aylık reel getiriyi %2,53 oranlarıyla Amerikan Dola-

rında gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %2,17 ve 

DİBS %0,62 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endek-

si %0,09, külçe altın %0,11 ve mevduat faizi (brüt) %0,19 

oranlarında yatırımcısına kaybettirdiDÖNEMSEL GAYRİ 
SAFİ YURT İÇİ HASILA

GSYH 2020 1. çeyreğinde %9,9 azaldı. 
GSYH 2020 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş ha-
cim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%9,9 azaldı.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak; tarım %4,0, bilgi ve iletişim faaliyetleri 
%11,0, finans ve sigorta faaliyetleri %27,8, gayrimenkul 
faaliyetleri %1,7 arttı. Sanayi %16,5, inşaat sektörü %2,7, 
hizmetler %25,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyet-
leri %16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyetleri %2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri %18,0 
azaldı.

Kaynak: TUİK

CARİ AÇIK

2020 Ağustos ayında Cari denge, 4,6 milyar $ açık ver-
miştir. 
Bir önceki yılın Ağustos ayında 3.314 milyon ABD doları faz-
la veren cari işlemler hesabında bu ayda 4.631 milyon ABD 
doları açık gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık 
cari işlemler açığı 23.203 milyon ABD doları olmuştur.

KAPASİTE KULLANIM ORANI

2020 yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite 
kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 
74,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: TCMB

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

KONUT SATIŞLARI

Türkiye’de 2020 Eylül ayında 136.744 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136 bin 744 
oldu. Türkiye genelinde 2020 Eylül ayında ipotekli ko-
nut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,5 azalış 
göstererek 35 bin 576 oldu.

DÜNYADAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

ABD

Teklif No: 202000102

Onaylanma Tarihi: 06.05.2020

Kıymetli İş Birliği Sahibi, ABD de 
yerleşik Besin Takviyesi üretimi 
yapan Otizmli çocukların davra-
nışlarında olumlu etkisi olan bir 
üretici firma ile çalışmalarımız 
var. Farkındalık oluşturabilecek 
bir ürün çocuk kategorisinde öncü 
diyebiliriz, bu işe ait işbirliği ve 
ortaklık düşünüyorsanız birlikte 
iş geliştirebiliriz. Ürün özünde vi-
tamin ve minerallerden oluşan bir 
besin takviyesi ama Otizmli çocuk-
lar için olumlu sonuçları olan bir 
besin takviyesi. Çalışma sistemi 
daha çok internet ortamında bazı 
büyük mağazalarda ürün sunmak 
ve küçük reklam ve tanıtımlarla 
ürünü görünür kılmaktan ibaret 
olacaktır. Ürün kendini sattıra-
bilen alanında ilgi oluşturmuş ve 
kendine mahsus bir özelliğe sahip 
olduğundan piyasası bulunmakta-
dır.

BULGARİSTAN

Teklif No: 202000114

Onaylanma Tarihi: 21.05.2020

Kağıt ve kağıt ürünlerinin ima-
latı Kayıtlı medyanın basılması ve 
çoğaltılması Büro yönetimi, büro 
destek ve iş destek faaliyetleri

RUSYA

Teklif No: 202000119

Onaylanma Tarihi: 03.06.2020

Bitkisel ve hayvansal üretim ile 
avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

ALMANYA

Teklif No: 202000120

Onaylanma Tarihi: 08.06.2020

Perakende ticaret (Motorlu kara 
taşıtları ve motosikletler hariç) 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıt-
ları ve motosikletler hariç) Giyim 
eşyalarının imalatı Tekstil ürünle-
rinin imalatı

Banyo, plaj, yatak odası tekstili 
üreten şirketler arıyoruz. Pazarını 
uzun süredir takip ettiğimiz bu ko-
nuda Almanya’da yatırım yapmak 
ve bu pazara uzun süreli hitap et-
mek isteyen şirketler ile görüşmek 
istiyoruz.

RUSYA

Teklif No: 202000131

Onaylanma Tarihi: 29.06.2020

Toptan ticaret (Motorlu kara ta-
şıtları ve motosikletler hariç) Kim-
yasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı

RUSYA

Teklif No: 202000160

Onaylanma Tarihi: 07.08.2020

Kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı Ağaç, ağaç 
ürünleri ve mantar ürünleri imalatı 
(mobilya hariç); saz, saman ve ben-
zeri malzemelerden örülerek yapı-
lan eşyaların imalatı Ormancılık ile 
endüstriyel ve yakacak odun üreti-
mi Toptan ticaret (Motorlu kara ta-
şıtları ve motosikletler hariç)

BENİN

Teklif No: 202000161

Onaylanma Tarihi: 07.08.2020

Hava yolu taşımacılığı Su yolu 
taşımacılığı Motorlu kara taşıtla-
rının ve motosikletlerin toptan ve 
perakende ticareti ile onarımı Top-
tan ticaret (Motorlu kara taşıtları 
ve motosikletler hariç) Perakende 
ticaret

KIRGIZİSTAN

Teklif No: 202000163

Onaylanma Tarihi: 20.08.2020

Her geçen gün doğal gıda tren-
dinin yükselmekte olduğu dünya-
mızda sizlere Kırgızistan’ın seçili 
bölgelerinden lezzetli kuruyemiş 
çeşitlerini teklif etmekten mem-
nuniyet duyarız. Ürünlerimiz: ka-
buksuz ceviz (kelebek), kurutulmuş 
kayısı çeşitleri, kurutulmuş erik, 
kurutulmuş üzüm çeşitleri, fıstık, 
yer fıstığı, badem. Ağır sanayinin 
neredeyse bulunmadığı ve temiz 
doğa şartlarının korunmuş olduğu 
Kırgızistan’ın çeşitli tarım bölge-
lerinde ekolojik olarak yüksek ka-
litede ürünler yetiştirilmektedir. 
Kuruyemiş ihracatı genel olarak 
Kırgızistan için hem ekonomik 
hem sosyal boyutta büyük önem 
taşımaktadır. Şirketimiz bu bölge-
lerdeki Kırgızistan’ın sayılı kuru-
yemiş üreticileriyle işbirliği yap-
maktadır. Tedarik hacmimiz her 
üründe yılda yaklaşık 500 ton olup, 
Avrupa ve Asya’nın değişik ülkele-
rine ihracat yapma potansiyelimiz 
mevcuttur.

Kaynak: https://www.tobb2b.org.tr/bulten_teklif.php
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EYLÜL-EKİM 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’DA PERAKENDECİLERİN GELE-
CEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNDEKİ 
KÖTÜLEŞME DEVAM EDİYOR
Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 
Eylül 2020’de geçen yıla ve geçen aya 
kıyasla azalış gösterdi. Geçtiğimiz 3 
ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda 
satış beklentisi göstergeleri hem Eylül 
2019’a göre hem de Ağustos 2020’ye 
göre azaldı. Konya perakende sektörü, 
Eylül 2020’de Türkiye genelinden daha iyi 
performans sergiledi.
Konya’da perakende güveni geçen aya 
ve geçen yıla kıyasla azaldı: 
Eylül 2020’de TEPAV Perakende Güven 
Endeksi (TEPE) -16,1 puan değerini 
alırken, KOPE 15,8 puan değerini aldı. 
Geçen yılın aynı dönemine göre KOPE 2,4 
puan, TEPE 0,5 puan azaldı. KOPE geçen 
aya göre 2,2 puan azalırken, TEPE ise 0,4 
puan artış gösterdi. Konya perakendesi 
Türkiye genelinden daha iyi, AB-27’den 
daha kötü performans gösterdi. KOPE 
değerinin geçen aya ve geçen yıla kıyasla 
azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin duru-

mu ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi 
göstergelerindeki kötüleşme etkili oldu.
Konyalı perakendecilerin satış beklentisi 
azaldı:
Eylül 2020’de Konya’da faaliyet gösteren 
perakendecilerin yüzde 21’i önümüzdeki 
3 ayda satışlarının artmasını beklerken, 
satışlarının düşmesini bekleyenlerin oranı 
yüzde 49,7 düzeyinde oldu. Satışlarında 
bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise 
yüzde 29,3 olarak belirlendi.
Gelecek 3 aydaki satış beklentileri Eylül 
2019’a göre 4,3 puan, Ağustos 2020’ye 
göre 8,8 puan azaldı. Gelecek 3 aya ilişkin 
satış beklentilerinde Konya, Eylül 2020’de 
Türkiye genelinden ve AB-27’den daha 
kötü performans sergiledi.
Konya’da perakendecilerin işlerdeki 
toparlanma algısı azaldı:
Eylül 2020’de işlerdeki toparlanma algısı 
geçen aya göre 0,6 puan azalarak –50,3 
değerini aldı. İşlerdeki toparlanma algısı ge-
çen yılın aynı ayına göre ise 7,6 puan azal-
dı. İşlerinin geçen yılın aynı dönemine göre 
arttığını belirtenlerin oranı Eylül 2020’de 

yüzde 18 olurken, azaldığını belirtenlerin 
oranı yüzde 68,3 oldu. KOPE anketine 
katılanların yüzde 13,7’si ise işlerinin geçen 
yılın aynı dönemine göre değişmediğini be-
lirtti. Eylül ayında Konya’daki perakendeci-
lerin işlerdeki toparlanma algısının Türkiye 
genelindeki perakendecilere kıyasla daha 
düşük seviyede olduğu görüldü.
Perakende güveni eylül ayında en çok 
“elektrikli ev aletleri, radyo ve televiz-
yonlar” sektöründe arttı:
Konya’da perakende sektörüne alt 
sektörler itibarıyla bakıldığında, pera-
kende güveni eylül ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre “elektrikli ev aletleri, 
radyo ve televizyonlar”, “motorlu taşıtlar”, 
“mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi 
kullanım ürünleri” ve “yiyecek, içecek ve 
tütün ürünleri” sektörlerinde artış göste-
rirken, “diğer(akaryakıt istasyonu, eczane, 
parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, 
vb.)”, “birden fazla türde ürün satan 
bakkal, market ve büyük mağazalar” ve 
“tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörle-
rinde azaldı. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve 

televizyonlar”, “motorlu taşıtlar”, “mobilya, 
aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım 
ürünleri” ve “yiyecek, içecek ve tütün 
ürünleri” sektörlerinde değişim ortalama-
nın üzerinde; “diğer(akaryakıt istasyonu, 
eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kır-
tasiye, vb.)”, “birden fazla türde ürün satan 
bakkal, market ve büyük mağazalar” ve 
“tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektör-
lerindeki değişim ortalamanın altında 
gerçekleşti.
Konya perakendesinde beklentiler 
kötüleşti:
KOPE ve TEPE değerleri sorular bazında 
karşılaştırıldığında, Eylül 2020’de “önü-
müzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, 
satış ve istihdam beklentileri” ve “geçen 
yıla göre işlerin durumu” göstergelerinde 
daha kötü bir performans sergilediği 
görüldü. “Geçtiğimiz 3 ayda işlerin 
durumu”, “önümüzdeki 3 ayda tedarikçi-
lerden sipariş, satış ve istihdam beklen-
tileri” ve “geçen yıla göre işlerin durumu” 

göstergeleri hem Eylül 2019’a göre hem 
de Ağustos 2020’ye göre azaldı. “Önü-
müzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” 
göstergesi Eylül 2019’a kıyasla artarken, 
Ağustos 2020’ye kıyasla azaldı. “Gelecek 
yıl mağaza sayısı beklentisi” ise bir önceki 
yıla kıyasla artış gösterirken, bir önceki 
aya kıyasla değişmedi.
Perakende güveninde Türkiye, AB-27 ve 
Euro Bölgesi’nden daha iyi durumda:
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende 
Güven Endeksi değerlerine bakıldığında 
eylül ayında geçen yıla göre artış gösteren 
ülkeler Danimarka, Hollanda, İngiltere ve 
Almanya oldu. Perakende güveni geçen 
yıla göre en az azalan ülke Türkiye oldu. 
Endeks değeri geçen yıla göre en fazla dü-
şen ülkeler ise sırasıyla Malta, Yunanistan 
ve Karadağ oldu. Perakende güveni geçen 
yıla kıyasla AB-27 ve Euro Bölgesi’nde 
azaldı. Türkiye, geçen yıla göre perakende 
güveni değişiminde AB-27 ve Euro Bölge-
sine göre daha iyi performans sergiledi.

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

*Mevsimsellikten arındırılmış seriler *Mevsimsellikten arındırılmış seriler

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

Tablo-1. Konya Perakende Güven Endeksi*

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 4,7 2,2 -1,0 -4,0 1,3 0,8 3,6 -3,0 -5,4 -10,5 -15,1 -13,2
2019 -16,0 -17,8 -13,1 -14,5 -13,9 -6,3 -14,5 -10,3 -13,4 -17,7 -9,9 -7,4
2020 -3,9 -5,4 -21,7 -26,6 -8,5 -5,2 -0,9 -13,6 -15,8

Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklenti* 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 21,2 19,1 12,7 4,5 9,7 12,5 13,6 -1,1 1,1 -1,8 -5,8 -11,7
2019 -15,1 -24,0 -15,6 -5,8 -9,3 -6,1 -16,8 -15,4 -17,3 -4,5 -3,8 -1,0
2020 7,1 3,7 -31,9 -21,8 22,4 29,0 24,8 -12,8 -21,6

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 -63,7 -48,0 -49,7 -50,3

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

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

Sorular
KOPE

(Konya) 
09/2019

KOPE 
(Konya)
08/2020

KOPE 
(Konya)
09/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
09/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

09/2020

TEPE 
(Türkiye)
09/2020

Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? -41,0 -46,5 -49,3 -2,8 -8,3 -55,7
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?  18,2 18,4 23,5 5,1 5,3 11,9
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde de-
ğişeceğini düşünüyorsunuz? -16,5 -18,9 -20,1 -1,2 -3,6 -19,1

Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşü-
nüyorsunuz? -17,3 -12,8 -21,6 -8,8 -4,3 -4,4

İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde 
değişeceğini düşünüyorsunuz? 1,3 -5,3 -11,7 -6,4 -13,0 -6,7

Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini dü-
şünüyorsunuz? 32,3 42,0 40,3 -1,7 8,0 34,2

İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti? -42,7 -49,7 -50,3 -0,6 -7,6 -38,8
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz? -0,7 2,7 2,7 0,0 3,4 7,3

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

Ülkeler/ (Puan)

Eylül 2019’a 
göre Pera-

kende Güven 
Endeksi’nde-
ki Değişim***

Eylül 
2020

Danimarka 8,2 11,2

Hollanda 1,5 6,2

İngiltere 1,0 -13,0

Almanya 0,4 -7,8

Türkiye -0,5 -16,1

Çek Cumhuriyeti -1,4 13,5

Fransa -2,4 -6,8

İrlanda -2,8 1,4

Litvanya -3,6 3,5

İsveç -4,0 11,8

Letonya -4,9 2,2

Polonya -7,7 -7,8

AB-27 -8,4 -7,2

Romanya -8,4 -1,6

Slovenya -8,6 7,8

Euro Bölgesi-19 -8,9 -8,7

Arnavutluk -9,7 -2,9

Avusturya -10,4 -15,4

Belçika -11,5 -19,4

Estonya -12,6 -0,5

Macaristan -12,9 -14,4

Sırbistan -12,9 1,9

Portekiz -13,4 -11,5

İtalya -13,7 -3,4

Slovakya -15,0 7,7

Makedonya 
Cumhuriyeti -17,8 -10,2

Finlandiya -17,8 -5,8

Bulgaristan -20,9 0,1

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi -22,1 -25,1

İspanya -28,5 -24,6

Hırvatistan -34,5 -22,9

Karadağ -42,4 -27,9

Yunanistan -54,0 -21,1

Malta -64,4 -63,7

Tablo-5. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin 
Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları* 
(Temmuz 2019’a göre) 
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KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN 
ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ AZALDI
Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi geçen aya ve geçen yılın 
aynı ayına göre düştü. Önümüzdeki 3 
ayda hizmetlere olan talep beklentisi 
Ağustos 2020’ye göre düşerken, Eylül 
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 düşüş gözlendi.
Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre 
düştü: 
Konya Hizmetler Sektörü Güven En-
deksi geçen aya göre 9,4 puan, geçen 
yıla göre 6,8 puan düşerek -28,2 puan 
değerini aldı. Türkiye genelini temsil 
eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi 
ise Eylül 2020’de geçen aya göre 1,9 
puan yükselirken, geçen yıla göre 10,9 
puan düşerek -19,5 puan değerini 

aldı. Buna karşın AB-27’yi temsil eden 
hizmetler sektörü güven endeksi Eylül 
2020’de bir önceki aya göre 7,4 puan 
yükselirken, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 15 puan düşerek -4,9 puan 
değerini aldı. Konya Hizmetler Sektörü 
Güven Endeksi, Eylül ayında Türkiye 
genelinden daha kötü performans ser-
giledi. Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksinin geçen aya göre düşmesin-
de geçtiğimiz 3 ayda verilen hizmetlere 

olan talepteki ve gelecek 3 ayda verilen 
hizmetlere olan talep beklentisindeki 
düşüş etkili oldu.
Konya hizmetler sektörünün yüz-
de 23,7’si önümüzdeki dönemden 
umutlu:
Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere 
olan talep beklentisinin denge değeri 
Eylül 2020’de bir önceki aya göre 20 
puan düşerken, geçen yılın aynı döne-
mine göre 1,7 puan yükselerek    -13,3 

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 -14,3 -11,1 -18,8 -28,2

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

*Mevsimsellikten arındırılmış seriler

Şekil-2. Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere talep beklentisi* (%arttı - %azaldı) 
(Eylül 2019 – Eylül 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 57,3 41,0 6,7 -13,3

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

EYLÜL-EKİM 2020

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

Sorular
KOPE

(Konya) 
09/2019

KOPE 
(Konya)
08/2020

KOPE 
(Konya)
09/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
09/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

09/2020

TEPE 
(Türkiye)
09/2020

Geçtiğimiz üç ayda işleriniz nasıl değişti? -25,0 -36,3 -35,3 1,0 -10,3 -19,3

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan talep nasıl 
değişti? -24,3 -26,7 -36,0 -9,3 -11,7 -20,0

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan talebin ne yön-
de değişmesini bekliyorsunuz? -15,0 6,7 -13,3 -20,0 1,7 -19,3

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı nasıl değişti? -11,7 -6,0 -9,7 -3,7 2,0 -11,5

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? -3,0 8,3 -0,3 -8,7 2,7 -12,8

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlerin fiyatlarının ne yön-
de değişmesini bekliyorsunuz? 48,0 38,3 28,3 -10,0 -19,7 5,1

Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde (hizmet satışlarınız-
da) nasıl bir gelişme oldu? -55,7 -31,7 -37,3 -5,7 18,3

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

puan değerini aldı. Önümüzdeki 3 
ayda verilen hizmetlere olan talep 
beklentisi bir önceki aya göre Konya 
ve Türkiye genelinde düşerken, AB-
27’de değişmedi. Eylül ayında Konya, 
Türkiye genelinden daha iyi perfor-
mans sergiledi. 
Eylül 2020’de Konya’da hizmetler 
sektöründe faaliyet gösteren firmala-
rın yüzde 23,7’si önümüzdeki 3 ayda 
verdikleri hizmetlere olan talepte 
artış beklerken, yüzde 37’si talepte 
düşme beklediklerini ifade etti.
Eylül ayının lideri bilgisayar ve ilgili 
hizmetler sektörü oldu:
Eylül ayında Konya’da hizmetler sek-
törüne alt sektörler itibarıyla bakıl-
dığında, “bilgisayar ve ilgili hizmet-
ler” sektörünün en iyi performans 
gösteren sektör olduğu görüldü. Bu 
sektörü “posta ve telekomünikas-
yon hizmetleri” sektörü takip etti. 
“Ulaştırma hizmetleri” ve “yayımcılık 
faaliyetleri” sektörlerinde geçen 
yıla değişim gözlenmedi. “Hizmet 
faaliyetleri”, “danışmanlık faaliyet-
leri”, “finansal hizmetler”, “oteller ve 
restoranlar”, “eğitim” ve “sağlık işleri 
ve sosyal hizmetler” sektörlerinde ise 
geçen yıla göre düşüş yaşandı.
Firmaların yüzde 15,7’si finansal 
kısıtlardan şikâyet ediyor:
Konya’da hizmetler sektöründe faa-
liyetleri kısıtlayan faktörlerin geçen 
yıla göre değişimleri incelendiğinde 
diğer faktörlerden şikayet edenlerin 
oranında ve faaliyetlerini kısıtlayan 

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

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

Değişim

Eylül
2020

Slovakya -1,0 8,0

Hollanda -6,2 0,5

Almanya -8,3 7,2

Fransa -8,6 -2,4

Letonya -9,2 -1,3

İrlanda -9,9 7,1

İtalya -9,9 -8,0

Türkiye -10,9 -19,5

İsveç -11,0 -0,3

Malta -13,4 11,9

Çek Cumhuriyet -14,1 19,6

Euro Bölgesi-19 -14,7 -4,6

Polonya -14,7 -13,6

AB-27 -15,0 -4,9

İngiltere -15,8 -31,0

Avusturya -16,1 0,5

Romanya -17,5 -5,1

Belçika -18,7 -13,6

Slovenya -19,1 -0,1

Karadağ -19,8 -6,7

Sırbistan -20,6 -6,4

Arnavutluk -21,3 -0,5

Danimarka -21,5 -13,8

Finlandiya -22,4 -12,7

Macaristan -23,1 -22,0

Estonya -23,2 -16,5

Litvanya -26,5 2,9

Portekiz -27,2 -16,6

Makedonya -27,6 -5,8

Bulgaristan -31,2 -17,8

İspanya -46,2 -32,6

Yunanistan -46,5 -20,6

Hırvatistan -48,4 -24,0

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi -71,3 -35,5

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

hiçbir şeyin olmadığını söyleyenlerin 
oranında geçen yıla göre artış yaşan-
mıştır. Materyal veya ekipman eksik-
liğinden, işgücü eksikliğinden, talep 
yetersizliğinden ve finansal kısıtlardan 
şikayet edenlerin oranında ise geçen 
yıla göre düşüş yaşanmıştır. 
Eylül ayında hizmetler sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 62’si 
faaliyetlerini kısıtlayan temel etmenin 
diğer faktörler olduğunu dile getirmiş-
tir. Firmaların yüzde 15,7’si finansal 
kısıtların, yüzde 2’si talep yetersizliği-
nin, yüzde 1’i işgücü eksikliğinin, yüzde 
0,3’ü materyal ve ekipman eksikliğinin 
faaliyetlerini kısıtladığını vurgulamıştır. 
Faaliyetlerini kısıtlayan hiçbir şeyin 
olmadığını ifade edenlerin oranı ise 
yüzde 19 olmuştur.
Konya hizmetler sektörü, gelecek 
döneme ilişkin göstergelerde Türkiye 
genelinden daha yüksek:
Konya ve Türkiye, Hizmetler Sektörü 
Güven Endeksi Anketi soruları bazında 
karşılaştırıldığında, eylül ayında Kon-

ya’nın gelecek dönem tüm göstergeler-
de Türkiye’ye göre daha iyi bir perfor-
mans sergilediği görüldü. Geçtiğimiz 
üç ayda çalışan sayısı, gelecek üç ayda 
verilen hizmetlere olan talep beklentisi, 
çalışan sayısı beklentisi ve geçen yılın 
aynı dönemine göre iş hacmi gösterge-
lerinde geçen yıla göre artış yaşanır-
ken, diğer tüm göstergelerde düşüş 
yaşandı.
Eylül ayında hizmetler sektöründe 
Türkiye, AB’ye göre daha kötü perfor-
mans sergiledi:
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Hizmetler 
Sektörü Güven Endeksi değerlerine 
bakıldığında, tüm ülkelerde geçen yıla 
göre düşüş olduğu görüldü. Geçen yıla 
göre en fazla düşüş Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nde yaşandı. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’ni, Hırvatistan, Yuna-
nistan ve İspanya takip etti. Türkiye 
Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, ge-
çen yıla göre AB-27 ve Euro bölgesine 
kıyasla daha iyi performans sergiledi.

Şekil-4. Faaliyetleri kısıtlayan temel etkenlerin Eylül 2020’de bir önceki yıla göre değişimi (puan)
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KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇALI-
ŞAN SAYISI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
geçen aya göre azalırken, geçen yılın 
aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut 
siparişler ise Eylül 2019’a göre artarken, 
Ağustos 2020’ye göre azaldı. Konya 
inşaat sektörünün önümüzdeki dönem 
çalışan sayısı beklentisi ve işlere olan 
talep beklentisinde geçen aya göre dü-
şüş gözlenirken, fiyat beklentisinde artış 
gözlendi.
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
geçen yıla kıyasla arttı:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 
Eylül 2020’de geçen aya göre azalırken, 
geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. 
Endeks değeri, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 22,3 puan yükselirken, geçen 
aya göre 7,5 puan azaldı ve -27,3 puan 
değerini aldı. Eylül 2020’de Türkiye ge-
nelini temsil eden inşaat sektörü güven 
endeksi -19,1 puan, AB-27’yi temsil eden 
güven endeksi ise -7,9 puan değerini aldı. 
Eylül ayında inşaat sektörü güven en-
deksi geçen aya göre Konya ve Türkiye 
genelinde düşerken, AB-27’de yükseldi. 
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, ey-

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

Şekil-2. Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri – %normalin altı) (Eylül 2019 – Eylül 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 -10,5 1,3 -19,8 -27,3

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 -44,0 -17,5 -28,5 -40,5
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lül ayında Türkiye genelinden daha kötü 
performans sergiledi.
Konya’da inşaat sektörünün yüzde 
48,5’i mevcut siparişlerin normalin 
altında olduğunu ifade etti:
Mevcut sipariş durumunun denge 
değeri, bir önceki aya göre azalırken, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüksel-
di. Böylelikle söz konusu değer, Eylül 
2020’de -40,5 puan değerine ulaşmış 
oldu. Eylül 2020’de Konya’da inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
yüzde 8’i mevcut siparişlerinin normalin 
üzerinde olduğunu belirtirken, yüzde 
48,5’i normalin altında olduğunu ifade 
etti. Mevcut siparişlerinin normal se-
viyede olduğunu belirtenlerin oranı ise 
yüzde 43,5 oldu. 
Mevcut siparişlerin durumu geçen yıla 
göre Konya ve Türkiye genelinde yük-
selirken, AB-27’de düştü. Konya inşaat 
sektöründeki mevcut siparişlerin denge 
değeri, eylül ayında Türkiye genelinden 
daha kötü performans gösterdi.
Konya’da gelecek dönemdeki istihdam 
beklentisi geçen yıla göre yükseldi:
Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı 
beklentisi Eylül 2020’de bir önceki 
aya göre 3 puan düşerken, geçen yılın 
aynı dönemine göre 14 puan yükseldi. 
Böylelikle istihdam beklentisinin denge 
değeri -14 puan oldu. 
Eylül 2020’de, Konya’da inşaat sek-
töründe faaliyet gösteren firmaların 
yüzde 10’u önümüzdeki 3 aydaki çalı-
şan sayısında artış beklerken, çalışan 
sayısında düşüş bekleyenlerin oranı 
yüzde 24 oldu. 
Çalışan sayısı beklentisi geçen yılın 
aynı dönemine göre Konya ve Türkiye 
genelinde yükselirken, AB-27’de düştü. 
Konya inşaat sektöründe önümüzdeki 
döneme ilişkin istihdam beklentisi, eylül 
ayında Türkiye genelinden daha kötü 
performans sergiledi.
Eylül ayında en fazla artış bina dışı 
yapıların inşaatı sektöründe oldu:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
alt sektörler itibarıyla incelendiğinde, 
Eylül 2020’de geçen yılın aynı dönemine 
göre “bina dışı yapıların inşaatı”, “bina 
inşaatı” ve “özel inşaat faaliyetleri” 

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

Şekil-4. Alt sektörler bazında endeksin Eylül 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 23,0 20,0 -11,0 -14,0

sektörlerinde artış olduğu gözlenmiştir. 
“Bina dışı yapıların inşaatı” ve “bina 
inşaatı” sektörlerinde gözlenen artış or-
talama artışın üzerinde gerçekleşirken, 
“özel inşaat faaliyetleri”  sektöründeki 
artış ortalama artışın altında gerçekleş-
miştir.
Firmaların yüzde 37,5’i finansal 
kısıtların faaliyetlerini kısıtladığını 
söylüyor:
Konya’da inşaat sektöründe faaliyetleri 
kısıtlayan faktörlerin geçen yıla göre 
değişimi incelendiğinde Eylül 2020’de 
diğer faktörlerden, işgücü eksikliğinden, 
materyal veya ekipman eksikliğinden 
şikayet edenlerin oranında ve faaliyet-
lerini kısıtlayan hiçbir şeyin olmadığını 
söyleyenlerin oranında geçen yıla göre 
artış yaşanmıştır. Hava şartlarından 
şikayet edenlerin oranında geçen yıla 
göre değişim gözlenmezken, finansal 
kısıtlardan ve talep yetersizliğinden 
şikayet edenlerin oranında geçen yıla 
göre düşüş gözlenmiştir.
Faaliyetleri kısıtlayan faktörler dile 
getirilme sıklığına göre ele alındığında 
Eylül 2020’de firmaların en çok finansal 
kısıtlardan şikayet ettiği görülmüş-
tür. Bu dönemde finansal kısıtlardan 
şikayet eden firmaların toplam içindeki 
payı yüzde 37,5’tir. Dile getirilen diğer 
kısıtların yüzdesel dağılımları sırasıyla 

şöyledir: diğer faktörler (yüzde 33), 
talep yetersizliği (yüzde 11), işgücü ek-
sikliği (yüzde 5,5), materyal ve ekipman 
eksikliği (yüzde 1), hava şartları (yüzde 
0,5). Firmaların yüzde 11,5’i ise faali-
yetlerini kısıtlayan hiçbir şey olmadığını 
belirtmiştir.
Konya inşaat sektörü gelecek dönem 
fiyat beklentisi, Türkiye genelinden 
daha yüksek:
Konya ve Türkiye İnşaat Sektörü Güven 
Endeksi Anketi sorular bazında karşılaş-
tırıldığında, Konya’nın gelecek dönem 
satış fiyatı beklentisi göstergesinde 
Türkiye’ye kıyasla daha yüksek perfor-
mans sergilediği görülmüştür.  Gelecek 
üç ayda satış fiyatı beklentisinde geçen 
yıla göre düşüş yaşanırken, diğer tüm 
göstergelerde aynı dönemde artış 
yaşanmıştır.
Türkiye, 1 yılda inşaat sektörü güven 
endeksini en fazla artıran ülke oldu 
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin inşaat 
sektörü güven endeksi değerlerine 
bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre 
Türkiye, Yunanistan ve Portekiz dışında 
tüm ülkelerde düşüş olduğu görüldü. 
Geçen yıla göre en fazla düşüş İsveç, 
Macaristan, Slovakya ve Fransa’da 
yaşandı. Türkiye, geçen yıla göre Euro 
Bölgesi ve AB-27’ye kıyasla daha iyi per-
formans sergiledi.

Sorular
KOPE

(Konya) 
09/2019

KOPE 
(Konya)
08/2020

KOPE 
(Konya)
09/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
09/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

09/2020

TEPE 
(Türkiye)
09/2020

Geçtiğimiz üç ayda inşaat (yapma) faaliyetleriniz nasıl değişti? -56,0 4,0 -12,5 -16,5 43,5 -1,9
Mevcut siparişlerinizin (mevsim normallerine göre) ne durumda 
olduğunu düşünüyorsunuz?  -71,0 -28,5 -40,5 -12,0 30,5 -30,1

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? -28,0 -11,0 -14,0 -3,0 14,0 -8,2

Gelecek üç ayda satış fiyatlarınızın ne yönde değişmesini bekliyor-
sunuz? 31,5 22,0 29,5 7,5 -2,0 10,7

Gelecek üç ayda şirketinizin yaptığı işlere olan talebin ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? -31,5 -5,5 -19,5 -14,0 12,0

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı nasıl değişti? -22,0 4,0 -3,0 -7,0 19,0
Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde nasıl bir gelişme 
oldu? -74,5 0,5 -20,0 -20,5 54,5

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

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

Ülkeler/ (Puan)

Eylül 2019’a 
göre İnşaat 

Sektörü 
Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Eylül
20

Türkiye 22,5 -19,1

Yunanistan 2,5 -53,5

Portekiz 0,2 -12,0

Belçika -2,0 -4,8

Arnavutluk -2,5 -25,6

İtalya -3,1 -8,5

Danimarka -4,0 -5,6

Lüksemburg -4,5 8,7

Makedonya -4,5 -11,8

Romanya -5,0 -8,2

Litvanya -5,3 -22,7

Letonya -5,4 -18,8

Çek Cumhuriyet -5,9 -8,5

Avusturya -6,5 3,7

İrlanda -7,5 -2,8

Hollanda -7,9 7,7

Almanya -9,8 4,7

Slovenya -10,8 1,4

Euro Bölgesi-19 -12,1 -5,9

Bulgaristan -12,2 -17,1

Malta -12,5 -0,1

AB-27 -12,9 -7,9

Polonya -13,2 -22,6

Sırbistan -13,4 -4,5

İspanya -13,6 -16,5

Estonya -14,8 -28,4

G.K. Rum Yönetimi -15,3 -15,3

Karadağ -17,5 -12,7

Finlandiya -22,0 -21,5

Hırvatistan -22,1 -5,7

Fransa -23,3 -10,3

Slovakya -29,5 -41,0

Macaristan -31,1 -9,5

İsveç -32,5 -26,0

Tablo-5. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi karşılaştırmaları (Eylül 
2019’a göre) 
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EYLÜL-EKİM 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 
316 BİN OLDU:
Konya İstihdam İzleme Bülteni; SGK 
verilerine göre “sigortalı ücretli çalışan 
sayısı, işyeri, esnaf, çiftçi ve kamu çalı-
şan sayılarına” yer vermektedir. Temmuz 
2020 verilerine göre Konya’da bir yılda 
sigortalı ücretli çalışan sayısı 20 bin 
artarak 316 bin oldu. 
Konya’da, istihdam 1 yılda 20 bin arttı:
SGK verilerine göre Temmuz 2020’de 
sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı 
Türkiye genelinde 14 milyon 433 bin, 
Konya’da ise 316 bin olmuştur.
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
sigortalı ücretli çalışan sayısı Türkiye’de 
235 bin (yüzde 1,7), Konya’da 20 bin 
(yüzde 6,7) artmıştır.
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
sigortalı ücretli çalışan sayısı değişi-
minde Konya, yüzde 6,7’lik artış oranı ile 
sigortalı ücretli çalışan sayısı artan 64 il 
arasında sigortalı ücretli çalışan sayısı 
en hızlı artan 9’uncu il olmuştur. Konya, 
temmuz ayında sigortalı ücretli çalışan 
sayısı en fazla olan iller arasında 7’nci 
sıradadır.
Konya’da kadın istihdamı 68 bin oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2020’de 
sigortalı ücretli (4/a) kadın çalışan sayısı 
Türkiye genelinde 4 milyon 344 bin, 
Konya’da ise 68 bin olmuştur. Temmuz 
2019’dan Temmuz 2020’ye sigortalı 
ücretli kadın çalışan sayısı Türkiye’de 74 
bin (yüzde 1,7), Konya’da 5 (yüzde 8,7) 
artmıştır.  Toplam istihdam içerisin-
de kadın istihdamının payı Temmuz 
2019’da yüzde 21,1 iken bu oranın 
Temmuz 2020’de yüzde 21,5 olduğu 
görülmektedir.
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı deği-
şiminde Konya, yüzde 8,7’lik artış oranı 
ile sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı 
artan 53 il arasında kadın çalışan sayısı 
en hızlı artan 5’inci ildir. Konya, temmuz 
ayında sigortalı ücretli kadın çalışan 
sayısı en fazla olan iller arasında 12’nci 
sıradadır.

Konya’da 1 yılda işyeri sayısı arttı:
Temmuz 2020’de işyeri sayısı Türkiye 
genelinde 1 milyon 886 bin olurken, 
Konya’da 46 bin olmuştur. Temmuz 
2019’dan Temmuz 2020’ye işyeri 
sayısında, Türkiye’de 49 bin (yüzde 2,7), 
Konya’da 2 bin (yüzde 4) artış olmuştur. 
Son beş yılda Türkiye’deki işyeri sayısı 
yüzde 11,2, Konya’da yüzde 13 artmıştır.
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
işyeri sayısı değişiminde Konya, yüzde 
4’lük artış oranı ile işyeri sayısı artan 
74 il arasında işyeri sayısı en hızlı artan 
30’uncu il olmuştur. Konya, temmuz 
ayında işyeri sayısı en fazla olan iller 
arasında 7’nci sırada bulunmaktadır.

Konya’da kayıtlı esnaf sayısı 68 bin 
oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2020’de 
kendi hesabına çalışan kayıtlı esnaf (4/b) 
sayısı Türkiye genelinde 2 milyon 246 
bin olurken, Konya’da 68 bin olmuştur. 
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye ka-
yıtlı esnaf sayısında, Türkiye’de 132 bin 
(yüzde 6,3), Konya’da 4 bin (yüzde 6,6) 
artış olmuştur. Son beş yılda Türkiye’deki 
kayıtlı esnaf sayısı yüzde 11,7, Konya’da 
yüzde 16,2 artmıştır.
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
kendi hesabına çalışan kayıtlı esnaf sayı-
sı değişiminde Konya, yüzde 6,6’lık artış 
oranı ile esnaf sayısı artan 81 il arasında 

 Konya Türkiye

Temmuz 2019 44.467 1.836.897

Temmuz 2020 46.226 1.885.829

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Fark) 1.759 48.932

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 4,0 2,7

Temmuz 2020 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 1,0 0,6

Temmuz 2020 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 4,6 3,7

Temmuz 2020 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 9,8 10,1

Temmuz 2020 - Temmuz 2015 (Değişim, %) 13,0 11,2

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

 Konya Türkiye

Temmuz 2019 63.700 2.113.353

Temmuz 2020 67.906 2.245.556

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Fark) 4.206 132.203

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 6,6 6,3

Temmuz 2020 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 6,6 5,6

Temmuz 2020 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 5,9 10,9

Temmuz 2020 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 16,4 14,9

Temmuz 2020 - Temmuz 2015 (Değişim, %) 16,2 11,7

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları   

 Konya Türkiye

Temmuz 2019 42.264 722.309

Temmuz 2020 36.405 582.468

 

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Fark) -5.859 -139.841

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Değişim, %) -13,9 -19,4

Temmuz 2020 - Temmuz 2018 (Değişim, %) -13,8 -19,4

Temmuz 2020 - Temmuz 2017 (Değişim, %) -19,6 -19,8

Temmuz 2020 - Temmuz 2016 (Değişim, %) -12,7 -20,2

Temmuz 2020 - Temmuz 2015 (Değişim, %) -21,6 -29,7

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları  

 Konya Türkiye

Temmuz 2019 78.240 3.069.057

Temmuz 2020 79.064 3.119.297

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Fark) 824 50.240

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 1,1 1,6

Temmuz 2020 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 2,9 3,6

Temmuz 2020 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 3,6 4,8

Temmuz 2020 - Temmuz 2016 (Değişim, %) -0,2 1,5

Temmuz 2020 - Temmuz 2015 (Değişim, %) 4,6 5,8

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları  

 Konya Türkiye

Temmuz 2019 296.274 14.198.097

Temmuz 2020 316.015 14.432.781

 

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Fark) 19.741 234.684

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 6,7 1,7

Temmuz 2020 - Temmuz 2018 (Değişim, %) -2,1 -1,6

Temmuz 2020 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 3,8 1,7

Temmuz 2020 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 2,6 8,0

Temmuz 2020 - Temmuz 2015 (Değişim, %) 4,4 8,4

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

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

İstihdama Oranı (%)

Temmuz 2019 62.402 4.270.744 21,1

Temmuz 2020 67.849 4.344.351 21,5

  

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Fark) 5.447 73.607

Temmuz 2020 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 8,7 1,7

Temmuz 2020 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 2,9 5,8

Temmuz 2020 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 23,4 14,2

Temmuz 2020 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 17,2 14,2

Temmuz 2020 - Temmuz 2015 (Değişim, %) 24,3 17,6

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

39’uncu olmuştur. Konya, temmuz 
ayında kendi hesabına çalışan kayıtlı 
esnaf sayısı en fazla olan iller arasın-
da 6’ncı sırada yer almıştır.
Konya’da çiftçi sayısı 36 bin oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2019’da 
tarım kapsamında çalışan kayıtlı çiftçi 
(4/b) sayısı Türkiye genelinde 582 
bin, Konya’da ise 36 bin olmuştur. 
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
kayıtlı çiftçi sayısı Türkiye’de 140 bin 
(yüzde 19,4), Konya’da 6 bin(yüzde 
13,9) azalmıştır. Son beş yılda Türki-
ye’de kayıtlı çiftçi sayısı yüzde 29,7 
oranında, Konya’da ise yüzde 21,6 
oranında azalmıştır.
Konya, temmuz ayında kayıtlı çiftçi 
sayısı en fazla olan iller arasında 36 
bin çiftçi ile ilk sırada yer almıştır. 
Konya’da kayıtlı çiftçiler Temmuz 
2020 verilerine göre Türkiye genelin-
deki kayıtlı çiftçilerin yüzde 6,3’ünü 
oluşturmaktır.
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
kayıtlı çiftçi sayısı değişiminde Konya, 
yüzde 13,9’luk azalış oranı ile çiftçi 
sayısı azalan 81 il arasında kayıtlı 
çiftçi sayısı en yavaş azalan 9’uncu il 
olmuştur.
Konya’da kamu çalışan sayısı 79 bin 
oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2020’de 
kamu çalışanlarının (4/c) sayısı 
Türkiye genelinde 3 milyon 119 bin 
olurken, Konya’da 79 bin olmuştur. 
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
kamu çalışanı sayısı Türkiye’de 50 
bin (yüzde 1,6), Konya’da 824 (yüzde 
1,1) artmıştır. Son beş yılda Türkiye’de 
kamu çalışanı sayısı yüzde 5,8 oranın-
da, Konya’da ise yüzde 4,6 oranında 
artmıştır.
Konya, Temmuz 2020 verilerine göre 
son bir yılda kamu çalışanı sayısı 
artışına katkıda bulunan iller arasında 
27’inci sırada yer almıştır.
Temmuz 2019’dan Temmuz 2020’ye 
kamu çalışanı sayısı değişiminde 
Konya, yüzde 1,1’lik artış oranı ile 
kamu çalışanı sayısı artan 61 il 
arasında kamu çalışanı sayısı en hızlı 
artan 49’uncu il olmuştur. Türkiye 
genelinde kamu çalışanı sayısı en 
fazla olan iller arasında Konya 5’inci 
sıradadır. Son bir yıldaki artış oranın-
da ise kamu çalışanı sayısı en fazla 
olan 15 il arasında 11’inci sırada yer 
almaktadır.
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EYLÜL-EKİM 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) tarafından 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 
verilere dayalı olarak hazırlanan “Konya 
Dış Ticaret Bülteni” ile Konya’nın dış 
ticaret durumu güncel veriler ışığında 
analiz edilmekte ve Konya ile Türki-
ye’nin dış ticareti arasında bir kıyasla-
ma yapmak mümkün olmaktadır. 
Konya’nın ihracatı geçen yıla göre 
arttı:
Konya’da ihracat 2020 yılı Temmuz 
ayında 192,2 milyon dolar seviyesinde 
iken 2020 yılı Ağustos ayında bir önce-
ki aya göre 40,1 milyon dolar azalırken, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 
milyon dolar artarak 152 milyon dolar 
seviyesine yükseldi. Türkiye’nin Ağus-
tos 2020 ihracatı ise 11,8 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti.
Konya’nın ithalatı geçen aya ve geçen 
yıla göre arttı:
Temmuz 2020’de 74,6 milyon dolar 
seviyesinde olan ithalat rakamları, 
Ağustos 2020’de bir önceki aya göre 
yüzde 20,2, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 18,6 artarak 89,6 milyon dolar 
seviyesine yükseldi. Türkiye ithalat 
rakamlarına bakıldığında ise Ağustos 
2020’de bir önceki aya göre 1 milyar 
dolarlık bir artış olduğu ve ithalatın 
18,1 milyar dolar seviyesine yükseldiği 
görülmektedir.

2020 Ağustos ayı itibarıyla Konya’nın 
Türkiye’nin toplam ihracat ve ithala-
tından aldığı pay sırasıyla, yüzde 1,29 
ve yüzde 0,49 olarak gerçekleşmiştir. 
Konya’nın Ağustos 2020’deki 242 
milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise 
Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin 
yüzde 0,8’ini oluşturmaktadır. Türkiye 
2020 Ağustos ayı itibarıyla 6,4 milyar 
dolarlık dış ticaret açığı verirken, Konya 
62 milyon dolarlık dış ticaret fazlası 
vermiştir. Ağustos ayında Türkiye için 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
65 iken Konya için bu oran yüzde 170 
olmuştur.
Konya’nın Ağustos ayı ihracatı bir 

Şekil-1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı 2019-2020 (1000$)

Kaynak: TÜİK

Şekil-2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı 2019-2020 (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 170.553 160.090 181.664 180.437 187.065 112.820 170.051 149.895 162.600 180.292 163.025 173.200

2020 168.325 172.044 164.146 154.299 130.314 171.187 192.207 152.053

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 56.131 53.238 74.137 73.118 95.241 63.279 58.210 75.596 75.295 84.826 78.097 77.498

2020 69.088 76.514 74.127 60.248 68.935 76.362 74.562 89.646

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

Kaynak: TÜİK

 İhracat 
(milyon $)

İthalat 
(milyon $)

Dış Ticaret 
Dengesi  (milyon 

$)

Dış Ticaret 
Hacmi  (milyon 

$)

İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı 

(%)

İhracat Ağustos 
2019-2020) Fark 

(%)

İthalat Ağustos 
2019-2020) Fark 

(%)
Türkiye 11.759 18.145 -6.386 29.904 65% -5,9% 20,4%
Konya 152 90 62 242 170% 1,4% 18,6%

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

Kaynak: TÜİK

Ağustos -İhracat ($)
Değişim

Konya’nın Toplam 
İhracatı İçindeki Pay 
(%)-  Ağustos 20202020 2019

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktör-
ler, bunların aksam ve parçaları 43.470.895 44.235.002 -1,7% 28,6%

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 
kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 26.059.225 27.063.671 -3,7% 17,1%

Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 15.262.590 3.993.295 282,2% 10,0%

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 10.981.033 10.475.309 4,8% 7,2%

Demir veya çelikten eşya 8.404.162 10.109.312 -16,9% 5,5%

Plastikler ve mamulleri 6.975.858 5.239.987 33,1% 4,6%

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 3.986.699 6.258.539 -36,3% 2,6%

Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal 
menşeli ürünler 3.860.197 6.226.894 -38,0% 2,5%

Kakao ve kakao müstahzarları 3.356.064 4.198.563 -20,1% 2,2%

Eczacılık ürünleri 2.712.668 1.286.796 110,8% 1,8%

Toplam 152.053.298 149.894.750 1,4% 100,0%

Partner İhracat ($) Pay
1 Irak 18.857.409 12%
2 ABD 16.388.949 11%
3 Almanya 10.796.678 7%
4 Rusya Federasyonu 5.571.440 4%
5 İtalya 5.419.755 4%
6 Suudi Arabistan 4.162.875 3%
7 İsrail 3.965.061 3%
8 Polonya 3.594.693 2%
9 Cezayir 3.579.081 2%

10 Azerbaycan 2.993.368 2%

Diğer 76.723.989 50%

Toplam   152.053.298 100%

Tablo-5: İhracat Partnerleri (Ağustos - 2020)

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

Kaynak: TÜİK

Partner İhracat ($) Pay
1 Çin 18.678.662 21%
2 Rusya Federasyonu 9.290.741 10%
3 Brezilya 8.116.675 9%
4 Almanya 7.592.006 8%
5 Tayvan 4.165.964 5%
6 İtalya 3.898.129 4%
7 Finlandiya 3.459.047 4%
8 Japonya 2.893.619 3%
9 Hindistan 2.729.679 3%

10 Ukrayna 2.566.116 3%

Diğer 26.255.498 29%

Toplam 89.646.136 100%

Tablo-6: İthalat Partnerleri (Ağustos - 2020)

Kaynak: TÜİK

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

Kaynak: TÜİK

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 
artarken, Türkiye’nin ihracatı aynı dö-
nemde yüzde 5,9 azalmıştır. Öte yandan 
Konya’nın Ağustos ayı ithalatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarken, 
Türkiye’nin Ağustos ayı ithalatı aynı dö-
nemde yüzde 20,4 artmıştır. Konya’nın 
dış ticaret verilerine göre, bir önceki aya 
oranla 2020 yılı Ağustos ayı ithalatın-
da yüzde 20,2’lik artış, ihracatında ise 
yüzde 20,9’luk bir düşüş gözlenmiştir. 
Türkiye’nin bir önceki aya oranla 2020 
yılı Ağustos ayı ithalatında yüzde 5,9’luk 
artış, ihracatında yüzde 16,8’lik bir düşüş 
gözlenmiştir.
Sektörlere göre ihracat verileri incelen-
diğinde, 2020 Ağustos ayında Konya’nın 
en fazla ihracat yaptığı ilk 10 sektörde 
bir önceki aya kıyasla çok fazla değişiklik 
olmadığı gözlenmiştir. Temmuz 2020’de 
listede yer almayan ancak Ağustos 
2020’de yer alan sektörlerin “kakao 
ve kakao müstahzarları” ve “eczacılık 
ürünleri” sektörleri olduğu görülmektedir. 
“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları” sektörü 43,5 milyon 
dolarlık ihracatı ile Ağustos ayında 
Konya’nın toplam ihracatının yüzde 
28,6’sını oluşturmaktadır; geçen yılın 
aynı ayına göre sektörün ihracatı yüzde 
1,7 azalmıştır. Geçen yılın aynı ayına 
göre listedeki ilk 10 ürün arasında ihra-
catı en çok artan ürün grubu  “silahlar 
ve mühimmat, bunların aksam, parça 
ve aksesuarı” sektörü olmuştur. İlk 10 
sektör arasında “süt ürünleri, yumurta-
lar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal 
menşeli ürünler” sektörü ise ihracatı en 
çok azalan sektör olmuştur.
Konya’nın ihracatında Irak’ın payı yüz-
de 12 seviyesinde
Ülkeler bazında Konya’nın ihracat 
rakamlarına bakıldığında, Ağustos 
2020’de, ilk sırada 18,9 milyon dolarlık 
ihracat hacmi ile Irak yer almaktadır. 
Konya’nın Irak’a olan ihracatı geçen yılın 
aynı ayına göre yaklaşık 463 bin dolar 
azalarak 18,9 milyon dolara gerilemiştir. 
Irak, Konya’nın toplam ihracatının yüzde 
12’sini oluşturmaktadır.
Irak’ın ardından 16 milyon dolarlık ihra-
cat hacmi ile ABD gelmektedir. ABD’ye 
yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına 
göre yaklaşık 11,6 milyon dolar artmıştır. 
Konya’nın en fazla ihracat yaptığı diğer 
ülkeler sırasıyla ABD, Almanya, Rusya, 
İtalya, Suudi Arabistan, İsrail, Polonya, 
Cezayir ve Azerbaycan’dır. 

Konya, Ağustos ayında en fazla ithalatı 
ise Çin’den yapmıştır. Konya’nın Çin’den 
yaptığı ithalat, yaklaşık 18,7 milyon 
dolar seviyesindedir ve yapılan toplam 
ithalatın yüzde 20,8’ini oluşturmakta-
dır. Konya’nın Çin’den sonra en fazla 
ithalat yaptığı ülke ise Rusya olmuştur. 

Konya’nın Rusya’ya yaptığı ithalat, 
yaklaşık 9,3 milyon dolar seviyesinde 
olup toplam ithalatın yüzde 10,4’ünü 
oluşturmaktadır. Konya’nın en fazla itha-
lat yaptığı diğer ülkeler sırasıyla Brezilya, 
Almanya, Tayvan, İtalya, Finlandiya, 
Japonya, Hindistan ve Ukrayna’dır.
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