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2019 yılı küresel ekonomide durgunluk 
yaşandığı ve uluslararası ticaretin gerile-
diği bir yıl olmuştu. Buna rağmen, pozitif 
büyüme ile kapattığımız 2019’un ardından, 
ülkemiz ve dünya için umutla girilen 2020 
yılını, tam anlamıyla beklenmedik bir sonla 
tamamladık. 

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un Aralık 
ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs 
salgını 1 yılı aşkın süredir birçok ülkede 
etkisini artırarak göstermeye devam 
etmektedir.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 
80 milyonu geçti. Koronavirüs’ün neden 
olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını 
kaybedenlerin sayısı da 31 Aralık 2020 
itibarıyla 2 milyona yaklaştı. Ülkemizde de 
bugüne kadar toplam 2 milyonun üzerinde 
vaka görüldü ve 20 bine yakın vatandaşı-
mız vefat etti. 

Çin merkezli Sinovac şirketinin 
geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac’ın 
üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, 
bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme 
imzaladığını açıkladı. 3 milyon dozluk ilk 
parti 30 Aralık 2020 tarihinde Pekin’den 
Ankara’ya ulaştı.

Umudumuz ve dualarımız aşılama 
çalışmaları ile birlikte istenilen nüfus-bağı-
şıklık oranına ulaşılarak ilkbahar aylarının 
sonuna doğru virüs belasından kurtulmak-
tır. Bu vesile ile virüs sebebiyle kaybettiği-
miz eş, dost, yakınımız ve tüm vatandaşla-
rımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, tüm 
hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Salgının küresel ölçekte hızla yayılması 
ve ülkeleri hazırlıksız yakalaması, küresel 
sağlık sisteminin ve ekonominin yıkımına 
neden olmuş, milyonlarca insanı işsizliğe, 
yoksulluğa iten bir insani krize yol açmıştır.

Ülkemiz de bu krize ne yazık ki kötü 
bir zamanda yakalandı. 2018 yılının ikinci 
yarısında yaşanan ve yansımaları itibariyle 
2019 yılının büyük bir kısmını etkileyen kur 
atağı krizi sonrasında atılan adımlar tam 
meyvelerini verecekken yaşanan bu kriz, 
Türkiye ekonomisini daha da kırılgan bir 
halde getirdi. 

Özellikle virüsün yayılımını sınırlandı-
rıp kontrol altına almak adına uygulanan 
izolasyon tipi tedbirler, kısa vadede tedarik 
ve tüketim zincirinde aksaklıklara yol 

açmış ve ekonomimizde ani duruşa neden 
olmuştur. Böylece sağlık krizi ekonomik 
krize dönüştü ve etkilerini 2021’de de 
hissetmeye devam edeceğiz.

2020 yılını üçüncü çeyreğinde yüzde 
6,7 büyümeyi gördük. Sanayi % 8,0, inşaat 
% 6,4, tarım % 6,2, hizmetler ise % 0,8 
artmıştır. Bu artışları önemli görüyoruz. 
Özellikle sabit sermaye yatırımlarındaki 
22,5 seviyesindeki artış sanayide geri 
dönüşe işaret ediyor. Merkez Bankasının 
sıkılaştırma politikaları ve faizleri yükselt-
mesi ile birlikte, büyümedi artış trendinin 
devam edeceği noktasında şüphelerimiz 
artmaktadır.

3. çeyrekte kredi genişlemesinin 
büyümenin ivmelenmesinde önemli katkı 
sağladığı da görmekteyiz. Bundan sonraki 
süreçte önemli olan büyümenin sürdürü-
lebilir olmasıdır. Özellikle kredi genişlemesi 
ile tüketim ve ithalata dayalı bir büyüme 
stratejisinin, fiyat istikranın yeniden bozul-
masına, ekonominin istihdam oluşturma 
kapasitesinin düşmesine ve cari açığın 
daha da artmasına neden olabileceği 
unutulmamalıdır.

Türkiye ekonomisi 2021 yılına 
maalesef zorlu koşullar içerisinde adım 
atmaktadır. Bu zorlu koşulları; Covid-19 
salgını başta olmak üzere bir dizi olumsuz 
konjonktürel etki ile ortaya çıkan yüksek 
işsizlik oranları, yüksek enflasyon ve faiz ile 
yüksek düzeydeki dış borçların başı çektiği 
yapısal problemler oluşturmaktadır. İler-
leyen süreçte; sürdürülebilir bir enflasyon, 
istikrarlı bir faiz ve kur düzeyi ile birlikte 
ekonomimize olan güven tesis edilerek, ya-
tırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını 
değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum. 
Sağlıklı bir büyüme için; üretim, verimlilik, 
dijitalleşme ile işgücünün niteliğinin ne 
kadar önemli olduğunu da unutmamamız 
gerekir.

2018 – 2020 dönemindeki kur atağı 
ve küresel salgın krizi yerli ve milli üretimin 
önemini ortaya koymuştur. Her zorluğun 
yeni bir başlangıca kapı aralayacağına olan 
inancımızla bu iki yıllık kriz sürecini gelecek 
dönemler için avantaja çevirmeliyiz. Bu 
açıdan 2021 yılını başlangıç düsturuyla iyi 
değerlendirmeliyiz.

2021 yılında başlamasını istediği-

miz ve umut ettiğimiz “Yeniden Yüksek 
Büyüme”nin en önemli unsurları; teknolojik 
dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı 
azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olma-
lıdır. Dışa bağımlılığın azaltılması, teknoloji 
çağına uyum sağlayabilecek yeni nesillerin 
yetiştirilmesi, sanayide dijital dönüşüm ve 
verimliliğin artması ile mümkün olacaktır. 

Ülke ekonomisinin, mevcut olumsuz 
konjonktürü geride bırakıp, tekrar yük-
sek büyüme patikasına girebilmesi için; 
rekabet gücü ve ihracat artışına yönelik 
ekonomik politikaların gözden geçirilerek, 
katma değer üreten bir ekonomi yapısı-
na dönüşmesi gerekir.  Amacımız, artık 
2020’yi geride bırakıp 2021 yılı ile birlikte, 
her alanda yapısal reformların uygulamaya 
koyarak, daha güçlü bir Türkiye hedefine 
ulaşmak olmalıdır.

Her türlü zorluğa rağmen Konyalı mü-
teşebbisler, üyelerimiz fedakârca çalışarak 
2020 yılında da şehrimizin büyümesini 
ilerletmeye devam etmiştir. Oda olarak 
da 2020 yılında gerek Meclis Üyelerimiz 
aracılığıyla gerekse tüm iletişim kanallarını 
kullanarak üyelerimizin sorunlarını, sıkın-
tılarını ve taleplerini dinleyerek yaşanan 
zorlu sürecin en az hasarla atlatılması için 
Hükümetimizle işbirliği içinde çalıştık. 

Şehrimiz ve ülkemiz için yeni yılda da 
yeni hedeflerimizde inançla ve kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Konya için 
ihracat artışını, ticaret ve sanayide dönüşü-
mü ve beşeri sermayemize yapılacak yatı-
rımları öncelikli konular olarak görüyoruz. 

Odamız çatısı altında kurduğumuz 
KTO Eğitim ve Sağlık Vakfımız, KTO 
Karatay Üniversitesi, Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarla 
Konya ekonomisine katkımızı daha da 
artırdık. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampusu 
bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi, Dış 
Ticaret Merkezi ve Yetkinlik ve Dijital Dö-
nüşüm Merkezi (Model Fabrika) ile Konya 
ekonomisinin üretim ve ticaret kapasitesini 
dünya ile rekabette öne geçirecek şekilde 
geliştirmeyi hedefliyoruz.

2021 yılının tüm üyelerimizin işlerinde 
bolluk ve bereket temenni ediyor; yeni yılın 
ülkemiz, milletimiz, şehrimiz ve üyelerimiz 
için hayırlar getirmesini diliyorum.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların 
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de dü-
zenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şu-
rası’nın açılışında yaptığı konuşma-
da, “Sizin önderliğinizde başlatılacak, 
cesur ve ezber bozan, yeni bir yapı-
sal reform hamlesi, küresel rekabet-
te bizi öne çıkaracaktır. Bu noktada 
son olarak şunu vurgulamak isterim. 
Mevzuata ilişkin yapılacak reformlar-
da, eskiden olduğu gibi, kamu-özel 
sektör diyalog mekanizmalarının 
kurulması ve sin her zaman vurgu-
ladığımız istişarenin güçlendirilmesi 
çok faydalı olacaktır” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğindeki Türkiye 
Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine 
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konfe-
rans Salonu’ndan video konferans 
aracılığıyla gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu konuşmasında, Ekonomi Şura-
larını 2003 yılında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatı ile başlattıklarını 
hatırlatarak, “O zamandan bu yana 
hep yanımızda oldunuz. Bu salonda 
çok hayırlı müjdeler verdiniz. Bili-

yorsunuz, bu sene pandemi nede-
niyle Genel kurul yapamadık. Ama 
sağolun, sorunlarımızı dinlemek, 
çözüm yolları üzerine istişare etmek 
üzere, Türk iş dünyasının kalbine hoş 
geldiniz” dedi. 
Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgele-
rinin kanaat önderleri olan, Oda ve 
Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri, 
Kadın ve Genç girişimciler ile Genel 
Sekreterler olmak üzere yaklaşık 3 
bin kişinin izlediğini söyleyen Hisar-
cıklıoğlu, “Pandemi sürecinde hepsi 
yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve 
ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öne-
riler hazırladılar. Yerelde hangi eko-
nomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini 
tespit ettiler. Gece yarılarına kadar 
üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri 
bize aktardılar. Biz de, acil yapılması 
gerekenleri, saat kaç olursa olsun 
Bakanlarımıza ilettik. Tabandan 
tavana müthiş bir çalışma ortaya 
koyduk. Camiamızla gurur duyu-
yorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Şura için tüm sorunla-
rı ve önerileri bir araya getirdiklerini, 

il bazında ve ayrıca bakanlıklara 
göre tasnif ettiklerini söyledi. 
“Sizin aramızda olmanız, hem bürok-
rasinin çarklarını işletmek, hem de 
sürdürdüğümüz mücadelede yalnız 
olmadığımızı görmek açısından, 
bizim için çok değerli” diyen Hisar-
cıklıoğlu, “Dile getirdiğimiz pek çok 
önerinin, sizin liderliğinizde hayata 
geçtiğini gördük. Bugün gündeme 
getireceğimiz konularda da, geçmiş-
te olduğu gibi, çözüm getireceğinize 
inanıyoruz” dedi. 
Bununla ilgili pek çok örneği bir-
kaç ayda yaşadıklarını anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Kısa çalışma ödeneği 
başta olmak üzere, firmalarımızın 
üzerindeki istihdam yüklerini azalt-
tınız. İç Piyasaya destek için, vergi 
indirimleri gerçekleştirdiniz. Kredi 
Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi-
ni 2 katına çıkardınız. Kamu banka-
ları vasıtasıyla işletmelerimize düşük 
maliyetli kredi imkanı sundunuz. 
Yine bu vesileyle, Sayın Bakanları-
mıza da tüm bu icraatlar için ayrıca 
teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, 
ne zaman arasak, hep görevlerinin 
başındalar. Gece yarısı bile çalışıyor, 
ihtiyaç duyduğumuz her an yanımız-
da oluyor, sorunlarımızı çözüyorlar. 
Bu vesileyle size ve şahsınızda tüm 
bakanlarımıza, emek ve gayretleri-
nizden dolayı, camiam adına ve Türk 
özel sektörü adına, en içten teşek-
kürlerimizi sunuyorum” şeklinde 
konuştu.

Hisarcıklıoğlu, tüm dünyanın yeni 
bir dönemin arifesinde olduğunu, bu 
yeni döneme her yönüyle hazır hale 
gelmeleri gerektiğini söyledi.
Aşı çalışmalarından gelen olumlu 
haberlerin 2021’in ikinci yarısında 
toparlanma dönemi başlayabile-
ceğine işaret ettiğine dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Küresel değer zincirleri kısalacak, 
Türkiye’ye olan iş ve yatırım talebi 
artacaktır. Ülkemiz için yeni fırsatlar 
doğacaktır. Yurtdışı temaslarımızda 
bunu görüyor ve duyuyoruz. Bu 
fırsatları yakalamak üzere, şimdi ha-
rekete geçmemiz ve hazırlanmamız 
gerekiyor. Çünkü talih hazır olana 
güler. Fırsatların kazası olmaz. Evet, 
kritik virajları aştık. Ama önümüzde, 
inişli-çıkışlı uzun ve zor bir yolculuk 
var. 
Ayrıca dünyada da yeni dengeler 
kuruluyor. Asya-Pasifik bölgesinin 
15 ülkesi, küresel ekonominin yüzde 
30’unu kapsayan, dünyanın en 
büyük serbest ticaret anlaşmasına 
imza attılar. Öte yandan aşının bu-
lunmasına rağmen, onaylanması ve 
yaygın hale gelmesi de zaman ala-
cak. Dolayısıyla hem salgın sonrası 
döneme hazır olmamızı sağlayacak, 
hem de yatırımcılara güven verecek 
bir program tasarlamalıyız.
Sizin son grup toplantınızdan 
başlayarak yaptığınız açıklamaları, 
bu açıdan çok değerli görüyorum. 
Verdiğiniz demeçlerle pozitif bir 
ortam oluştu. Moraller yükseldi. 
Kurumsal yapının ve hukuk sistemi-
nin güçlendirileceğine, reformlara 
hız verileceğine yönelik mesajlar, iş 
dünyasında gayet olumlu karşılandı. 

Yatırımcı dostu, şeffaf ve öngörü-
lebilir politikalarla, Türk Lirası’nın 
destekleneceğini açıklamanız da 
ayrıca önemlidir.
Yine sizin özellikle vurguladığınız 
şekilde, fiyat istikrarı, finansal istikrar 
ve makroekonomik istikrarla Türkiye, 
tempolu büyüme sürecini yeniden 
yakalayabilecektir. Zira iş alemi, önü-
nü görmek, ileriye bakarak hesap ya-
pabilmek ister. Yatırımların, üretimin 
ve istihdamın artmasında ön koşul, 
istikrardır, güvendir ve geleceğe dair 
belirsizliklerin azalmasıdır. Bunun 
yolu da fiyat istikrarıdır. Enflasyonla 
mücadele, döviz kurlarında da istik-
rar gerektirir. Fiyatların ve kurların 
devamlı arttığı bir ortam, iş yapma 
iştahını azalmakta, üretim ve yatırım 
kararlarını olumsuz etkilemektedir. 
Dolayısıyla döviz kurlarında istikrarın 
sağlanması da önem arz etmektedir.
Yine Sizin, AB Kurumlarının lider-
leriyle en üst düzeyde kurmuş 
olduğunuz diyalog da, ekonomiyi 
desteklemek ve AB-Türkiye ilişkile-
rinin geleceği açısından son derece 
önemlidir. Bu kapsamda, bazı viz-
yonsuz AB liderlerine rağmen, AB ile 
ilişkilerin güçlü tutulmasında, güm-
rük birliğinin güncellenmesinde ve 
vize diyaloğu dahil, ilişkilerde tekrar 
pozitif bir gündeme dönülmesinde, 
büyük fayda görüyoruz”. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önder-
liğinde başlatılacak, cesur ve ezber 
bozan, yeni bir yapısal reform ham-
lesinin küresel rekabette Türkiye’yi 
öne çıkaracağını belirten Hisarcık-
lıoğlu, “Bu noktada son olarak şunu 
vurgulamak isterim. Mevzuata 
ilişkin yapılacak reformlarda, eski-

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN
KATILIMIYLA TOBB’DA YAPILDI

TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI
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arkadaşım var, hepsine Allah’tan 
şifalar diliyorum, geçmiş olsun 
diyorum. Rabbim en kısa zamanda 
inşallah tüm mesai arkadaşlarınıza 
kavuşmayı da nasip etsin. ‘Bu da 
geçer ya Hu” diyoruz, inşallah bu da 
geçecek.” dedi. 
 
“Yüksek faizin nelere 
mal olduğu ortada”
Ekonominin kalbinde faaliyet göste-
ren oda ve borsa temsilcilerinin 81 il 
ve 160 ilçede iş dünyasının nabzını 
en güzel şekilde yansıttıklarına inan-
dığını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu arada özellikle yüksek faiz se-
bebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın, 
istihdamın temsilcileri olan sizler sa-
hada yaşananların tercümanı olarak 
karar vericilere yol gösteriyor, ışık tu-
tuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere 
mal olduğu ortada. Yüksek faizle 
bizler gerçek anlamda yatırım yapa-
bilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. 
İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün 
değil. Peki üretim yapabilir miyiz? O 
da mümkün değil. Peki ihracata yö-
nelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O 
da mümkün değil. Öyleyse bizim bu 
noktada çok daha dikkatli olmamız 
lazım ve yüksek faize yatırımcımızı 
ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için 
ekonomiyle ilgili her konuda iş dün-
yamızla ve onların temsilcileri olan 
sizlerle istişare etmeye özel önem 

veriyoruz. Aldığımız tüm kararlarda, 
attığımız tüm adımlarda sizlerle bir-
likte oluşturduğumuz ortak akıldan 
faydalanıyoruz. Sektörlerimizin ve 
şehirlerimizin sorunlarını, taleplerini, 
beklentilerini sizlerle birlikte konu-
şuyor, tartışıyor ve birlikte çözüm 
yolları geliştiriyoruz.”
Türkiye’nin son 18 yıldır büyük 
mesafe kat ettiği demokrasi ve kal-
kınma yolculuğunda 365 oda ve bor-
sanın lokomotif vazifesi gördüğünü 
vurgulayan Erdoğan, “Her oda ve 
borsamız kendi üyelerine çağın ge-
rektirdiği en ileri hizmetleri vermenin 
yanında Türk ekonomisine de çok 
önemli katkılarda bulundu. Ben bir-
çok sanayici, birçok iş adamlarımızla 
oturup konuştuğumuzda hepsi nasıl 
battığını, nasıl bittiğini anlatırken 
hep bana şunu söylerlerdi, neydi 

o? ‘Beni faiz batırdı, beni faiz bitirdi, 
şu kadar faiz ödedim, şu kadar faiz 
ödüyorum’ bunu söyleyen insanlara 
zulmetmek var mıdır. İnşallah biz 
bunları da tersine çevireceğiz, bun-
dan sonra da sizlerin azmi, çalışkan-
lığı, dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze 
çıkartılan engelleri birer birer aşarak 
hedeflerimize doğru yürümeye de-
vam edeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 
Yüksek faizden arındırılmış, istih-
damdan finansmana, özellikle nakit 
akışından teşviklere kadar ihtiyaç 
duyulan çok sayıda destek paketini 
hayata geçirdiklerini belirten Erdo-
ğan, bugüne kadar uygulanmış en 
büyük kredi paketleri, Kredi Garanti 
Fonu kefaletleri ve istihdam teşvik-
lerinin de bu dönemde başlatıldığını 
dile getirdi.

den olduğu gibi, kamu-özel sektör 
diyalog mekanizmalarının kurulması 
ve sin her zaman vurguladığımız 
istişarenin güçlendirilmesi çok fay-
dalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun 
tekliflerinde, özel sektörün görüşü-
nün zamanında alınmaması, sahada 
pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz, 
koşmaya, çalışmaya, üretmeye 
hazırız. Bu tekerlek bu tümsekte kal-
mayacak. Allah’ın izniyle tüm bunları 
aşacak, yola devam edeceğiz. El-
birliğiyle Türkiye’yi yeniden tempolu 
büyüme sürecine kavuşturacağız. 
Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, 
daha müreffeh yapmak için üretme-
yi, emek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, video konferans aracılığıyla da 
olsa katılımcılarla bir araya gelmek-
ten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
“’Kalpten kalbe bir yol vardır görül-
mez, gönülden gönüle gider yar 
oy’ diyen aşık gibi bizim de sizinle 
aramızda gönülden gönüle kurulu 
bir köprü var.” ifadesini kullanan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz buralara gökten zembille 
inmedik, vesayetin paraşütüyle de 
gelmedik, dededen, babadan miras, 
aristokratik kanallardan da vasıl ol-
madık. Hayatın merdivenlerini teker 
teker tırmanarak, milletimizin her 
kesimi ile hemhal olarak, zorlukları 
ve imkanları bizzat tecrübe ederek 
buralara geldik. Ömrü boyunca dev-
letten aldığı maaş dışında bir iş, üre-
tim, istihdam tecrübesi olmayanların 
kürsülerden esip gürlemeleri teneke 
tıngırtısının ötesinde bir anlama sa-
hip değildir. Bunların önlerine konan 
kağıtlardaki rakamların ne anlama 
geldiğine ilişkin en küçük bir fikirleri 
olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. 
Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğu-
nu, Maraş’ın açılmasının ne anlama 
geldiğini bilmeyen, orada Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanının başkanlığındaki 
heyetle verdiği görüntünün diplo-
matik mesajını anlamamış birine 
ekonomiyi izah etmek de mümkün 
değildir.
Kaldı ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nin Cumhurbaşkanı bunları 

davet ediyor ve bu davete icabet 
etmiyor, ben oraya gittim ‘e niye bizi 
de yanında götürmedi’ havasına gi-
rerek yine beni eleştirmeye kalkıyor. 
Ya, bununla sana ekmek çıkmaz, 
boşuna uğraşma. Senin bir defa 
Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı? 
Bu bir. İki, Kapalı Maraş bölgesini 
açmak diye bir tezi savunmak böyle 
bir anlayışın var mı? Yok. Aynı şeyleri 
bunlar Azerbaycan’da yapmadı mı, 
aynı şeyleri bunlar Suriye’de yapma-
dı mı, aynı şeyleri bunlar Libya’da 
yapmadı mı? Yaptı ve şimdi de 
kalkmışlar bunları konuşuyorlar. 
Kendisini ait doğru yanlış hiçbir fikri, 
hiçbir projesi, hiçbir hayali olma-
yan dışarıdan ve içeriden yazılan 
senaryoların tetikçiliğini yapmak 
dışında müktesebatı bulunmayanla-
rın ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi 
gerçekten gülünçtür. Azıcık bir sa-
mimiyet görsek herkes gibi onlarla 
da çok daha farklı bir şekilde oturur, 
konuşuruz. Ama bizim milletimize 
sözümüz ve saygımız gereği proje 
kişiliklerle, proje kadrolarla, proje 
siyasetlerle, bilhassa da yalanları 
ve iftiraları önlerine konduğu halde 
yüzleri kızarmayan siyaset bezirgan-
larıyla işimiz olmaz.” 
Her zaman söyledikleri gibi muha-
taplarının millet olduğunu vurgula-
yan Erdoğan, “Milletimizin bağrından 
çıkıp gelen tüm kesimlerle bizim iş 
dünyamızdır. Her husus gibi ekono-
mi de sanayi de ticaret de bir gönül 
işidir, bir adanmışlık işidir. Biz kendisi 
de esnaflıktan, ticaretten gelen bir 
siyasetçi olarak daima girişimcileri-

mizle, sanayicilerimizle, ticaret erba-
bımızla, esnafımızla, sanatkarımızla 
bir arada olduk.” diye konuştu.
 
“Babayiğit aradığımda hemen sizler 
çıkıp bu işe talip oldunuz”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
genel kurullarına, şuralarına ve 
çeşitli etkinliklerine katılmaya özel 
önem verdiklerine dikkati çeken 
Erdoğan, “Ülkemizin asırlık rüyası 
olan yerli otomobil için babayiğit 
aradığımda hemen sizler çıkıp bu işe 
talip oldunuz. Milletimizin huzurun-
da verdiğiniz sözü yerine getirerek 
adım adım Türkiye’nin otomobili 
projesini hayata geçirdiniz. İnşallah 
bu güzel projeyi yine sizlerle birlikte 
neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde 
şehit Başbakan Adnan Menderes’in 
acı hatırası sebebiyle adı yaslı adaya 
çıkan Yassıada’yı sizlerle birlikte 
demokrasi ve özgürlükler adası 
haline getirdik.” değerlendirmesinde 
bulundu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene 
koronavirüs salgını sebebiyle her 
konuda olduğu gibi iş dünyasıyla 
hasbihallerinde de farklı bir dönem 
geçirdiklerini belirterek, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu 
yılki genel kurulunun ertelendiğini 
hatırlattı. 
Kendilerinin de bu durum sebebiy-
le video konferans aracılığıyla da 
olsa iş dünyasıyla bir araya gelmek 
istediklerinin altını çizen Erdoğan, 
“Önce ekranları başından bizi izleyen 
arkadaşlarıma, şu anda Kovid-19’a 
yakalanmış olan içinizde birçok 
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delede çok önemli adımlar attıklarını 
vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Yatırımcılarımızın önünü açmak 
için gerçekleştirdiğimiz reformlarla 
ülkemizi iş yapma kolaylığı endek-
sinde 27 basamak birden yükselte-
rek 190 ülke arasında 33’üncü sıraya 
yerleştirdik. Bunun anlamını şöyle 
küçük bir örnekle anlatacak olursak, 
2002’de iş yeri açma süresi 38 gün 
iken bu süreyi 7 günün altına kadar 
düşürdük. Şimdi ise salgının ortaya 
çıkardığı değişim süreciyle dünya ile 
birlikte Türkiye de yeni bir döneme 
giriyor. Ülkemiz yatırımın, üretimin 
ve ticaretin yükselen merkezlerinden 
biri olarak gösteriliyor. Artık vites 
yükseltmenin bile yeterli olmadığı, 
araç değiştirmenin gerektiği bir 
dönemdeyiz. Bunun için ne gereki-
yorsa yapmaya kararlıyız.” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir 
çalışmalarını sürdürdükleri hukuk 
ve ekonomi reformlarının bu yeni 
dönemin hazırlıkları olduğuna işaret 
ederek, şunları söyledi:
“Türkiye’nin en köklü demokrasi ve 
ekonomi reformlarını gerçekleştir-
miş bir yönetim olarak, önümüzdeki 
dönemde ihtiyaç duyulan değişimle-
ri hayata geçirmek de elbette bizim 
görevimizdir. Temelini attığımız, 
tabiri caizse kaba inşaatını tamam-
ladığımız binamızı artık nihai hale 
getirecek atılımın eşiğindeyiz. İnşal-
lah ülkemiz hazırlık devrini geride 
bırakıp artık şahlanış dönemine giri-

yor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar 
için her anlamda en uygun şartları 
sağlamaya devam edeceğiz. Üretim, 
istihdam, ihracat ve büyümede 
ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını 
göreceğiz. Eylül ayına ilişkin gelen 
öncü verilerle ise üçüncü çeyreği 
güçlü bir büyümeyle kapatacağımız 
artık kesinleşmiş oldu. Eylül ayında 
sanayi üretimimiz hem aylık hem 
de yıllık bazda artarak en önemli bir 
başarıya imza attı.”

“Yılı pozitif bir büyümeyle 
bitireceğimize inanıyorum”
Recep Tayyip Erdoğan, sanayi 
ve ticaret sektöründeki adımlarla 
hizmet sektörleri toplamında ciro 
endeksinin eylül ayında yıllık yüzde 
26,2 arttığını belirtti.
Bütün bunlarla beraber salgının yol 
açtığı ve halen devam eden kimi 
zorluklara rağmen yılı da pozitif  
büyümeyle bitireceklerine inandığını 
ifade eden Erdoğan, “Fiyat istikrarını 
ve finansal istikrarı birlikte sağla-
yacağız. Bunun için enflasyonla 
mücadele de en önemli önceliğimiz-
dir. Hedefimiz bir an önce tek haneli 
enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. 
Mali disiplini koruyarak, kamu fi-
nansman kalitesini artırarak, yapısal 
ve mikro reformları hayata geçirerek, 
değişim çizgimizden sapmayarak 
büyüme ve istihdam odaklı bir an-
layışla yolumuza devam edeceğiz.” 
diye konuştu. 

Önlerindeki sorunları, piyasa eko-
nomisi kurallarına uygun şekilde 
çözeceklerini vurgulayan Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde bulundu:
“Salgının önüne geçmek için aldığı-
mız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların 
elbette farkındayız. Devlet olarak 
elimizdeki imkanları sonuna kadar 
kullanarak bu sıkıntıları azaltmanın 
gayreti içindeyiz. İnşallah önümüz-
deki yıl tüm bu zorlukları geride 
bırakmış olarak bugünleri acı bir 
tebessümle yad edeceğiz. Sorumlu-
luğumuzun ağır olduğunu biliyoruz 
ama milletimize olan güvenimiz, 
enerjimiz, şevkimiz, azmimiz daha 
da büyüktür. Ülkemizi bugünkü 
bölgesel ve küresel liderlik seviyesi-
ne sizlerle birlikte getirdik. İnşallah 
yaşadığımız sıkıntıları yine sizlerle 
birlikte aşacak, hep birlikte büyük ve 
güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız.”
Erdoğan, oda ve borsa başkanla-
rıyla bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti de ifade ederek, iş 
dünyasına, esnaf ve sanatkarlara, 
üreticilere, tüm sektörlere hayırlı ve 
bol kazançlar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 
hatıra ağacı dikildi
Açılış konuşmalarının ardından 
TOBB ETÜ Hatıra Ormanı’na Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
adına çınar ağacı dikildi. Ağaç 
dikimini TOBB ETÜ Rektörü Yusuf 
Sarınay tarafından gerçekleştirildi.

Salgından olumsuz etkilenen 
onlarca sektörde vergi ve primleri 6 
ay ertelediklerini anlatan Erdoğan, 
birikmiş kamu alacaklarına uzun 
vadeli yapılandırma getirdiklerini, 
bununla ilgili kanunun da Mecliste 
kabul edildiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi 
önümüzde yeni bir dönem var. Artık 
çok daha güçlü bir şekilde üretime, 
yatırıma, istihdama ve ihracata 
odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle 
bu sıkıntılı dönemi de tıpkı öncekiler 
gibi geride bırakıp inşallah büyük ve 
güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız. 
Sizlerden müteşebbisimizin, üretici-
mizin yanında bir Cumhurbaşkanına 
ve yönetime sahip olduğunuzu asla 
unutmadan gayretinizi artırmanızı, 
azminizi güçlendirmenizi istiyorum.” 
diye konuştu. 
Türkiye olarak reformlar ve başarı-
larla dolu sürdürülebilir büyümeyi 
politikalarının merkezine aldıkları 18 
yılı geride bıraktıklarına işaret eden 
Erdoğan, topyekün kalkınma anla-
yışıyla 81 vilayetin tamamında her 
haneye ve insana dokunan hizmet-
ler gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Piyasa ekonomisi anlayışıyla, reka-
beti esas alan şeffaf ve öngörülebilir 
politikalarla Türkiye’yi kalkındırıp 
güçlendirdiklerini dile getiren Erdo-
ğan, şöyle devam etti: 
“Bugün yaptığımız gibi her kesim-
le istişare halinde olmaya özel 
ehemmiyet verdik. Türkiye tarihinin 

en büyük demokrasi ve kalkınma 
hamlesi bizim dönemimizde başladı. 
Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 
950 milyar dolara, ihracatımızı 36 
milyar dolardan 152 milyar dolara 
çıkardık. Kişi başına düşen milli 
gelirimizi 12 bin 500 dolara kadar 
yükselterek ülkemizi üst-orta gelirli 
ülkeler grubuna dahil etmiştik. Ülke-
mize gelen doğrudan yatırımlar 138 
milyar doları bulmuştu. Yüzde 32 
olan enflasyon oranını yüzde 4’lere 
kadar indirmiş, faizleri tarihin en 
düşük seviyelerine getirmiştik. Ülke 
ve millet olarak 2023 hedeflerimize 
doğru emin adımlarla yükselirken 
bir anda içeride ve dışarıda büyük 
bir saldırı dalgasıyla karşılaştık. Gezi 
olayları ile başlayıp sınırlarımızın 
kuşatılmasına, darbe girişiminden 
ekonomimize kurulan tuzaklara 
kadar bütün bunlara uzanan bu sal-
dırıların hepsini de hamdolsun birer 
birer boşa çıkardık. Maruz kaldığımız 
saldırılar sebebiyle tüm gücümüzle 
istiklal ve istikbal mücadelemize yo-
ğunlaşırken, yatırımları ve ekonomiyi 
de ihmal etmedik. Bu tarihi mücade-
le döneminde bile Türkiye’yi yüzlerce 
büyük proje ile donattık.”

“İmkansız denilen 
nice başarılara imza attık”
Erdoğan, kendini savunmanın 
ötesinde bölgesel ve küresel bir güç 
olma yolunda çok önemli adımlar 
attıklarına işaret ederek, “Yapıla-

maz denilen nice harekatları yaptık, 
imkansız denilen nice başarılara 
imza attık. Güçlü sanayi altyapımız, 
zengin insan kaynağımız ve yenili-
ğe odaklı çalışkan girişimcilerimiz 
sayesinde her zorluğu aşacak yeni 
yollar bulduk. Savunma sanayinde 
ülkemizin geldiği yer, tüm dünyada 
hayranlıkla takip ediliyor.” dedi.
İstanbul’a kazandırdıkları üçüncü 
havalimanının Türkiye’nin 2053 viz-
yonunun en önemli altyapılarından 
biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
şunları kaydetti:
“Eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
enerjiye her alanda gerçekten tarihi 
öneme sahip projeleri işte bu mü-
cadele döneminde hayata geçirdik. 
Değerini salgın döneminde çok daha 
iyi anladığımız şehir hastaneleri ile 
kapsamlı Genel Sağlık Sigortası sis-
temimiz bile başlı başına bir başarı 
hikayesidir. İşte İstanbul’da Atatürk 
Havalimanı’nda ve Sancaktepe’de 
1008’er odalı hastaneleri 2 ay gibi bir 
sürede yaptık ve uçak inecek 5 daki-
kada hastaneye ulaşacak. Sancak-
tepe’de uçak yine orada havalima-
nına inecek 5 dakikada hastaneye 
ulaşacak. Niye yaptık bunları? Bütün 
bu Kovid olayıyla mücadele için.”

“Dünya ile birlikte Türkiye’de 
yeni bir döneme giriyor”
Erdoğan, yine aynı şekilde devasa bir 
hastaneyi Başakşehir’de yaptıklarını 
ve bu hastane ile de salgınla müca-
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TORBA YASA VE 
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

MECLİS’TE KONUŞULDU
KTO’nun Kasım ayı Meclis toplantısı Koronavirüs 

tedbirleri kapsamında video konferans yönte-
miyle gerçekleştirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ün 
Torba Yasa ve Yeni Koronavirüs Önlemleri çerçeve-
sinde özel sektör açısından ekonomiyi değerlendir-
diği meclis toplantısında Oda üyelerinin sorunları ve 
talepleri istişare edildi. 
Konya Ticaret Odası’nın Kasım ayı olağan Meclis 
toplantısı Koronavirüs (Covid-19)  tedbirleri dikkate 
alınarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 
Meclis Başkanı Ahmet Arıcı’nın yönettiği toplantıya 
Meclis üyeleri katıldı. Kasım ayında Meclis toplan-
tısının da ana gündem maddesi Covid-19’un reel 
sektöre etkisi ve Torba Yasa ve Yeni Koronavirüs Ön-
lemleri çerçevesinde ekonomideki gelişmeler oldu.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk toplantı-
daki konuşmasına Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da 

kazandığı tarihi zaferi kutlayarak 
başladı. Öztürk, “Kasım ayı içinde 
bizleri mutlu eden bir gelişme ise 
Karabağ’da işgalin bitmesi idi. Azer-
baycan ordusu, işgal altında bulu-
nan topraklarını kurtarmak amacıyla 
27 Eylül’de başlattığı operasyonda 
büyük ilerleme kaydederek, Dağlık 
Karabağ’ın kalbi olarak nitelendirilen 
Şuşa bölgesinde kontrolü sağladı. 
Bu gelişme sonrası iyice köşeye 
sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan, teslim olma belgesini 
imzaladı. Bu imza ile 30 yıldır işgal 
altında olan Türk yurdu Karabağ’ın 
Azerbaycan toprağı olduğu tescil-
lendi. Kahramanca mücadele eden 
Azerbaycan ordusunu kutluyor, 

çatışmalarda şehit olan askerleri 
rahmetle, gazileri minnetle anıyo-
rum” dedi. 
Üyelere gecikmiş oda aidatları 
borçlarını yapılandırma imkânı da 
getiren Torba Yasa’nın TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilmesinin ardın-
dan Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini ifade eden Baş-
kan Öztürk Yasa’da yer alan madde-
leri değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi’nde alınan kararlar ile 
açıklanan Yeni Koronavirüs Önlem-
lerini aktaran başkan Öztürk “Tüm 
dünya ülkeleri salgından kaynaklı 
zorluklarla mücadele ederken, Tür-
kiye salgına teslim olmadan, gerekli 
tedbirleri alarak üretmeye, çarklarını 

döndürmeye devam etmektedir. 
Umut ediyoruz ki en kısa sürede 
normal hayata dönülür ve üretim, 
tedarik ve tüketim zincirindeki sıkın-
tılar giderilir” şeklinde konuştu. 
Öztürk konuşmasının ardından 
“KONYA TİCARET ODASI FAALİYET-
LERİ, İŞTİRAKLERİ VE PRPOJELE-
Rİ” konulu bir sunum yaparak yıl 
sonu itibariyle Oda proje ve iştirakle-
rinde gelinen son durum ve yapılan 
çalışmalar hakkında Meclis üyelerini 
bilgilendirdi.  
Toplantının son bölümünde söz 
alan Meclis Üyeleri tarafından dile 
getirilen sorunlar ve talepler konula-
rı istişare edildi.

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ YENİ İPEKYOLU DERGİSİ14 15

HABERLER



EKONOMİ YÖNETİMİ 
İSTİŞARE TOPLANTILARI İLE 

ÖZEL SEKTÖRÜ DİNLEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 

Elvan, Adalet Bakanı Abdulha-
mit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı 
Naci Ağbal’ın katılımıyla, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi 
ile yapılan toplantı sonrasında değer-
lendirmelerde bulunan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki 
sorunları, diyalog ortamı ve istişare 
ile çözeceğimize inanıyoruz” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıkla-
masında şu ifadelere yer verdi:
“Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 
ve TCMB Başkanı Naci Ağbal katılımı 
ile iki oturumdan oluşan çok kap-
samlı bir istişare gerçekleştirdik. 
İlk oturumda ekonomi ve reform gün-
demini TOBB Yönetim Kurulumuzla 
birlikte istişare ettik. 
İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir 
araya getiren Türkiye’nin en büyük 
ve en kapsamlı sektörel toplantısını 
gerçekleştirdik. 
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’nde 
her sektördeki en büyük firmalar 
ve ilgili sektörel dernekler yer alıyor. 
Sektör Meclislerimiz her sektörde en 

çok öne çıkan sorunları ve bunların 
çözümüne yönelik fikirlerini bir araya 
getirdiler ve bunları videokonferans 
yöntemiyle Bakanlara ilettiler. Gayet 
kapsamlı ve verimli bir toplantı ger-
çekleştirdik. 
İş ve yatırım ortamında yaşanan 
sıkıntıların ve bunlara yönelik çö-
züm önerilerimizin yapıcı bir diyalog 
ortamında ele alınmasından büyük 
memnuniyet duyduk. İçerde ve 
dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız 
bu dönemde devletimizi yanımızda 
görmek bizim için çok değerliydi. 
Sıkıntıları aşma noktasında başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakan-
larımızın icracı ve reformcu iş yapma 
vizyonlarının büyük önem taşıdığına 
inanıyoruz. Hükümetimizin bu vizyo-
nunun reformların hayata geçmesi 
ve istikrarın güçlendirilmesi açısın-
dan belirleyici olacağını düşünüyoruz. 
Ekonomiyi büyütme mücadelemizde 
bizleri yalnız bırakmayan, her fırsatta 
desteklerini gösteren ve bu güzel 
istişare ortamını sağlayan kıymetli 

Bakanlarımıza ve Merkez Bankası 
Başkanımıza Türk özel sektörü adına 
teşekkürlerimizi sunuyoruz”.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 
da twitter hesabından yaptığı açıkla-
mada, “İş dünyası ile görüşmelerimizi 
TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız 
sayın Abdulhamit Gül, sayın Zehra 
Zümrüt Selçuk, sayın Mustafa Va-
rank, sayın Bekir Pakdemirli ve sayın 
Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin 
görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç 
odaklı bir toplantı gerçekleştirdik” 
dedi. 
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe 
Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen 
toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları, Ali Kopuz, Sel-
çuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer 
Kıran, TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz ile TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Cengiz Günay, 
Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki 
Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut 
Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve 
Selim Kandemir katıldı.

BAŞKAN ÖZTÜRK:
“PANDEMİYE RAĞMEN 
HEDEFTEN SAPMADIK”

Konya Kasım’da 203 milyon dolar 
ihracat yaptı. İhracatını aylık 

olarak yüzde 23,2 oranında artıran 
Konya, Türkiye ihracatından aldığı 
payı yüzde 1,36’ya çıkardı. 2019’da 
2,014 milyar dolar ihracat yapan Kon-
ya, 2020 yılının ilk on bir ayında 1,95 
milyar dolar ihracat kaydetti. Aralık 
ayında yapılacak ihracatla 2019 
rekorunun kırılacağına kesin gözüy-
le bakılırken, KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk “Salgın ile geçen 2020’nin 
sonuna gelirken Konya’nın ihracat 
artışı hedeflerimizde sapma olmadı-
ğını gösteriyor” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Kasım ayı geçici dış ticaret verilerini 
açıkladı. Türkiye’nin ihracatı Kasım’da 
geçtiğimiz yılın aynı ayına % 0,95’lik 
düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar 

oldu. Kasım’da Konya ise 203 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya’nın 
il bazında ihracatı 2019 yılının Kasım 
ayına göre yüzde 23,2 oranında artış 
gösterdi. Konya, Türkiye ihracatından 
yüzde 1.36 pay aldı. 2020 yılı on bir 
aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 95 
milyon dolara ulaştı. İlk on bir ayda 
Konya ihracatını yüzde 5,8 artırdı. 
İhracat rakamlarını değerlendiren 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk Konya’nın 2020’nin ikinci 
yarısından itibaren ihracatta yakala-
dığı artış trendini devam ettirdiğini 
söyleyerek, yılsonunda hedeflerine 
ulaşacaklarını ifade etti.  
Başkan Öztürk, “Salgın nedeniyle kü-
resel ticaretteki yavaşlamanın etkisi 
ile 2020’de dünya ticaretinde yüzde 
20’nin üzerinde bir azalma bekliyo-

ruz. Ülkemiz ve şehrimiz de bu du-
rumun etkisi ile 2020’nin ilk 5 ayında 
kayıp yaşadı. Ekonomide normalleş-
me süreci ile birlikte Konya Haziran 
ayında ihracatta yüksek artış oranları 
kaydetmeye başladı. Ekim ayında 
ihracatını yüzde 18,06 oranında artır-
ma başarısı gösteren şehrimiz Kasım 
ayında da yüzde 23,2 artış kaydetti. 
Yılın tamamlanmasına bir ay kala 
toplamda 1,95 milyar dolar ihracat 
ile geçen sene kaydettiğimiz 2,014 
milyar doların da üzerine çıkacağı-
mızı göstermektedir. Salgın sürecine 
rağmen 2020’de Konya ihracatta 
hedeflerinden sapma yaşamamıştır. 
Tüm zorluklara rağmen ülkemizin ve 
şehrimizin ihracatına katkı sağlayan 
tüm müteşebbislerimizi kutluyorum” 
dedi.
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NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Mercan’ın 

moderatörlüğünü yaptığı webinara 
TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk ile KTO 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fah-
rettin Doğru konuk olarak katıldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi tara-
fından düzenlenen “Küresel Ekono-
mide Konya ve Ticaret” webinarına 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve 
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 
Selçuk Öztürk, “Dünya ticaretinde 
2020 yılı için yüzde 20’lik bir küçül-
me öngörülüyor. Ama Türkiye çok az 
bir payla ya küçülme yaşayacak ya 
da büyüme kaydedecektir. Konya’nın 
da 2020 yılında ihracatını artırarak 
kapatacağını düşünüyorum.” dedi.
Programda ilk olarak konuşan TOBB 
Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, pandeminin devam 
ettiği süreçte imalat ve ihracat 
sektörlerinde pozitif gelişmelerin 
devam edeceğini ancak hizmetler 
sektöründe zorlukların yaşanacağını 
öngördüğünü belirtti. 

“Pandemiden Olumlu Etkilenen 
Sektörler Konya Sanayisini Ayakta 
Tuttu”
Dünya ticaretinde 2020 yılı için 
yüzde 20’lik bir küçülme öngörülü-
yor. Neredeyse bütün ülkeler 2020 
yılını küçülme ile kapatacak. Türkiye 
daha dinamik bir ülke dünya ile 
kıyaslandığında. Onun için Türkiye 
çok az bir payla ya küçülme yaşa-
yacak ya da büyüme kaydedecektir. 
Konya ise, Türkiye ortalamasından 
çok daha iyi bir performans göster-
di. Konya’nın 2020 yılında ihracatını 
artırarak kapatacağını düşünüyo-
rum. Pandemi sürecinde olumsuz 

etkilenen sektörlerin yanında olumlu 
etkilenen sektörler de oldu. Mesela 
bu süreçte gıda sektörü önem ka-
zandı, gıda önem kazanınca tarımın 
önemi ortaya çıktı ve Konya ciddi bir 
tarım şehri. Konya’da tarım makine-
lerinin üretilmesi, temizlik ürünleri 
sektörü, kimya sektörü,  plastik 
ambalaj sektörü, tarım ve gıda 
sektörünün varlığı Konya sanayisini, 
ihracatını ayakta tuttu.” şeklinde 
konuştu. 

“İlk 10 Ekonomi Hedefi İçin Üni-
versite Sanayi İşbirliği Şart”
Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili 
değerlendirmede bulunan Öztürk, 
“Türkiye ekonomisinin çok daha 
büyüyebilmesinin yegane çözümü 
üniversite-sanayi, üniversite-iş alemi 
işbirliğini sağlamamızdan geçiyor. 
Ekonomi belli bir noktaya kadar 
tersine mühendislikle büyüyebilir. 
Bizde de büyük oranda tersine 
mühendislik uygulamasını görüyo-
ruz. Tersine mühendislikle rekabet 
ettiğimiz ülkeleri yakalayabiliriz ama 
onları geçemeyiz. Mesela 10 yıldır 
orta gelir tuzağını kıramıyoruz. Orta 
gelir tuzağını ancak bilimle kıra-
biliriz. Bilimin katkısını iş alemiyle 

birleştiremezsek orta gelir tuza-
ğını kıramaz ve rekabet ettiğimiz 
ülkeleri de geçemeyiz. Dünya’da ilk 
10 ekonomi içinde olma iddiamızı 
gerçekleştirmek için tersine mühen-
dislik uygulamasına değil bilimle yol 
almaya ihtiyacımız var. Bilim üniver-
sitede, üretim sanayide. Kesinlikle 
üniversite-sanayi, üniversite iş alemi 
işbirliğini gerçekleştirmemiz gere-
kiyor. Bunu başardığımız zaman 
ancak rekabet ettiğimiz ülkeleri 
geçebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Pandemiyle birlikte e-ticaretin uç 
noktalara ulaştığını aktaran KTO 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Fahrettin Doğru ise, “Belki zaman 
içerisinde imalat yapan işyerleri 
doğrudan tüketiciye satış yapacak 
ve aradaki ticaretçiler ortadan kal-
kacak. Öğrencilere tavsiyem şuan 
şartlar zor olsa da, yapmak istedik-
leri, hedefledikleri işler için girişim 
yapmaktan geri durmasınlar. Bir 
projeleri varsa mutlaka güvendikleri 
arkadaşları, çevreleri ve sermayesi 
olan kişilerle bunu paylaşsınlar. KO-
Bİ’lerin büyük çoğunluğu kafasına 
koyduğunu yapmaya çalışanlardan 
oluşuyor.” diye konuştu.

EKONOMİ VE TİCARETİ DEĞERLENDİRDİLER

ÖZTÜRK VE DOĞRU TECRÜBE PAYLAŞIMI 
PROGRAMINDA

KTO İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA 
TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN
PROJESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, “ Tedarik Zinciri 

Finansman Projesi ile tüm üyeleri-
mize, ticari mal alım-satımlarında, 
güvenli ticaret sistemi ve kolay 
finansman imkânı getirerek, tedarik 
zincirinin aksamadan sürdürülme-
sine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 
Satıcılar sattıkları mal bedelini, ala-
cak riski taşımadan, Ziraat Bankası 
garantisiyle peşin ya da taksitli ala-
caklar. Böylece nakit akışını öngörü-
lebilir hale gelmiş olacak. Alıcılar da 
uygun vade ve maliyette finansman 
temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekler. Yani kısaca, mal 
almak gerekince, bu kart ile para 
ödemeden satın alma yapılabilecek. 
Satıcı da endişe etmeden malını 
güvenle satıp, parasını bankadan 
tahsil edebilecek. Bu protokolle 
birlikte 81 ildeki tüm oda ve borsa 
üyeleri Ziraat Bankası tarafından, 
ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek 
limitler dâhilinde hem satıcı hem de 
alıcı olarak bu sistemden yararla-
nabileceklerdir. Projenin ülkemize, 
ilimize, üyelerimize, üreticilimize 
ve tüketicilerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Projenin hayata 
geçirilmesinde katkısı olan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Zi-
raat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın ile şehrimizde iş birliği içinde 
çalıştığımız Ziraat Bankası Konya 
Bölge Başkanı Faruk Bişiren’e de 
teşekkür ediyorum” dedi.
Ziraat Bankası Konya Bölge Başkanı 
Faruk Bişiren ise, “Bankkart Başak 
Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü-
müzle alıcılar ve satıcılar arasında 
büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye 
iş yeri ve kurumsal kart altyapımız 

üzerinden özel fiyatlama ve vade 
avantajı sunarak sektörlerdeki tüm 
tarafları finansal açıdan destekli-
yoruz. Kurumsal kart altyapımız 
üzerinden özel fiyatlama ve vade 
avantajı sunuyoruz. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ve bağlı 365 oda/
borsa üyesi iş yerleri Ziraat Bankası-
nın kurumsal kartı Bankkart Başak 
ile yapacakları alımlarda 540 güne 
kadar vade ve finansal avantajlardan 
yararlanabileceklerdir” diye konuştu.

Konya Ticaret Odası ve Ziraat Bankası arasında, Oda üyelerine ticari mal alım-satımlarında 
kolay finansman imkânı sağlayan Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolü imzalandı.
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YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME
KONYA KATKISI

Konya Ticaret Odası Başkanlığı 
görevini de sürdüren Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, 
AA muhabirine, Konya’nın, ihracatını, 
son yıllarda Türkiye ortalamasının 
üzerinde artırdığını aktardı.
Konya’nın 700 milyon dolar ihracatını 
son 10 yılda 2 milyar doların üzerine 
çıkardığını belirten Öztürk, “Bu yılın 11 
ayında Konya ihracatını yüzde 6 ar-
tırdı. Yıl sonunda da tüm zor şartlara 
rağmen ihracatını artırabilen il olacak. 
2 milyar 200 milyon dolar ihracata 
ulaşmış olacağız.” diye konuştu.
Öztürk, ihracatta öne çıkan sektör-
lerden birinin de savunma sanayisi 
olduğuna işaret ederek, Konya’nın 
son yıllardaki performansıyla bu sek-
törde en fazla ihracat yapan 4 ilden 
biri haline geldiğini vurguladı.
Savunma sanayisinde ihracat 51 
milyon dolardan 120 milyon doların 
üzerine çıktı
Kentin sanayi altyapısına ve fabrika-
larının kapasitesine dikkati çeken Öz-
türk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen 
yıl ile 2020’nin 11 ayını karşılaştırdı-
ğımızda; savunma sanayisi ihracatı 
51 milyon dolardan 120 milyon dolar 
seviyelerine geldi. Bu da ilk 11 ay iti-
barıyla yüzde 144’lük ihracat artışına 
tekabül ediyor. Aralık ayını da benzer 

bir performansla kapatacağımızı 
düşünüyoruz. Konya artık Türkiye’nin 
savunma sanayisi ihracatında en 
önemli şehirlerden biri haline gelmiş 
olacaktır. Geleceğe bakıldığında 
savunma sanayisi ihracatı daha çok 
yer tutacak. Şu anda sanayicimiz sa-
vunma sanayisine yatırım yapmaya 
başladı. Bu yatırımların en önemlisi 
Konya ASELSAN olacak. Bu yatırımın 
tamamlanmasıyla ihracata direkt 
katkısı olacaktır. Konya ASELSAN’ın 
tedarikçilerinin yavaş yavaş oluşma-
ya başlayacağını düşünüyoruz.”
Konya otomotiv yedek parça ihra-
catıyla da dikkati çekiyor
Konya’da ihracat denildiğinde ilk 
olarak gıda ve tarım ürünlerinin akla 
geldiğine değinen Öztürk, şunları kay-

detti: “Otomotiv yedek parçası, son 
10 yılda Konya’nın en fazla ihracat 
yaptığı 1. veya 2. kalem olmuştur. 
Makine ile otomotiv yedek parçası 
ihracatı birbirine çok yakın seyrediyor. 
2020’nin 11 aylık döneminde geçen 
yıla göre çok daha fazla ihracat 
gerçekleşti. Otomotiv yedek parça 
ihracatında geçen yıla göre yüzde 
22’lik artış var. Bunun da devamı ge-
lecek. Sanayicilerimiz, sertifikasyon 
çalışmaları, yeni yatırım ve tesislerle 
yedek parça ihracatında başarısını 
sürdürecektir. Gelecek 10 yılda da 
Konya, ihracatta başarılı performa-
sını devam ettirecektir. Konya’nın, 
ülke ekonomisini yukarı doğru çeken 
şehirlerin en başında yer alacağını 
düşünüyorum.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Konya’nın 2020’nin 
11 ayında, savunma sanayisi alanındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

144’lük artışla 120 milyon doların üzerine çıktığını söyledi.

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ 
2021 YILI ÇAĞRISI

Ar-Ge destekleri kapsamında, KO-
Bİ’lere yönelik olarak %75 oranın-

da 600.000 TL destekli “1507-KOBİ 
Ar- Ge Başlangıç Destek Programı” 
ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın 
destekli 1501-Sanayi Ar-Ge Destek 
Programı 2021 yılı çağrıları açılacak 
olup, konu ile ilgili detaylı bilgi aşağı-
da sunulmaktadır.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme-
ler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların 
başvuru yapabilecekleri 1501- Sanayi 
Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor.

1501-Sanayi Ar-Ge 
Destek Programı
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştir-
me ve Yenilik Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında, yenilik tanımı 
çerçevesinde; yeni bir ürün üretilme-
si, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, 
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya stan-
dardının yükseltilmesi veya maliyet 
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, 
yeni üretim teknolojilerinin geliştiril-
mesi konularında yürütülen Ar-Ge 
nitelikli projeler desteklenmektedir. 
Program kapsamında desteklenen 
projeler dönemsel desteklemeye 
esas harcama tutarına uygulanacak 
destek oranı ile desteklenir. Projenin 
her dönemi için destek oranı sabit 
olmak üzere %75 olarak uygulanır. 
Destek süresi proje bazında en fazla 
otuz altı (36) aydır. Programda bütçe 
sınırlaması bulunmamaktadır.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı
KOBİ’lerin sorunlarını aşabilmelerini 
sağlamak için yeni bir ürün üretilme-
si, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, 
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya stan-
dardının yükseltilmesi veya maliyet 
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, 
yeni  üretim teknolojilerinin geliştiril-
mesi konularında KOBİ’ler tarafından 
yürütülen 600.000 TL bütçe ve 18 ay 
süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK 

tarafından desteklenmesi amaçlan-
mıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, 
ortaklı proje başvurusu yapılması 
koşuluyla 2 proje daha bu programda 
desteklenebilmektedir. Destek oranı 
her dönem için sabit olup %75’tir.
1507 programı gibi, 1501 programı-
na da sadece Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru 
yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ 
ölçeğindeki firmaların proje esaslı 
araştırma - teknoloji geliştirme ve ye-
nilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.
Başvurular 04.01.2021 tarihi itibariyle 
https://eteydeb.tubitak.gov.tr adre-
sinden alınmaya başlanacaktır.

Çağrı takvimi aşağıda verilmektedir.
1501 için Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi  4.01.2021
Ön Kayıt Başvurusu 
Son Tarihi  12.02.2021
Çağrı Kapanış Tarihi 4.03.2021

1507 için Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi  4.01.2021
Ön Kayıt Başvurusu 
Son Tarihi  11.02.2021
Çağrı Kapanış Tarihi 1.03.2021

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 
Kuruluş bazlı ön kayıt uygulaması-
na geçilmiştir. Daha önce Kuruluş 
bazlı ön kayıt işlemlerini gerçekleş-
tirmemiş, 1501 ve 1507 çağrılarına 
başvuru yapmak isteyen kuruluşların, 
Çağrıların resmi olarak duyurulmasını 
beklemeden, şimdiden kuruluş bazlı 
ön kayıt işlemlerini başlatabilecekleri 
önemle duyurulur.
1501 Başvuru Formu ve Kılavuzu 
için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/
destekler/sanayi/ulusal-destek- prog-
ramlari/1501/icerik-basvuru-formlari
1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu 
için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/
destekler/sanayi/ulusal-destek- prog-
ramlari/1507/icerik-basvuru-formlari

Kaynak: tubitak.gov.tr
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TİCARET BAKANLIĞI’NDAN 
81 İLE İHRACAT ATAĞI

KONYA PİLOT İLLER ARASINDA
Ticaret Bakanlığı hayata geçir-

diği “81 İlde İhracata İlk Adım 
Programı” ile yeni bir ihracat ham-
lesi başlattı. Program kapsamında 
Bakanlık, Türkiye genelinde sahaya 
inerek potansiyeli olduğu halde ih-
racat yapamayan firmaları ihracata 
yönlendirecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 
“Program ile ihracat ailemize, 
Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde 
yepyeni üyeler kazandırmış olacağız. 
Türkiye ihracatla büyümeye devam 
edecek.”
“Türkiye genelinde ihracat seferber-
liği başlatıyoruz. 81 ile bu projemizi 
yaygınlaştırarak, il ve ilçelerimizde 
yeşeren yeni üretim ve ihracat hika-
yelerini paylaşıyor olacağız.”
Ticaret Bakanlığı, ihracat atağını “81 
İlde İhracata İlk Adım” Programı ile 
sürdürüyor. Program kapsamında 
Bakanlık, Türkiye genelinde sahaya 
inerek potansiyeli olduğu halde 
ihracat yapamayan firmaları ihra-
cata yönlendirecek. Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde “81 

İlde İhracata İlk Adım” Programını 
tanıttı. Program, ihracat potansiyeli 
olduğu halde hiç ihracat yapmamış 
ya da son 10 yılda bir kez ihracat 
yapıp bırakmış firmalara danışman-
lık hizmeti verilmesini kapsıyor. Bu 
doğrultuda, alanında uzman men-
torlarla firmaların bir araya getiril-
mesi ve firmalara mentorluk hizmeti 
verilmesi hedefleniyor.
Ticaret Bakanı Pekcan tüm çalış-
ma ve projelerinin tamamlandığını 
ve doğrudan sahaya inerek firma 
bazında işleyecek bir program olan 
81 İlde İhracata İlk Adım Progra-
mı başlattıklarını duyurdu. Bakan 
Pekcan, Adana, Kahramanmaraş, 
Konya, Manisa ve Samsun’da pilot 
uygulamasına başladıkları 81 İlde 
İhracata İlk Adım programıyla Türki-
ye’nin yüksek katma değerli ihraca-
tını artıracaklarını belirterek şöyle 
konuştu: “İhracatta tecrübeden daha 
güvenli bir kaynak yok. Yereldeki fir-
malarımızla birebir çalışarak onların 
ihtiyaçlarını birebir çözümleyerek 
onlara yetkinlik desteğinde buluna-
cağız. Program ile ihracat ailemize, 

Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde 
yepyeni üyeler kazandırmış olacağız. 
İhracat ailemizi genişletmiş ola-
cağız. Türkiye ihracatla büyümeye 
devam edecek.” 

“81 İLDE POTANSİYELİ OLAN FİR-
MALAR ARAŞTIRILACAK”
Firmaların özelliklerini bütüncül 
yaklaşımla incelediklerini aktaran 
Pekcan, ardından firmalarla konu-
şarak ihtiyaçları analiz ettiklerini 
anlattı. Pekcan şu değerlendirmede 
bulundu: “5 ilimizde kapasite raporu-
na haiz 6 bin 882 firmamız mevcut. 
Bunların içinden 2 bin 773 firma-
mızın ihracat potansiyeli olduğunu 
tespit ettik. Programı daha geniş 
bir kitleye yaymadan önce, müm-
kün olan en iyi yapıya kavuşturmak 
amacıyla 5 ilde uygulamalarımızı 
sürdüreceğiz. 40 ilimizde kapasite 
raporu olan 16 bin 570 firmamız 
var ve bunların arasında 7 bin 277 
firmanın ihracat yapma potansiyeli 
olduğu halde ihracat yapmadığını 
tespit ettik. Şu an itibarıyla çalış-
manın ikinci aşamasında 70 il için 

potansiyel ihracatçı pozisyonunda 
olan 11 bin 444 firmamız ile ilgili 
analizleri de tamamlamış bulunuyo-
ruz. 81 il için de analizlerimizi süratle 
tamamlayacağız.”

“YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN 
ÜRETEN FİRMALAR PİLOT UYGU-
LAMADA OLACAK”
Pekcan, firmaların üretim ve ihracat 
kapasitelerini gözlemlediklerini ifade 
ederek, 40 ilde üretim yapan firma-
ların üretimlerini teknolojik olarak 4 
sınıfta gruplandırdıklarını anlattı.
Pekcan, yüksek teknolojili ürün üre-
ten firmaların pilot uygulamada yer 
almasını sağlayacaklarını söyleyerek 
şunları kaydetti:
“Programımızın veri kriterlerine uyan 
firma seçiminden başlayacağız. 
Sonrasında her firmayla birebir 
ihtiyaç analizleri yapacağız. Bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda da firma 
ihtiyaçlarına uygun mentorları tespit 
edeceğiz. 6 ay sonunda programı 
değerlendirerek 81 ildeki firmaları-
mız için, onların ihtiyaçlarına uygun 
yol haritalarını tespit etmiş olacağız.”

“HER FİRMANIN ÖZEL İHTİYAÇLA-
RINI ANALİZ EDECEĞİZ”
Pekcan, bu programı bugüne kadar 
yaptıkları çalışmalardan ayıran en 
önemli özelliğin her firmaya tek tek 
dokunarak özel ihtiyaçlarını analiz 
etmek olduğunu kaydetti. Program-
da bugüne kadar verdikleri genel ve 

kapsamlı eğitimlerin dışında artık 
her bir firmayla birebir çalışarak 
mesafe kat edileceğini dile getiren 
Pekcan, şöyle konuştu:
“Firmalarımızla yaptığımız birebir 
görüşmelerle firmalara uygun özel 
mentor havuzu oluşturuyoruz ve fir-
malarımızı mentorlarıyla eşleştirerek 
programa başlıyoruz. Mentorlarımı-
zın gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye 
sahip olduklarından emin olacağız 
ve günün sonunda programın 
başarısını etkileyen belki en önemli 
kriter, alanında uzman doğru kişilerle 
çalışarak onun uzmanlık alanında 
ihtiyaç hisseden firmamızı bir araya 
getirmek olacak. Program kapsa-
mında mentorlarımız 6 ay boyunca 
her hafta en az 4 saat kesintisiz 
olarak firmamızla beraber çalışacak. 
Sürekli bir etkileşim halinde olacak-
lar ve engelleri tek tek aşacaklar. Bu 
görüşmelerin yüzde 50’sini yüz yüze, 
yüzde 50’sini de çevrimiçi olarak 
planlıyoruz. Tabii pandemi koşulları 
elverdiği ölçüde. Ama daha da fazla 
geciktirmek istemiyoruz projemizi.”

“FİRMALARA EXİMBANK TARAFIN-
DAN ÖZEL DESTEK VERİLECEK”
Pekcan, aynı işletmenin birden fazla 
mentordan yararlanabileceğini dile 
getirerek, programın izlenebilirliği-
ni sağlamak amacıyla mentor ve 
firmaların aylık olarak gelişmeleri 
raporlayacağını söyledi. Programa 
katılan firmaların Ticaret Bakanlı-

ğı’nın sunduğu bütün fırsatlardan 
yararlanabileceğini aktaran Pekcan, 
dünya genelindeki ticaret müşavirle-
rine de ulaşma imkânı bulacaklarını 
anlattı. Pekcan, programın 5’inci 
ayında tüm deneyimlerini paylaş-
mak üzere tüm mentor ve firmaları 
bir araya getireceklerini ifade ederek, 
bu sayede programın güçlü ve zayıf 
yönlerini tespit edeceklerini söyledi. 
Programın sonunda firmaların ihra-
cata başlayıp başlamadıkları, ihracat 
yaptıkları ülke, ihracat yaptıkları 
firma ve ürün sayısı incelenerek en 
başarılı firma ve mentor eşleşmesi-
ne ödül vereceklerini anlattı. 

İHRACAT SEFEBERLİĞİ 
BAŞLATIYORUZ
Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı 
olarak 81 ilden henüz ihracat yap-
mamış firmaları keşfetmek, onların 
ufkunu açmak ve onlara ihracat 
yapmaları için ihtiyaç duydukları 
cesareti ve yönlendirmeyi yapmak 
amacıyla yola çıktıklarını belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye 
genelinde, Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın da ‘Ekonomi Seferberliği’nde 
bahsettiği gibi ‘İhracat Seferberliği’ni 
başlatıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. 81 
ile bu projemizi yaygınlaştırarak il ve 
ilçelerimizde yeşeren yeni üretim ve 
ihracat hikayelerini paylaşıyor olaca-
ğız. İhracat seferberliğinin ülkemize, 
milletimize ve iş dünyamıza hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum.”
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MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI 
VE ALINAN KARARLAR

KONYA TİCARET ODASI

ELEKTRONİK VE GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ KURULUMUNDA 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
ALMA ZORUNLULUĞU 
GETİRİLMELİ
Konya Ticaret Odası Elektronik Mal-
zeme İmalatı İle Telekomünikasyon 
Ekipmanları Toptan Ve Perakende 
Ticareti yapan meslek komitesi 
üyeleri aylık mutat toplantısını ger-
çekleştirdi.
Meslek komitesi üyeleri toplantıda 
elektronik ve güvenlik sektöründe 
faaliyet gösteren firma çalışanları-
na Mesleki Yeterlilik Belgesi alma 
zorunluluğu halen getirilmediğini,  
belge şartı aranmadığı için eğitim-
siz, yetersiz ve yetkisiz kişilerce 
denetimden uzak ve asgari stan-
dartlara uyulmadan kayıtsız bir 
şekilde çalışıldığını belirterek,  bu 
durum yetkinliğe sahip olan işyerle-
rinin aleyhine haksız rekabete sebep 
olduğunu dile getirdiler. 
Haksız rekabetin ortadan kalkması 
için buna binaen elektronik zayıf 
akım sistemleri başlığı altına giren 
kamera güvenlik sistemleri, yangın 
algılama sistemleri, seslendirme 
acil anons sistemleri, data network 
telefon santrali sistemleri, geçiş 
kontrol hırsız alarm ve uydu tv yayın 
sistemleri kurulumu için mesleki 
yeterlilik belgesi alma zorunluluğu 
getirilmesi gerektiğini belirten mes-
lek komitesi üyeleri Konya Ticaret 
Odası’ndan  bu konuda girişimde 
bulunulmasını talep ettiler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunmuş olup sonucu 
beklenmektedir.
 
SÜS BİTKİLERİ VE ÇİÇEKÇİLİK 
SEKTÖRÜ KDV İNDİRİMİNİN 2021 
YILINDA DA DEVAM ETMESİNİ VE 
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ TEK-
RAR UZATILMAMASINI İSTİYOR
Konya Ticaret Odası Tarımsal ve 
Bitkisel Ürünlerin Toptan-Perakende 
Ticareti ile Tahıl ve Bakliyat Ürünleri 
Toptan-Perakende Ticareti yapan 
meslek komitesi üyeleri aylık mutat 
toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda süs bitkileri ve çiçekçilik 
sektörünün zor günler geçirdiğini 
belirten meslek komitesi üyeleri, 
sektörün rahatlaması için bazı ta-
leplerinin olduğunu ifade ettiler.  
Konya Ticaret Odası ilgili meslek 
komitesi üyelerinin talepleri şöyle; 
1) Koronavirüs pandemisi nedeni 
ile zor günler geçiren süs bitkileri ve 
çiçekçilik sektöründe % 18 olan KDV 
31.12.2020 tarihine kadar % 8’e 
düşürülmüştür. Çiçekçilik sektörün-
de geçici düşürülmüş olan KDV’nin 
2021’de de devam etmesini talep 
etmektedirler.
2) Koronavirüs pandemisi nedeniyle 
ekonomik tedbirler kapsamında ça-
lışan personeli işten çıkarma yasağı 
27 Ekim 2020 tarihinde iki ay daha 
uzatılmıştır. Ancak bazı sektörler 
işyerlerinin temel giderlerini (kira, 
elektrik, su, telefon) dahi karşıla-
makta zorlandıklarından mevcut uy-
gulamadan mağdur olmaktadırlar.  

Üyelerimiz, işten çıkarma yasağının 
tekrar uzatılmamasını talep etmek-
tedirler. 
3)  Süs bitkileri ve çiçekçilik sektö-
rüne üretim yapan çiçek seraları 
Kovid 19 nedeni ile üretmiş oldukları 
bitki ve çiçekleri satamadıkları için 
bu seraları sebze seralarına dönüş-
türmüşlerdir.  Üyelerimiz, gelecekte 
çiçekçilik ve süs bitkilerinde ithalata 
bağlı kalınmaması için yeniden 
tarım planlaması yapılmasını ve 
sektöre destek verilmesini talep 
etmektedirler. 
4) İcra işlemlerinde (hem borçlu 
hem alacaklı için) maliyetler çok 
yüksek bulmaktadır. Üyelerimiz, 
bu maliyetlerin düşürülmesi talep 
etmektedirler.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu ilgili merciler nezdinde girişimler-
de bulunmuştur.

OTOMOTİV YEDEK PARÇA VE 
AKSESUARLARI İMALAT SEKTÖ-
RÜNÜN SÖZLEŞMELİ HUKUKÇU 
İSTİHDAMI, DAVA AÇMA SÜRELE-
Rİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA 
İLİŞKİN TALEPLERİ VAR
Konya Ticaret Odası Otomotiv 
Yedek Parça ve Aksesuarları İmalatı 
yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Meslek komitesi üyeleri toplantıda 
sektörün rahatlaması için bazı ta-
leplerinin olduğunu ifade ettiler.  
KTO Otomotiv Yedek Parça ve 
Aksesuarları İmalatı  yapan  meslek 
komitesi  üyelerinin sözleşmeli hu-

kukçu istihdamı, dava açma süreleri 
ve işten çıkarma yasağına ilişkin 
Talepleri şöyle; 
1) Sermayesi 250.000 TL olan ano-
nim şirketler ile üye sayısı yüz ve 
daha fazla olan yapı kooperatifleri 
sözleşmeli hukukçu bulundurmak 
zorundalar. Bu zorunluluğu yerine 
getirmeyene verilen ceza tutarı 
ise her ay için brüt iki asgari ücret 
olarak belirlenmiştir. 
Üyelerimiz, günümüzde zorunlu-
luk alt limiti olan 250.000 TL’nin 
2.000.000 TL’ye yükseltilmesini 
talep etmektedirler. 
2)  İşten ayrılan personelin tazmina-
tını almasına rağmen 3-4 yıl sonra 
işverene yönelik (fazla mesai-izin 
parası vb.) ücret talebinde bulunma-
sı işvereni zor durumda bırakmakta-
dır. Bu konuda dava açılma süresin-
de bazı sıkıntılar mevcuttur. 2017 
yılından önce işten ayrılmış işçinin 
işverenini 10 yıl şikâyet etme hakkı 
bulunmaktadır. Bu süre 2018 yılında 
5 yıla düşürülmüştür ancak bu süre 
de çok uzun bir süredir. 
Üyelerimiz, personelle ilgili dava-
larda zaman aşımı süresinin 6 aya 
düşürülmesini talep etmektedirler. 
3)  Koronavirüs pandemisi nedeniy-
le ekonomik tedbirler kapsamında 
çalışan personeli işten çıkarma 
yasağı 27 Ekim 2020 tarihinde iki ay 
daha uzatılmıştır. Ancak bazı sektör-
ler işyerlerinin temel giderlerini (kira, 
elektrik, su, telefon) dahi karşıla-
makta zorlandıklarından mevcut 
uygulamadan mağdur olmakta-
dırlar. Diğer yandan işten ayrılmak 
isteyen personel kendi istifa etmek 
yerine işten çıkartılması için işyerin-
de yapılmaması gereken riskli işler 
yapmakta ve işvereni zor durumda 
bırakmaktadır.  
Üyelerimiz, işten çıkarma yasağının 
tekrar uzatılmamasını talep etmek-
tedirler. 
4) İşyerlerinde doktor bulundurul-
masına rağmen personellerimiz, 
kurum doktoruna görünmeden 
aile hekimlerinden çok rahat rapor 
alarak işe gelmemektedir. Acil bir 
durum olmadığı müddetçe perso-
nellerinin kurum doktorundan sevk 
kâğıdı aldıktan sonra aile hekimi-

ne ya da hastaneye gitmeleri için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
bekliyoruz.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu ilgili merciler nezdinde girişimler-
de bulunmuştur.

YERLİ MALI KULLANMAYA YÖNE-
LİK BİR KAMPANYA BAŞLATILMALI 
Konya Ticaret Odası Dış Ticaret 
yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi.
İlgili meslek komitesinin sorunları-
nın görüşüldüğü toplantıda ülkemiz-
de, yüksek ücretlerine bakılmaksızın 
yabancı markalara yönelik bir 
tüketim çılgınlığı yaşandığını,  bu 
nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği öncülüğünde ülke genelinde 
yerli malı kullanmaya yönelik bir 
kampanya başlatılması gerektiğini 
ifade ettiler.
Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunmuş olup sonucu 
beklenmektedir. 

ADNAN MENDERES HALİ’NDEKİ 
ESNAFLAR YENİ MEYVE VE SEBZE 
HALİNİN EN KISA ZAMANDA YA-
PILMASINI İSTİYOR 
Konya Ticaret Odası Tarımsal ve 
Bitkisel Ürünlerin Toptan-Perakende 
Ticareti ile Tahıl ve Bakliyat Ürünleri 
Toptan-Perakende Ticareti yapan 
meslek komitesi üyeleri aylık mutat 
toplantısını gerçekleştirdi.
Meslek komitesi üyeleri, Adnan 
Menderes Hali’ndeki işyerlerinin bir-
çok yaş sebze ve meyve aracısına 
küçük geldiğini belirterek, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından Aksaray 
yoluna yapılması planlanan yeni 
meyve ve sebze halinin bir an önce 
yapılmasını ve mümkünse yapılacak 
olan meyve ve sebze halinin yanına 
diğer gıda toptancılarının da dahil 
edilmesini talep etmektedirler. 
Üyelerimiz ayrıca Büyükşehir Beledi-
yesi’nden şehrimize yapılacak olan 
banliyö hattının yapımına başlana-
rak bir an önce faaliyete geçirilmesi-
ni talep etmektedirler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne üye-
lerimizin bu taleplerini bildirmiştir. 

SARRAFLAR VE KUYUMCU YE-
RALTI ÇARŞISI ESNAFI YÜRÜYEN 
MERDİVEN YAPILMASINI İSTİYOR 
VE ŞÜKRAN MAHALLESİ’NDEKİ 
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE 
KENDİLERİNE YER VERİLİP VERİL-
MEYECEĞİNİ SORUYOR
Konya Ticaret Odası Sarrafiye Ürün-
lerinin İmalatı İle Toptan-Perakende 
Ticareti yapan meslek komitesi 
üyeleri aylık mutat toplantısını ger-
çekleştirdi.
Toplantıda Sarraflar ve Kuyumcu 
Yeraltı Çarşısı esnafı asansörlerin 
sürekli arıza yaptığını bu nedenle 
arızanın giderilmesi gerektiğini, 
ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin bu-
raya yürüyen merdiven yapmak için 
proje hazırladığını bu projenin en 
kızsa zamanda hayata geçirilmesini 
istediler. Üyelerimiz ayrıca Mevlana 
civarı esnaf ve müşterilerinin yoğun 
olarak kullandığı Mevlana Çarşısı 
otoparkı, çarşının yıkılma çalışmala-
rı devam etmesi nedeniyle kullanı-
lamadığını, Mevlana Çarşısı yıkım 
işlemleri bittikten sonra civar esnaf 
ve müşterilerinin otopark ihtiyacını 
karşılaması için (civarındaki diğer 
çalışmalar devam ederken) Mevlana 
Çarşısı otopark hizmetinin devam 
etmesini talep etmektedirler. 
Üyelerimiz yine Şükran Mahallesin-
de devam eden kentsel dönüşüm 
projesinde sarraf ve kuyumculukla 
ilgili yer tahsisi yapılıp yapılmayaca-
ğı, yapılacaksa şartlarının ne olduğu 
ile konusunda kendilerine bilgi veril-
mesini talep etmektedirler. 
Üyelerimizin bu talepleri Konya Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu tarafın-
dan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bildirmiş olup sonucu beklenmek-
tedir. 

TARIM ARAZİLERİNİN SULANMASI 
İÇİN KURULAN GÜNEŞ ENERJİ-
Sİ SANTRALLERİNİN SULAMA 
DIŞINDAKİ ZAMANLARDA ÜRETİ-
LEN ELEKTRİK ŞEBEKEYE AKTA-
RILARAK ÜLKE EKONOMİSİNE 
KATKI SAĞLANMALI VE ÇİFTÇİ İLE 
MAHSUPLAŞILMALI
Konya Ticaret Odası Tahıl ve Bak-
liyat Ürünleri Toptan-Perakende 
Ticareti yapan meslek komitesi 

KTO MESLEK KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ
Konya Ticaret Odası meslek komiteleri aylık mutat toplantılarına devam ediyor. Yapılan toplantılarda bölgemiz ve 
şehrimizde faaliyet gösteren tüccar ve sanayicilerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve problemlerle ilgili görüş alışveri-
şinde bulunulmakta,  bunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapılarak ilgili mercilere aktarılması sağlanmaktadır. 

Kasım-Aralık ayında yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar aşağıda verilmiştir.
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üyeleri aylık mutat toplantısını ger-
çekleştirdi.
Toplantıda ilgili meslek komitesi 
üyelerimiz tarım arazilerinin bir 
kısmında sulamada kullanmak 
amacıyla güneş enerjisi santrali kur-
duğunu,  ancak yapılan bu yatırımlar 
en iyi ihtimalle 6 ay kullanabildiğini,  
geri kalan altı ayda güneş santralle-
rinden üretilen elektrik boşa gittiğini 
belirterek şunları söylediler; “Üreti-
len bu elektriğin boşa gitmemesi, 
şebekeye aktarılarak ülke ekonomi-
sine katkı sağlaması için; çiftçinin 
sulamada kullanmak üzere kuracağı 
güneş santralleri ile ilgili ihtiyaç 
duyacağı enerji miktarının belli bir 
toleransla dekar başına hesaplana-
rak izin verilmesi ve kullanılmayan 
zamanda üretilmiş olan enerjinin de 
şebekeye aktarılmasına ve çiftçiye 
yıllık mahsuplaşma imkân sağ-
lanması noktasında ilgili merciler 
nezdinde desteklerinizi bekliyoruz.”
Üyelerimizin bu talepleri Konya 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu tara-
fından Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bildirmiş olup sonucu 
beklenmektedir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANU-
NU YENİDEN DÜZENLENMELİ
Konya Ticaret Odası Oto Galeri 
ve Oto Acente Hizmetleri yapan 
meslek komitesi üyeleri aylık mutat 
toplantısını gerçekleştirdi.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
75. Maddesinin mağduriyetlere 
neden olduğunu belirten meslek 
komitesi üyeleri bu kanunu yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini bildirdiler. 
Oto galeri ve oto acente hizmet-
leri yapan meslek komitesi üye-
lerinin konuya ilişkin açıklaması 
şöyle; “2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’ndaki ihale usullerine göre 
belediyeler başta olmak üzere tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
kiraya verilecek taşınmaz malların 
kira süresi, on yıldan çok olamaz, 
denilmektedir. Sözleşme süresi 
bitiminde ise aynı taşınmaz malın 
kiraya verilmesi, yeniden 2886 sayılı 
Kanun’daki usullerle ihale edilmesi 
gerekmektedir. Belediyeye ait kira 
süresi dolan gayrimenkullerin ihale 

yapılmaksızın kira sözleşmelerinin 
yenilenmesi veya uzatılması da 
mümkün değildir. Dolayısıyla kiracı-
lar sözleşme bitim tarihinden önce 
kiraladığı mülkü boşaltmak zorun-
dadır. Kiraladığı mülkü boşaltma-
ması halinde 2886 sayılı Yasa’nın 
75. maddesi uyarınca haksız işgalci 
durumuna düşmektedir. Mevcut 
uygulama özellikle ticari işletmeleri 
mağdur etmektedir. Aynı yeri günün 
şartlarına göre tekrar ihale ile almak 
isteyen işletmeler en azında ihale 
sonuçlanıncaya kadar kiralamış 
oldukları mülkte oturmak istemek-
tedirler. Dolayısıyla karşılaşmış 
olduğumuz bu sorunla ilgili 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki ilgili 
maddelerin yeniden düzenlenmesini 
talep ediyoruz”
Üyelerimizin bu talepleri Konya 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu tara-
fından Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bildirmiş olup sonucu 
beklenmektedir. 

KAMYON GARAJI ESNAFI GALERİ-
CİLER SİTESİNİN (KAMYON GARA-
JI) İHALESİ İHALE SONUÇLANIN-
CAYA KADAR BURADA KALMAK 
İSTİYOR 
Konya Ticaret Odası Oto Galeri 
ve Oto Acente Hizmetleri yapan 
meslek komitesi üyeleri aylık mutat 
toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda Büyükşehir Belediye-
si tarafından yapılan galericiler 
sitesinin (kamyon garajı) ihale ile 
satışa sunulacağı, bu işyerlerinde 
oturan üyelerimiz, kendilerinin de 
ihaleye gireceklerini belirterek ihale 
sonuçlanıncaya kadar işletmelerine 
müsaade edilmesini talep etmekte-
dirler. Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Büyükşehir Belediyesi’ne; 
müracaatta bulunmuş olup sonucu 
beklenmektedir.

SELÇUKLU MERAM VE KARA-
TAY BELEDİYELERİNE YERLEŞİM 
ALANI İÇİNDE İKİNCİ EL MOTORLU 
KARA TAŞITI TİCARETİ YAPAN 
FİRMALARIN RUHSATLI OLUP 
OLMADIĞINI SORDUK
Konya Ticaret Odası Oto Galeri 
ve Oto Acente Hizmetleri yapan 

meslek komitesi üyeleri aylık mutat 
toplantısını gerçekleştirdi.
Meslek Komitesi üyeleri 9 Haziran 
2020 tarihinde Resmi Gazete de ya-
yımlanan “İş yeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik”  kapsamında yerleşim alanı 
içinde (apartman altlarında)  ikinci 
el motorlu kara taşıtı ticareti yapma-
nın yasaklandığını belirterek Selçuk-
lu, Meram ve Karatay belediyelerine 
yerleşim alanı içinde (galericiler 
sitesi haricinde) ikinci el araç satışı 
yapan kaç işletme olduğu, işletme-
lerin belediyelerden ruhsatlı olup 
olmadıkları, ruhsat aldılarsa ne tür 
işletme ruhsatı alarak ikinci el oto 
alım satımı yaptıkları konusunda 
bilgi talep ettiler. 
Üyelerimizin bu talepleri Selçuklu, 
Meram ve Karatay belediyelerine 
bildirilmiş olup sonucu beklenmek-
tedir.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLA-
MAMIŞ, VİZESİ YAPILMIŞ, SERVİS 
HİZMETİ VEREN TÜM ARAÇLAR-
DAKİ YAŞ SINIRI KALDIRILMALI
Konya Ticaret Odası Alüminyum, 
Metal Ve Demir Ürünleri İmalatı 
yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Ekonomik ömrünü tamamlama-
mış, vizesi yapılmış, servis hizmeti 
veren tüm araçlardaki yaş sınırı 
kaldırılması gerektiğini belirten 
Meslek Komitesi üyelerinin konuya 
ilişkin görüşleri şöyle; “UKOME’nin 
06/02/2020 tarih ve 2020/10 no’lu 
kararı ile servis amaçlı kullanılan 
özmal araçlardan 31/12/2019 dan 
önce tescil edilmiş 27 ve üzeri istiap 
hadli araçların 25 yaşına kadar kul-
lanılabilmesine izin verilmiştir. Yine 
karar gereği düzenleme kapsamı 
dışında kalan ve servis taşıması 
yapan tüm özmal araçlarda yaş 
şartı 19’dan küçük olacaktır. Mevcut 
uygulamaya göre özmal araçlardaki 
bu yaş sınırı, ekonomik ömrünü 
tamamlamayan araçların hurdaya 
çıkmasına, dolayısıyla da sanayiciye 
ek külfet getirmektedir. Araçların 
erken hurdaya ayrılmasından oluşa-
bilecek kamu zararının önlenmesi 

ve mevcut ekonomik koşullar da 
göz önüne alındığında sanayicilerin 
özmal araçlarından azami derecede 
istifade edebilmeleri için;  reel olarak 
ekonomik ömrünü tamamlamamış, 
TÜVTÜRK tarafından vizesi yapıl-
mış, faal servis hizmeti veren tüm 
araçlardaki yaş sınırının tamamen 
kaldırılması mağduriyetleri önleye-
cektir”
Üyelerimizin bu talepleri Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
bildirilmiş olup sonucu beklenmek-
tedir.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ MİKRO 
ÖLÇEKLİ FİRMALARIN HÜKÜMET-
TEN TALEPLERİ VAR 
Konya Ticaret Odası Bilgisayar ve 
Yazılım Faaliyetleri yapan meslek 
komitesi üyeleri aylık mutat toplan-
tısını gerçekleştirdi.
Bilişim sektöründeki mikro ölçekli 
firmaların pandemi döneminde işleri 
durma noktasına geldiğini belirten 
meslek komitesi üyeleri aşağıdaki 
desteklerin sağlanması halinde sek-
törün rahatlayacağı bildirdiler. 
Bilgisayar ve Yazılım Faaliyetleri 
yapan Meslek Komitesi’nin hükü-
metten talepleri şöyle; 
1)Bilişim sektöründeki mikro ölçekli 
firmaların pandemi döneminde 
işleri durma noktasına gelmiştir. 
Sektörde faaliyet gösteren firmalar 
borçlarını kredi çekerek ödemişler-
dir. Ayrıca sektörde halen nakit para 
sıkıntısı devam etmektedir. 
Üyelerimiz, bilişim sektöründeki 
mikro ölçekli firmalara KOSGEB 
aracılığı ile faizsiz kredi desteği 
verilmesini talep etmektedirler. 
2) Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 
belirlenen şartları taşıyan gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefleri, gelir 
veya kurumlar vergisi beyanname-
leri üzerinden hesaplanan verginin 
%5’ini vermemektedir. Ancak bu 
vergi indirimden yararlanma şartları 
çok ağırdır. 
Üyelerimiz, SGK primlerinde olduğu 
gibi gelir ve kurumlar vergisi be-
yanlarında da %5’lik vergi indirim 
prosedürünün azaltılmasını talep 
etmektedirler. 
3) Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 

tarihli nüshasında yayınlanan Elekt-
ronik Ticarette Güven Damgası Hak-
kında Tebliğ ile e-ticaret siteleri için 
yeni bir sisteme geçilmiştir. Ancak 
e-ticaret sitelerinde Güven Dam-
gası olma şartı tavsiye niteliğinde 
olup yıllık olarak ödenmesi gereken 
ücretler yüksektir. 
Üyelerimiz, e-ticaret sitelerine 
Güven Damgası alma zorunluluğu 
getirilmesini, Güven Damgası alma 
şartının zorlaştırılmasını ancak 
Güven Damgası ücretlerinin düşü-
rülmesini talep etmektedirler. 
4) Pazaryerinde ( Gittigidiyor, Hep-
siburada, N11, Trendyol vb.) satılan 
ürünlerden pazaryerleri yeterince 
sorumluluk almamaktadır. Yapılan 
alış-verişlerde genel olarak fatura 
kesilmemektedir. Fatura kesmeden 
yapılan bu satışlar haksız rekabete 
neden olmaktadır.
 Üyelerimiz, pazaryerlerinin daha 
fazla sorumluluk almasını,  tüm 
e-ticaret siteleri üzerinden yapılan 
alış-verişlerin daha sıkı denetlenme-
sini ve haksız rekabete neden olan 
faturasız satışlara izin verilmemesi-
ni talep etmektedirler. 
5) Distribütör firmalar ve toptan 
satış yapan firmalar kurdukları ikinci 
şirket üzerinden e-ticarette ucuz 
ürün satmaktadırlar. Bu satışlar pe-
rakendecileri sıkıntıya sokmaktadır. 
Üyelerimiz, distribütör firmalar ile 
büyük toptancı firmaların internet 
üzerinden direk satış yapmala-
rından dolayı perakende satıcıları 
sıkıntı yaşadıklarını belirterek, pera-
kendecilerin korunması için büyük 
firmaların ikinci şirketleri üzerinden 
yaptıkları e-ticaretin yasaklanmasını 
talep etmektedirler. 
6) Teknokentlerde geliştirilen yazı-
lımlar KDV muafiyetinden yararla-
nabilmektedir. Ancak aracı firmalar 
eliyle satılan yazılıma %18 KDV 
kesilmektedir. 
Üyelerimiz, Teknokentlerde geliştiri-
len yazılımlardaki KDV muafiyetinin 
nihai tüketiciye kadar uygulanması-
nı talep etmektedirler. 
7) Bilişim sektöründe kullanılan tüm 
donanım ve yazılım ürünlerinden 
alınan KDV %18’dir. 
Üyelerimiz, bilişim sektöründeki tüm 

donanım ve yazılım ürünlerinden 
alınan KDV’nin %8’e düşürülmesini 
talep etmektedirler. 
8) Günümüzde birçok işletme 
e-fatura başta olmak üzere birçok 
alanda dijital dönüşüme geçmek-
tedir. Ancak işletmelerin satın 
aldığı yazılımların birçoğu yabancı 
yazılımlardır. 
Üyelerimiz, yabancı yazılıma karşı 
yerli yazılımı desteklemek için yerli 
yazılımdaki KDV’nin düşürülmesini 
talep etmektedirler. 
Üyelerimizin bu talepleri ilgili merci-
lere bildirilmiş olup sonucu beklen-
mektedir.

AKSARAY YOLU VE ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİNDE MOBİL 
TELEFONLARDA ÇEKİM SIKINTISI 
YAŞANIYOR
Konya Ticaret Odası Alüminyum, 
Metal Ve Demir Ürünleri İmalatı 
yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Meslek komitesi üyeleri Aksaray 
yolu civarında ve Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Türkcell başta olmak 
üzere Vodafone ve Türk Telekom 
hatlarında çekim sıkıntısı yaşadıkla-
rını belirtmektedirler. 
Üyelerimizin yaşamış olduğu ileti-
şim sıkıntısının giderilmesi nokta-
sında Konya Ticaret Odası tarafın-
dan Konya Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’ne ve Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’na başvuruda 
bulunulmuş olup sonucu beklen-
mektedir. 
 
İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ-
NİN TALEPLERİ VAR 
Konya Ticaret Odası İnşaat sektörü 
ile ilgili 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, ve 50. komitelerimizin sektörün 
sorunlarını çözümüne ilişkin talep-
leri var.
Toplantı sonucunda üyelerimizin 
talepleri şöyle; 
1- Çipli Beton” olarak adlandırılan 
Elektronik Beton İzleme Sistemi 
(EBİS) numune kontrollerinde 
sorunlar yaşanmaktadır. Aselsan-
net tarafından yapılan analizlerde 
numuneler hep bozuk gelirken, aynı 
betonun karot analizlerinde ise bir 
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sıkıntı görülmemektedir. 
Aselsannet tarafından yapılan ana-
lizlerdeki sıkıntıların giderilmesini 
talep etmektedirler.  
2- İnşaat projelerini denetlemekle 
görevli olan yapı denetim firmaları 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından kura ile atanmaktadır. 
Yapı denetim firmalarının ücreti de 
her yıl bakanlık tarafından belirle-
nen Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
üzerinden belirlenmektedir. Ancak 
müteahhitlerle yapı denetim firma-
ları fiyat konusunda genel olarak 
anlaşmazlığa düşmektedirler. An-
laşma olmaması halinde yeni yapı 
denetim firması Bakanlık tarafından 
15 gün sonra tekrar atanmaktadır. 
Yapı denetim firmalarıyla yaşamış 
oldukları fiyat anlaşmazlıklarının 
giderilmesini, zaman kaybının ön-
lenmesini ve işini iyi takip eden yapı 
denetim firmaları ile işini iyi takip 
etmeyen yapı denetim firmalarının 
ayrımını yapabilmek için iş bitimin-
de müteahhitlerin de yapı denetim 
firmalarını puanlayabilmeleri için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
talep etmektedirler.  
3- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı 
Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 
ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında 
Yönetmelik’te “ Bu Yönetmelikte 
tarif edilen sınıflandırma koşulları 
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu kapsamındaki 
işler ile bu Kanunda istisna tutulan 
işleri; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu kapsamındaki 
mevzuata göre yürütülen yapım 
işlerini kapsamaz.” denilmektedir. 
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandı-
rılması ve Kayıtlarının Tutulması 
Hakkında Yönetmeliğin Kamu İhale 
Kanunu’nda da geçerli olmasını 
talep etmektedirler. 
4- Özel esaslar, iade edilecek KDV 
tutarının gerçek olup olmadığının 
tespit edilmesini ve bu şekilde, 
Hazine’ye intikal etmemiş ve hayali 
olarak oluşturulmuş, gerçek bir 
yüklenime dayanmayan tutarların 
KDV iadesi sistemi içinde yersiz ve 
gereksiz olarak iadesini önlemeyi 
amaçlayan bir sistemdir.

Ancak, esas itibarıyla özel esaslar, 
yasal dayanağı olmayan T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın kendi iç 
tebliğ ve iç genelgelerle uygulama-
ya koyduğu bir kayıt yöntemidir. 
Söz konusu yöntem nedeniyle 
birçok mükellef mağdur olmakta ve 
uygulamayı “keyfi” olarak değerlen-
dirmektedir.   
Mükelleflerin Özel Esaslarla ilgili 
mağduriyet yaşamamaları için her 
mükellefin anlayabileceği bir düzen-
leme yapılmasını talep etmektedir-
ler. 
Üyelerimizin bu talepleri Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildiril-
miş olup sonucu beklenmektedir.

KONYALI BİR FİRMA ÜRETTİĞİ 
SÜSPANSİYON ÜRÜNÜNÜN ARAÇ 
MARKALARINA GÖRE SERİ TADİ-
LAT BELGESİ VERİLMESİNİ TALEP 
EDİLİYOR
Konya Ticaret Odası Otomotiv Ye-
dek Parça ve Aksesuarları İmalatını 
yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda Konyalı bir firma tarafın-
dan üretilen kamyon ve tır grup-
larının kabin vuruntularını ve ağır 
tonajda çalışan kamyon gruplarının 
makas kırılmasını önlemek amacıy-
la üretilen ön süspansiyon siste-
mine Seri Tadilat Belgesi verilmesi 
konusu görüşüldü. 
Toplantıda, “Üyemiz olan bir firma, 
kamyon ve tır gruplarının kabin 
vuruntularını ve ağır tonajda çalışan 
kamyon gruplarının makas kırılma-
sını önlemek amacıyla ön süspan-
siyon sistemi üretmiş ve üretmiş 
olduğu bu ürüne TSE tarafından 
Faydalı Model belgesi almıştır. 
Ancak firmanın üretmiş olduğu 
bu ürünü takan araçlar TÜVTÜRK 
muayenesinde ağır kusurlu olarak 
değerlendirilmekte ve muayeneden 
geçmemektedir. 
Firmanın Odamıza verdiği dilekçede: 
Ürününü kullanan araçların TÜV-
TÜRK muayenesinden kusursuz 
geçebilmesi için TSE ile görüştüğü-
nü ve kendisine TSE yetkilileri tara-
fından ürettiği ürünle ilgili her marka 
araç ve tüm modelleri için ayrı ayrı 
belgelendirme yapması gerektiği 

bilgisi verilmiştir. 
Üyemiz, olan firma ise üretmiş oldu-
ğu ürününün, araç markalarına göre 
değişiklik gösterdiğini; modellerine 
göre değişiklik göstermediği ge-
rekçesiyle kendisinden istenen her 
model araç için ayrı ayrı belgelendir-
me işleminin gereksiz ve günümüz 
ekonomik koşullarında ağır maliyeti 
olduğunu belirtmektedir. 
Dolayısıyla, bu firmanın, üretmiş 
olduğu süspansiyon ürününü araç 
markalarının tüm modellerinde aynı 
ürününü kullanmasından dolayı, 
ürününe araç markalarına göre Seri 
Tadilat Belgesi verilmesi noktasın-
da yetkili mercilere  girişimlerde 
bulunulmuş olup sonucu beklen-
mektedir. 

ÜYELERİMİZ “YENİDEN KULLANI-
LABİLİR AMBALAJ İÇİN DEPOZİTO 
SİSTEMİ UYGULAMALARININ” BİR 
YIL SÜREYLE ERTELENMESİNİ 
İSTİYOR
Konya Ticaret Odası İnşaat Malze-
meleri Toptan-Perakende Ticareti 
yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda ülkemizde yeniden 
kullanılabilir ambalajların depozito 
iadesine ilişkin hususlar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 29.06.2020 
tarihli ve 132871 sayılı Olur ile (Ye-
niden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj 
İçin Depozito Sistemi Uygulamaları-
na İlişkin Usul ve Esaslar) yayımlan-
dığı, ürünlerini depozitolu ambalajlar 
ile piyasaya sürenlerin, uygulama-
ya başlamadan önce bu usul ve 
esasların gerekliliklerini sağlayacak 
şekilde depozito sistemini kurma-
ları, depozito uygulama planını her 
ambalaj cinsi (cam, kâğıt karton, 
plastik, metal, ahşap, kompozit) için 
ayrı olacak şekilde hazırlamaları ve 
01.12.2020 tarihine kadar Bakanlığa 
sunmaları ve onay almaları istendiği 
bildirildi.
 Dünyada ve ülkemizde yaşanan Co-
vid-19 salgını nedeni ile üyelerimizin 
yaşamış olduğu ekonomik sıkıntı-
larda göz önüne alınarak “Yeniden/
Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin De-
pozito Sistemi Uygulamalarının” bir 
yıl süreyle ertelenmesi talep edildi. 

Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu üyelerimizin konuya ilişkin 
bu taleplerinin değerlendirildiğini ve 
ilgili mercilere iletildiğini bildirdi. 

DOĞALGAZDA PROJE ONAY VE 
GAZ AÇIM RANDEVULARININ SÜ-
RESİ KISALTILMALI
Konya Ticaret Odası Isıtma-So-
ğutma İle Sıhhi Tesisat Faaliyetleri 
yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda Konya merkez ve ilçeler-
deki abonelik sayısının artmasına 
paralel olarak proje onay süresinin 
bir günden 6-7 güne çıkması, gaz 
açım randevularının çok geç veril-
mesi ve ayrıca gaz açımındaki taşe-
ron firmaların mühendisleri arasın-
da “keyfi” uygulamalar olduğunun 
söylenmesi  gibi konularda sıkıntılar 
yaşandığı belirtilerek Enerya Enerji 
Anonim Şirketi’nden doğalgazla ilgili 
yaşanan problemlerin çözümüne 
ilişkin çalışmalar yapılması talep 
edildi. 
Üyelerimizin bildirdiği sorunlar 
hakkında Enerya Enerji Anonim 
Şirketi’ne bilgi verilmiş olup sonucu 
beklenmektedir.

DEĞİRMENCİLİK, TARIM VE 
ENDÜSTRİYEL GIDA MAKİNALA-
RININ İMALATINI YAPAN ÜYELE-
RİMİZ YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA 
KONTENJANININ ARTIRILMASINI 
İSTİYOR
Konya Ticaret Odası Değirmencilik, 
Tarım ve Endüstriyel Gıda Makinala-
rının İmalatı yapan meslek komi-
tesi üyeleri aylık mutat toplantısını 
gerçekleştirdi.
Toplantıda Konya sanayisinde işçi 
bulma sıkıntısı yaşandığını belirten 
meslek komitesi üyeleri çalışacak 
personel ihtiyacını karşılayabilmek 
için mevcut çalışanın %10’u olan 
yabancı işçi çalıştırma kontenjanı-
nın işsizlik oranı düşük illerde %20
’ye çıkarılmasını talep ediyor. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu üyelerimizin konuya ilişkin bu 
taleplerinin Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’ne iletmiş olup sonucu 
beklenmektedir. 

DMO, ZARAR EDEN KURULUŞLA-
RIN DIŞINDAKİ KURUM VE KURU-
LUŞLARA BAĞIMSIZ MAL TEDARİ-
Kİ YAPMA İMKÂN VERMELİ
Konya Ticaret Odası Medikal Ürün-
lerin İmalatı İle Tıbbi Ve Kozmetik 
Ürünlerin Ticareti yapan meslek 
komitesi üyeleri aylık mutat toplan-
tısını gerçekleştirdi.
Meslek Komitesi üyeleri 10 Haziran 
2020 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının mal 
ve hizmet ihtiyaçlarına dair alımlar, 
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracı-
lığı ile gerçekleştirildiğini belirterek,  
bazı kamu kurum ve kuruluşlarının 
zarar etmesinden dolayı alınmış 
olan bu kararın, yerelde hizmet 
veren birçok esnafı mağdur ettiğini 
bildirdiler. 
Meslek komitesi üyeleri zarar eden 
ve zarar etmeyen kamu kurum ve 
kuruluşların ayrımının yapılması 
daha doğru olacağını belirterek, 
DMO’nun zarar eden kamu kurum 
ve kuruluşlarının mal tedarikini 
yapmasını, zarar etmeyen kamu 
kurum ve kuruluşların ise bağımsız 
mal tedariki yapabilmelerine imkân 
verilmesini talep ettiler.
Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu üyelerimizin konuya ilişkin 
bu taleplerinin ilgili mercilere iletmiş 
olup sonucu beklenmektedir. 

ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KU-
RUMLARI SORUNLARIYLA İLGİLİ 
RAPOR HAZIRLADI
Konya Ticaret Odası Eğitim, Öğre-
tim Faaliyetleri yapan meslek komi-
tesi üyeleri aylık mutat toplantısını 
gerçekleştirdi.
Meslek Komitesi üyeleri Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği başta ol-
mak üzere ilgili mercilere sunulmak 
üzere bir rapor hazırladı.
Eğitim, Kültürel ve Sportif Faali-
yetler Meslek Komitesi’nin rapora 
ilişkin açıklaması şöyle; “Pandemi 
döneminde yaşadığımız belirsizlikler 
eğitim kurumlarımızın ve ülkemizin 
geleceğini olumsuz etkilemektedir. 
Bir an önce sosyo-ekonomik önlem-
ler alınmazsa büyük ölçekli iflaslar 
yaşanacaktır. Buna bağlı olarak 

da arzu edilmeyen mağduriyetler 
yaşanacak, ciddi istihdam problem-
leri kaçınılmaz olacaktır. Yapılan 
yatırımların büyüklüğü düşünüldü-
ğünde önemli ölçüde milli servet 
heba olacaktır.
2019’la 2020 yılını kıyasladığımızda 
ülke genelinde, 528 Özel Öğretim 
Kurumu kapanmıştır. Yaklaşık 30 
bin öğretmen işsiz kalmıştır. 305 
bin öğrenci özel okullardan resmi 
okullara geçmiş ve devletimizin 
eğitim yükü artmıştır. Bu dönemde 
özel okulların doluluk oranı %50’den, 
%42’ye düşmüştür. Özel okulların 
%58’lik kontenjan boşluğu bulun-
maktadır. Hiçbir ek yatırım maliyeti-
ne gerek kalmadan halihazırda çok 
rahat bir şekilde, 1.5 milyon öğren-
ciyi ekstra okutabilecek kapasite-
miz vardır. Toplamda ise 2 milyon 
600 bin öğrenciye eğitim öğretim 
hizmeti verebilecek kapasiteniz 
bulunmaktadır.
Ülkemizde 500 bin civarında işsiz 
öğretmen bulunmaktadır. Özel 
okulların kapasiteleri değerlendirilse 
istihdam ettiğimiz 175.000 bin öğ-
retmenin yanı sıra 150 bin öğretme-
ni daha istihdam etme olanağımız 
bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere Özel Öğretim 
Kurumları hem istihdam hem de 
eğitim anlamında devletimizin 
yükünü büyük ölçüde hafifletmekte-
dir. Pandemi sürecinde devletimizin 
almış olduğu ekonomik tedbirler 
maalesef sektörel bazda aldığımız 
yaraları hafifletecek oranda değildir. 
Özel Eğitim Kurumlarımızın devleti-
mize ve geleceğimize olan katkıları-
nın sekteye uğramaması ve yapılan 
onca yatırımın heba olamaması için 
yaşadığımız problemlerin çözümü-
ne yönelik çalışmalar yapılmasını 
talep etmekteyiz.”
İlgili meslek komitesi tarafından 
hazırlanan ve başta eğitime destek 
paketi, özel okulların, kredi ödeme-
leri, SGK primleri ve vergi ödemeleri, 
vade farksız, en az 1 yıl ertelenmesi 
olmak üzere 15 maddelik rapor Kon-
ya Ticaret Odası Yönetim Kurulu ta-
rafından Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile ilgili mercilere iletilmiş olup 
sonucu beklenmektedir.
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BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı 
Resmî Gazetede; Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Kanun ile getirilen bazı düzenleme-
ler özetle şu şekildedir:

• Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para 
cezaları, KYK borçları, Hazine 
alacaklarını kapsayan vergi borçları 
yapılandırılacaktır.

• TOBB, TESK, Türkiye Barolar Bir-
liği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin 
aidat ödemeleri de yapılandırmaya 
dahil olacaktır.

• Belediyelerin tasarrufuna bırakı-
lan taşınmaz kiralamaları ve irtifak 
hakkı tesisinden kaynaklanan ala-
cakları da yapılandırma kapsamına 
alınacaktır.

• Sosyal Güvenlik Kurumunca takip 
edilen 31 Ağustos’tan önce tes-
pitleri yapılan ve yapılandırma son 
başvuru tarihine kadar kesinleşen-
ler de yapılandırmadan faydalana-
bilecektir.

• İşsizlik ödeneğinden yararlandı-
rılanların, işten ayrılmalarını takip 
eden 90 gün içinde işe girmeleri 
ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet 
akdine tabi çalışmaları halinde, 
işsizlik ödeneğinden yararlandıkları 
süre için hesaplanacak uzun vadeli 
sigorta primleri İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanacaktır.

• Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve 
mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini 
istihdam etmesi halinde işverene 

sağlanan prim desteğinin bir önceki 
yıl ortalamasına ilave istihdam 
edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin 
kadın, genç veya engelli olması 
durumunda 18 ay süreyle işverene 
sağlanan prim teşvikinin ve ilave 
istihdam sağlayan işverene Gelir 
Vergisi stopaj teşviki ile Damga Ver-
gisi desteği uygulamasının süresini 
31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya 
yetkili olacaktır.

• Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması-
nın yürürlük tarihi, Kovid-19 sal-
gınının olumsuz etkileri nedeniyle 
1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023’e 
ertelenecektir.

• Cumhurbaşkanı, kısa çalışma 
ödeneği uygulamasının süresini 
30 Haziran 2021’e kadar uzatma 
yetkisine sahip olacaktır.

• Yurt dışında bulunan para, altın, 
döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarını 30 
Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki 
banka veya aracı kuruma bildiren 
gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını 
serbestçe tasarruf edebilecek. Bu 
varlıklar nedeniyle hiçbir suretle 
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 
yapılmayacaktır.

• Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 
değişikliğe gidilerek dahilde işleme 
ve geçici kabul rejimi kapsamında 
ihraç edilecek malların üretiminde 
kullanılacak maddelerin teslim 
süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatı-
lacaktır.

• 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi 
öngörülen konaklama vergisinin 

yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022’ye 
ertelenecektir.

• Kovid-19 salgını nedeniyle açık 
ceza infaz kurumlarında bulunan 
hükümlülerin, denetimli serbest-
lik tedbiri uygulanarak cezasının 
infazına karar verilen hükümlüler 
ve denetimli serbestlik tedbirin-
den yararlanan hükümlülerin izinli 
sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 
2021’e uzatılacaktır.

• Kovid-19 salgınının turizm sektö-
rüne olumsuz etkilerinin azaltılması 
için ilgili bakanlıklar tarafından 
üzerinde turizm tesisleri yapılmak 
üzere adlarına kamu arazisi tahsis 
edilen Kültür ve Turizm Bakanlığın-
dan belgeli yatırımcılar ve işletmeci-
lerden; 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 
arasındaki dönemde tahsil edilmesi 
gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, 
irtifak hakkı, kullanma izni, yararlan-
ma, ilave yararlanma bedelleri ve 
hasılat payları ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli turizm tesis-
lerinin yatırımcıları ve işletmecile-
rinden aynı dönemde tahsil edil-
mesi gereken ecrimisillerin ödeme 
süreleri 6 ay ertelenecektir.

Kanun hükümlerinden yararlanmak 
isteyen borçluların; 31/12/2020 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili 
idareye başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir.

Bu Kanun hükümlerine göre 
hesaplanan tutarlar, peşin veya 
taksitler hâlinde ödenebilir. Ödeme 
türüne göre uygulanacak indirimler, 
katsayılar ve diğer bilgiler kanunda 
mevcuttur.
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EVDE KALMAK,
E-TİCARETİ ARTTIRDI

“Sosyal Uzaklaşma 
E-Ticarete Yansıdı”

KTO Karatay Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İslam İktisadı ve Finans Bölümü 
akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi 
Kamola Bayram, tüketicilerin satın 
alma davranışlarının geleneksel 
alışveriş alanlarından online kanal-
lara kaydığını belirterek, “Daha önce 
hiç online alışveriş yapmamış veya 
güven sorunu nedeni ile uzak duran 
bireyler dahi pandemi sürecinde al-
ternatif olmadığı için online alışveri-
şe yöneldiler veya yönelmek zorun-
da kaldılar.” ifadelerine yer verdi.
Türkiye bağlamında, sosyal uzak-
laşma ve evde kalmanın e-ticareti 
artırdığını kaydeden Bayram; Ticaret 
Bakanlığı’nın rakamlarına istinaden, 
2019 yılının aynı dönemlerine göre 
2020 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
online gıda ve süpermarket ürün 
satışlarının % 420, ev temizliği, ev 
aletleri, çocuk bakımı gibi ürün grup-
larının online satışlarının ise sırası ile 
% 169, % 102 ve % 86 artış gösterdi-
ğini söyledi. Konaklama, seyahat ve 
havayollarının online satışlarında dü-
şüş yaşandığını vurgulayan Bayram; 
“Konaklama sektörü 2020 yılında, 
2019 yılına göre %80 oranında küçül-
dü. Seyahat ve ulaşım sektöründe ise 
%76 oranında düşüş yaşandı. Ayrıca 
havacılık sektörüne yönelik online 
satışlar %75’e geriledi” dedi.

“Pandemi, E-Ticaretin Gelişimini 
En Az 3 Yıl Öne Çekti”
Pandeminin e-ticaret üzerindeki 
etkilerini araştıran Bayram, “Yapılan 
çalışmalar gösteriyor ki; COVID-19, 
e-ticaretin gelişimini hızlandırmış ve 
gelişimini en az üç yıl öne çekmiştir. 
Bunun sebebi de e-ticaret tarihinde 
ilk kez, tüketicilerin online alışveriş-
ten başka alternatifinin olmaması 
olarak gösterilmiştir.  Ayrıca, bu 
oluşan yeni alışkanlıkların COVID-19 
sonrası da devam edeceğinin altı 
çizilmektedir.” şeklinde açıklamalar-
da bulundu.
Bayram; “Türkiye’de kamu ve özel 
sektörde asgari personel ile iş 
yapılması, eğitimin uzaktan eğitime 
dönüştürülmesi gibi temel tedbirler 

alınarak vatandaşların evde kalması 
konusunda birçok karar alınmış ve 
düzenlemeler yapılmıştır. Alınan 
tedbirler kapsamında daha çok evde 
vakit geçirecek tüketiciler, online si-
pariş oluşturmayı ve ihtiyaçlarını in-
ternet üzerinden eve teslim şeklinde 
çözmeyi tercih etmişlerdir” diyerek 
sosyal mesafe ve hareket kontrolü-
nün çevrimiçi alışverişin artmasına 
neden olduğunu anlattı.
Bayram, “Çevrimiçi alışverişin 
temel avantajları arasında zaman, 
konum ve ürün çeşitliliği açısından 
daha fazla esneklik yer almaktadır. 
COVID-19 salgını bildiğimiz dünyayı, 
temelden değiştirdi. İnsanlar farklı 
yaşıyor, farklı satın alıyor ve birçok 
yönden farklı düşünüyor. Dünyanın 
dört bir yanındaki tüketiciler ürün-
lere ve markalara yeni bir mercek-
ten bakıyor. Virüs, tüketim malları 
endüstrisini gerçek zamanlı olarak 
yeniden şekillendiriyor ve sadece 
haftalar içinde uzun vadeli temeldeki 
eğilimleri hızlandırıyor. Araştırma, 
şimdi oluşan yeni alışkanlıkların bu 
krizin ötesine geçerek insanların 
neye değer verdiğini, nasıl ve nerede 
alışveriş yaptıklarını, nasıl yaşadık-
larını ve çalıştıklarını kalıcı olarak 
değiştireceğini gösteriyor.” diyerek 
tüketicilerin, online alışverişe adap-
tasyonlarının COVID-19’dan sonra 
bitmesi veya azalmasının muhtemel 
olmadığını belirtti.

COVID-19’DAN ÖNCE İNTERNET ALIŞVERİŞİ, GÜNLÜK HAYATIMIZA BU KADAR YERLEŞME-
MİŞTİ. HATTA, BİRKAÇ ON YIL ÖNCE, ONLİNE ALIŞVERİŞ, TIPKI İNTERNETİN KENDİSİ GİBİ 

BİR YENİLİKTİ. COVID-19, HAYATIMIZIN BİRÇOK ALANINDA, ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARIMIZ 
DA DÂHİL, RADİKAL DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLDU. KONYA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜMÜ 

AKADEMİSYENLERİNDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ KAMOLA BAYRAM, COVID-19 SALGINININ TÜKETİ-
Cİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üni-

versitesi’nde gerçekleşen 
“Denetim tarihi ve kariyer 
planlaması” konulu kon-
feransa, Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş konuk 
oldu.
KTO Karatay Üniversite-
si’nin, öğrencilerin kişisel 
gelişimlerine ve kariyer 
hedeflerine destek olabil-
mek adına sektörün önde 
gelen isimleriyle pandemi dönemin-
de online olarak düzenlediği kariyer 
sohbetlerinin son konuğu, Sayıştay 
Başkanı Seyit Ahmet Baş oldu.
Programda açılış konuşmasını 

yapan KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade, uzaktan 
eğitim alanında da Türkiye’nin en ba-
şarılı üniversiteleri arasında yer alan 
KTO Karatay Üniversitesi hakkında 

kısa bilgi vererek Seyit Ah-
met Baş’a katılımlarından 
dolayı teşekkür etti.
“Tarihi Köklerimiz Ku-
rumsal Yapılanmamıza 
Güç Veriyor”
Konuşmalarına denetimin 
tarihçesi konusunda bilgi 
vererek başlayan Sayıştay 
Başkanı Seyit Ahmet Baş, 
tarihi köklerimizin kurum-
sal yapılanmamıza güç 
verdiğinin altını çizerek, 

devlet denetim geleneğinin Divan-ı 
İşraf’a dayandığı Baş Bâki Kulluğu, 
Divan-ı Muhasebat ve Sayıştay’a 
kadar olan tarihi sürece ilişkin bilgiler 
verdi.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NİN KONUĞU 
SAYIŞTAY BAŞKANI

SEYİT AHMET BAŞ OLDU

SERGİSİ DİJİTALDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU
“MEVLÂNÂ’YA SAYGI III”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fa-
kültesi Resim Bölümü öğrenci 

ve akademisyenlerinin eserlerden 
oluşan sergi KTO Karatay Üniversite-
si web sitesinde ziyarete açıldı. 2018 
yılından beri her yıl “Hz. Mevlânâ’ya 
Saygı” konsepti ile üniversite kam-
püsünde fiziki olarak gerçekleştirilen 
serginin üçüncüsü, bu yıl pandemi 
nedeniyle sanal olarak gerçekleşti. 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Resim Bölümü akademisyenlerinin 
ve öğrencilerinin hazırladığı çalış-
malardan oluşarak online olarak 
gerçekleşen serginin küratörlüğünü 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Canan Deliduman yaptı.
Hz. Mevlânâ’nın yaşadığı dönemi, 
eğitimi ve felsefesini içeren karma 
sergide birbirinden farklı yorumla-

rın yer aldığını belirten Deliduman; 
“Hz. Mevlânâ’ya Saygı” kapsamında 
üçüncüsünü düzenlediğimiz sergi-
mizi, bu yıl pandemi nedeni ile sanal 
olarak gerçekleştirdik. Sergimizi 
sanat ile çevresel, kültürel değerlere 
sahip çıkarak gelişen teknolojiyi izle-
yebilen, kullanabilen çağdaş, yaratıcı 

ve girişimci sanat çalışmalarının 
ortaya çıkmasına katkı sağlamak 
amacı ile sürdürülebilir ve teşvik edi-
ci sanat ortamı meydana getirerek 
sanatseverlere sunduk.” dedi. 
KTO Karatay Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar ise “Hz. 
Mevlânâ, tüm insanlık için ortak bir 
değerdir. Geleneksel olarak sanatse-
verlerle buluşan sergimiz, bu yıl pan-
demi nedeniyle dijital ortamda ger-
çekleşti. Sanatın sürdürülebilirliğine 
katkılarından dolayı Resim Bölümü 
akademisyenlerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum.” ifadelerine yer verdi. 
28 eserin yer aldığı “Mevlâna’ya 
Saygı III” Karma Sergisine, birçok 
akademisyen, öğrenci ve sanatsever 
yoğun ilgi gösterdi.
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HAVACILIK EĞİTİMİNDE “YILIN HAVACISI” ÖDÜLÜ,
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NİN OLDU

KTO Karatay Üniversitesi’ne “Yılın 
Havacısı” Ödülü

Havacılık etkinliklerinde önemli bir 
yeri olan ve her yıl farklı bir tema 

ile geleneksel hale gelen “Yılın Hava-
cılık Ödülleri” bu yıl da sahiplerini bul-
du. Etkinlik bu yıl pandemi nedeniyle 
kısmen kesintiye uğrasa da 7 Aralık 
Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nde 
ödül alan kurum ve kişiler açıklandı.  
KTO Karatay Üniversitesi, yaptığı ba-

şarılı çalışmalarla “Havacılık Eğitimi” 
temalı “Yılın Havacısı” seçildi.
Her yıl, ulusal ve uluslararası havacı-
lık sektörünün büyük ilgi gösterdiği 
Antalya Bilim Üniversitesi ile ELBA 
Havacılık Enstitüsü tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Havacılık Eği-
timi temalı ödül töreninde bu yıl üç 
alanda ödül verildi. “Tüm Zamanların 
Havacısı” Sivil Havacılık Genel Mü-
dürü Bahri Kesici olurken Pegasus 

Havayolları ise “Yılın Havacısı” ödülü-
nü aldı. Bu yılın “Havacılık Eğitimi” 
temalı “En İyi Havacısı” ödülü ise 
KTO Karatay Üniversitesi’nin oldu.
KTO Karatay, Havacılık Eğitimi 
Konusunda Fark Yarattı
KTO Karatay Üniversitesi, pandemi 
dönemi olmasına rağmen yapmış 
olduğu yatırımlar, eğitsel inovas-
yonlar, havacı olmaya yönelik insan 
yetiştirme çalışmaları ve istihdam 
edilen kadronun eğitim ve kalitesi ile 
bu yıl “Havacılık Eğitimi” temalı “Yılın 
Havacısı” ödülünün sahibi oldu. 
SHGM tarafından düzenlenen ve ül-
kemizdeki bütün havacılık kuruluşla-
rının davetli olduğu online toplantıda 
söz alan Antalya Bilim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, bu 
yıl pandemi nedeniyle ödül sahip-
lerini Uluslararası Sivil Havacılık 
Günü’nde açıkladıklarını belirtti.
2020 yılı ödül teması olarak belirle-
nen Havacılık Eğitimi başlığında yap-
tığı yenilikçi çalışmalar ve yatırımlar 
nedeniyle KTO Karatay Üniversitesi 
Pilotaj Bölümü adına Rektör Prof. Dr. 
Bayram Sade’ye verildi.

HER YIL, ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İLE ELBA HAVACILIK ENSTİTÜSÜ TARAFIN-
DAN ORTAKLAŞA DÜZENLENEN “YILIN HAVACISI 2020” HAVACILIK ÖDÜLLERİNİN 
SAHİPLERİ AÇIKLANDI. KONYA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİVERSİTESİ, BU 
YILIN ÖDÜL TEMASI OLAN “HAVACILIK EĞİTİMİ” DALINDA “YILIN HAVACISI” SEÇİLE-

REK FARKINI ÖDÜLLE TAÇLANDIRDI.

İŞTİRAKLERİMİZDEN HABERLER

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ 35

Konya Ticaret Odası Eğitim ve 
Sağlık Vakfı, kurulduğu 2005 

yılından beri gerçekleştirdiği etkinlik-
ler ve projelerle öğrencilerin hayatla-
rında fark oluşturmayı hedeflemek-
tedir. Üniversitemiz öğrencilerinin 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere 2014 yılında çıktığımız yurt 
işletmeciliği yolunda Kız Öğrenci 
Konukevi’nde 100 öğrenciyle ve 
Erkek Öğrenci Yurdu’nda ise 130 
öğrenciyle hizmet vermeye devam 
etmektedir.
Hizmetlerimiz, aşağıdaki şekilde 
pandemi sürecine uygun hale geti-
rilmiştir:
Bina girişlerinde HES kodu kontrolü 
yapılmakta, giriş yapan uzaktan ateş 
ölçen cihazlarla vücut sıcaklıkları-
na bakılmakta olup aynı zamanda 
dezenfektan kullanılmaları sağlan-
maktadır.
Öğrenci ve çalışanlar, bina içerisinde 
maske takmadan dolaşmamaları 
hususunda sık sık uyarılmaktadır.
Açık büfe kahvaltı servisi sosyal 
mesafeye uygun bir şekilde devam 
etmekte ve kahvaltı hizmeti hijyen 
standartları çerçevesinde verilmek-
tedir. Tecrübeli kadromuzla öğrenci 
odalarımız ve yurt binamız düzenli 
olarak dezenfekte edilip genel bina 
ve oda temizliği detaylı bir şekilde 

yapılmaktadır.
Barınma hizmeti verdiğimiz öğren-
cilerin üniversite ve sonrası meslek 
hayatlarına uyum sağlamaları için 
dijital ortamda faaliyetlerimiz devam 
etmektedir. Vakfımız tarafından 
açılan, bitiminde e-sertifika verilecek 
olan ve hâlihazırda devam eden “Dik-
siyon Ve Güzel Konuşma” kursuna 
50 öğrenci katılım sağlamıştır. 
Aynı zamanda öğrencilerimize veri-
len psikolojik danışmanlık hizmeti de 
devam etmektedir. Randevulu olarak 
verilen danışmanlık seanslarında da 
yurt hayatının tamamında olduğu 
gibi hijyen kurallarına azami özen 
gösterilmektedir.

KONYA TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

YURT VE KONUKEVİNDE PANDEMİ 
DÖNEMİNDE ALINAN TEDBİRLER
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Son yıllarda önemi giderek artan “Dijital Dönüşüm” ile alakalı olarak KTOTEK’de (Konya Ticaret Odası Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü) düzenlenen Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yönetim Kurulu üyelerimiz ve firma temsilcilerinin katı-

lımlarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde 
düzenlenen istişare toplantısı iş alemini temsil eden 

kurumların başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının 
ardından Kampüsümüzdeki birimler gezilerek faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI,

İŞ ADAMLARI ODA VE 
BORSA BAŞKANLARINDAN 
KAMPÜSÜMÜZE ZİYARET

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI

Kampüsümüzü ziyaret eden Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadı-

koğlu ‘na Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
ÖZTÜRK ile beraber Dış Ticaret Merkezi, Mesleki 
Eğitim Merkezi ve Model Fabrika hakkında bilgi-
lendirmeler yapıldı.

MALATYA TİCARET 
VE SANAYİ ODASI 

BAŞKANINDAN 
ZİYARET

Kampüsümüzü ziyaret eden Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu üyelerine 

Dış Ticaret Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, AKİTEK ve 
Model Fabrika hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Stratejik Araştırma-
lar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar, Verim-

lilik Uygulamaları Daire Başkanı Gül Battal ve Sanayi ve 
Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı Kampüsümüzü 
ziyaret ettiler. Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merke-
zi ve Model Fabrikanın faailiyetleri hakkında bilgi aldılar.

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANI
MEMİŞ KÜTÜKCÜ’DEN 

KAMPÜSÜMÜZE ZİYARET

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞINDAN

KAMPÜSÜMÜZE ZİYARET

PROF. DR. 
BAYRAM SADE’DEN 

KAMPÜSÜMÜZE ZİYARET

ASELSAN’DAN 
KAMPÜSÜMÜZE 

ZİYARET

Kampüsümüzü ziyaret eden KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 

Ticaret ve Sanayi MYO, Mesleki Eğitim Merkezi, 
Dış Ticaret Merkezi, Model Fabrika ve AKİTEK’in 
faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

Kampüsümüzü ziyaret eden Aselsan Konya 
Silah Sistemleri AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi 

Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Genel Müdürü Bülent 
Işık ile Konya Savunma Sanayi AŞ. Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Koyuncu kampüsümüzdeki 
faaliyetler hakkında bilgi aldı.
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KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR ve Bölüm Başkan-

ları kampüsümüzü gezerek birimlerimiz ve faaliyetleri 
hakkında bilgi alıp mesleki eğitim konusunda işbirliği 
hususları görüşüldü. Model Fabrika bünyesinde Öğren Dönüş program-

larımız 3. Fazında tüm hızıyla devam ediyor.

KTO Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim 
görmekte olan Mesleki Açık Lise öğrencilerine 

‘’Kişisel Gelişim’’ konulu seminer verildi.

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü 
( KTOTEK) tarafından düzenlenmeye devam eden 

Sektör Buluşmaları Etkinliği Kapsamında Asansör, 
Vinç ve Otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin temsilcileri buluştu. 
Etkinlik kapsamında sektör temsilcilerine kampüs 
içerisinde yer alan KTO Mesleki Eğitim Merkezi , KTO 
Dış Ticaret Merkezi , Akıllı Teknolojiler, Tasarım, Ge-
liştirme ve Prototipleme Merkezi (AKİTEK) ve Model 
Fabrika faaliyetleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı. 
Katılımcılar kampüste bulunan birimleri ve uygulama 
alanlarını yerinde inceleme imkanı buldu.

KTO KARATAYKTO KARATAY
ÜNİVERSİTESİ İLE EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ İLE EĞİTİM 

İŞBİRLİĞİİŞBİRLİĞİ

SEKTÖR BULUŞMALARI SEKTÖR BULUŞMALARI 
DEVAM EDİYORDEVAM EDİYOR

MODEL FABRİKA ÖĞREN 
DÖNÜŞ EĞİTİMLERİ 

3. FAZIYLA 
DEVAM EDİYOR

AÇIK LİSE ÖĞRENCİLERİNE 
KİŞİSEL GELİŞİM 

SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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KTO Dış Ticaret Merkezi, rutin hiz-
metlerinin yanında birçok alanda 

faaliyetlerine hız kesmeden devam 
ediyor. Bu kapsamda kasım ve aralık 
aylarında bazı çalışmalar ve faaliyet-
ler gerçekleştirilmiştir. 
KTO Dış Ticaret Merkezi’nin de 
katılımlarıyla Konya Ticaret Odası 
Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bün-
yesinde kasım ve aralık aylarında 
asansör, otomotiv yedek parça, vinç 
ve değirmen makinaları sektörlerin-
den birçok firma ile sektör toplantıla-
rı yapılmıştır. 
Toplantılar kapsamında firmaları-
mıza Kampüs bünyesinde verilen 
hizmetlerin yanı sıra Dış Ticaret Mer-
kezi’nin sağlamakta olduğu hizmet-
ler hakkında detaylı bilgilendirme 
yapılmıştır. Bu toplantılar kapsamın-
da firma temsilcileri ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiş ve firmalarımıza 
Doğru Hedef Pazar Tespiti’nin ve 
alternatif ihracat pazarları bulmanın, 
özellikle ihracat yapan firmalar için 
ne denli önemli olduğu konusunda 
sunumlar gerçekleştirilmiştir. 
Diğer bir konu olan, hiç ihracat 
yapmamış firmalarımıza da ihracata 

başlamaları durumunda Dış Ticaret 
Merkezi’nin kendilerine hangi alan-
larda yardımcı olabileceği konusun-
da tanıtımlar yapılmıştır. 
KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü 
olarak KOSGEB Konya Müdürlüğü 
ziyaret edilmiş, KOSGEB kapsamın-
daki ihracatı destekleme program-
ları hakkında bilgi alınmış ve ihracat 
yapan firmalarımıza Dış Ticaret 
Merkezi’nin hizmetlerinden KOSGEB 
destekli nasıl faydalanabilecekleri 
konusunda bilgilendirme çalışmaları 
başlatılmıştır. 
Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz 
bünyesinde Dış Ticaret Merkezi’n-
den hizmet alan firmalarımızdan 

temsilcilerin de katılımlarıyla sosyal 
mesafe, maske ve hijyen kurallarına 
uygun bir şekilde Dijital Dönüşüm 
konulu çalıştay gerçekleştirilmiş, 
Konya’daki firmalarımızın dijital 
dönüşümle ilgili fikirleri alınarak, 
ileriye dönük başarılı bir çalışma 
yapılmıştır. 
Kasım ayı itibariyle Teknoloji ve Eği-
tim Kampüsünde eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini sürdüren Karatay Üni-
versitesi Ticaret ve Sanayi Meslek 
Yüksek Okulu dış ticaret bölümü 
öğrencilerine “İş Yerinde Gözle 
Projesi” kapsamında uygulamalı staj 
programı başlatılmış ve eğitimlere 
devam edilmektedir.

KTO DIŞ TİCARET MERKEZİ’NİN, 
DOĞRU HEDEF PAZAR TESPİTİ VE

ALTERNATİF İHRACAT PAZAR BULMA 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



DOSYA
Hüsamettin GÜNGÖR
Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürü

İHRACAT YAPAN FİRMALARIN KDV İADELERİNİ 
HIZLI ALABİLMELERİ İÇİN

UYGULANACAK BAŞVURU 
YÖNTEMLERİ

KDV İADELERİNİN HIZLI 
ALABİLMEK İÇİN UYGULANACAK 
BAŞVURU YÖNTEMLERİ
İhracat yapan firmaların ihtiyacı olan 
Katma Değer Vergisi Genel Uygula-
ma Kanun Tebliğindeki değişiklikler, 
mükelleflerin lehine olacak şekilde 
çıkmakta ve firmaların en kısa 
sürede KDV iade almaları hedeflen-
mektedir.
Bilindiği üzere, alınan tüm önlemlere 
rağmen KDV iadelerinde zaman 
zaman yoğunluktan veya firmaların 
eksik bilgi ve belgelerden dolayı 
ciddi gecikmeler yaşanmaktadır. Bu 
gecikmeler ise, başta ihracatçıları-
mız olmak üzere iade hakkı sahibi 

mükellefler üzerinde finansman 
yükü yaratmaktadır. Üyelerimizin 
KDV iadelerinde gecikme yaşama-
maları ve daha hızlı iade alabilmeleri 
için firmalar için uygun olan başvuru 
yöntemlerini kullanmaları gerekmek-
tedir.
Konya Ticaret Odası tarafından 
Vergi Dairesi Başkanı Sayın Adem 
GÜNGÖR Bey ve Grup Müdürü Eyüp 
YILMAZ Beyin katılımıyla gerçek-
leştirilen bilgilendirme toplantısında 
bazı firmaların aşağıda bahsedece-
ğimiz KDV iade başvuru yöntemle-
rinden haberdar olmadıkları ortaya 
çıkmıştır.
Vergi Dairesi Başkanı Adem GÜN-

GÖR’ün yapmış olduğu açıklamalar-
da “İşletmelerin durumlarına göre 
tercih edecekleri başvuru yöntemleri 
ile KDV iadelerini en kısa sürede 
alabileceklerini belirmiştir.”
KDV iade işlemlerinin hızlandırılması 
kullanılacak başvuru yöntemleri; 
1. HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi),
2. İTUS (İndirimli teminat Uygula-
ması), 
3. Artırımlı Teminat Uygulaması
4. Teminat karşılığı İade uygulaması,
5. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu-
na Dayalı Nakden İade Uygulaması
6. Ön Kontrol Raporu ile İade Uygu-
laması
7. Mahsup Yoluyla İade Uygulaması

1. HIZLANDIRILMIŞ 
İADE SİSTEMİ (HİS)
HİS Uygulaması Kapsamına Gire-
cek Mükellefler Aşağıdaki şartları 
taşıyan mükelleflere talep etmeleri 
ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz 
etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi 
Dairesi Başkanlığı tarafından “HİS 
sertifikası” verilir.
a) Başvuru tarihinden önceki son 
beş takvim yılı itibarıyla vergi mükel-
lefiyetinin bulunması, 
b) Başvuru tarihinden önce vergi 
dairesine verilmiş son yıllık kurumlar 
vergisi beyannamesinin ekinde yer 
alan bilânçoya göre en az; 
- Aktif toplamının 200.000.000 TL, 
- Maddi duran varlıkları toplamının 
50.000.000 TL, 
- Öz sermaye tutarının 100.000.000 
TL, 
- Net satışlarının 250.000.000 TL, 
olması, (bu koşullardan herhangi üç 
tanesinin sağlanmış olması yeterli-
dir.) 
c) Başvurudan önceki takvim yılında 
vergi dairesine vermiş olduğu 
muhtasar beyannamelere göre aylık 
ortalama çalıştırılan kişi sayısının 
250 veya daha fazla olması, 
ç) Başvuru tarihinden önceki son 
beş takvim yılı içinde; 
- Mücbir sebep sayılan haller dışın-
daki nedenlerle, defter ve belgelerin 
ibrazından imtina edilmemiş olması, 
- Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve 
KDV uygulamalarından her birine 
ait beyanname verme ödevinin her 
bir vergi türü itibarıyla birden fazla 
aksatılmamış olması (süresinden 
sonra kendiliğinden verilen beyanna-
meler hariç), 
- Sahte belge veya muhteviyatı itiba-
rıyla yanıltıcı belge düzenleme veya 
kullanma fiili nedeniyle özel esaslara 
tabi tutulmamış veya tutulmuşsa 
genel esaslara dönülmüş olması, 
d) Başvuru tarihi itibarıyla; 
- KDV iade taleplerinde özel esaslara 
tabi olmayı gerektiren bir durumu-
nun bulunmaması, 
- Vergi borcunun bulunmaması (ver-
gilerin tecil edilmiş olması bu şartın 
ihlali sayılmaz), gerekmektedir. 
Bu şartları birlikte taşıyan mükel-
leflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi 
Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilek-
çe ile başvurması halinde, başvuru 

tarihini izleyen 15 gün içinde “HİS 
Sertifikası” verilir. 
Bu mükelleflerin KDV iade talepleri 
(henüz sonuçlandırılmamış olanlar 
dahil), tebliğin ilgili bölümdeki açıkla-
malar çerçevesinde yerine getirilir. 

HİS Uygulamasına Göre İade Ta-
leplerinin Yerine Getirilmesi 
HİS sertifikası sahibi mükelleflerin 
iade talepleri tutarına bakılmaksı-
zın, teminat, VİR veya YMM raporu 
aranılmadan yerine getirilir.
Bu mükelleflerin nakden iade talep-
lerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin 
olarak KDVİRA sistemi tarafından 
yapılan sorgulama neticesinde 
olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar 
raporun tamamlanma sürecini izle-
yen 5 iş günü içinde iade edilir.

2. İNDİRİMLİ TEMİNAT 
UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)
İTUS Sertifikası Kapsamına 
Giren Mükellefler
Aşağıdaki şartları taşıyan mükel-
leflere bağlı oldukları Vergi Dairesi 
Başkanlığı tarafından İTUS sertifika-
sı verilir.

Genel Şartlar
Başvuru tarihinden önceki son üç 
takvim yılı içinde;
a) Vergi mükellefiyetinin bulunması,
b) Mücbir sebep sayılan haller dışın-
daki nedenlerle, defter ve belgelerin 
ibrazından imtina edilmemiş olması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi, geçici 
vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve 
KDV (tevkifat hariç) uygulamaların-
dan her birine ait beyanname verme 
ödevinin her bir vergi türü itibarıyla 
ikiden fazla aksatılmamış olması 
(süresinden sonra kendiliğinden 
verilen beyannameler hariç),
ç) Sahte belge veya muhteviyatı 
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme 
veya kullanma fiili nedeniyle özel 
esaslara tabi tutulmamış veya tu-
tulmuşsa genel esaslara dönülmüş 
olması,
d) Cari takvim yılı da dahil olmak 
üzere son iki takvim yılına ilişkin tam 
tasdik sözleşmesi bulunması.
Başvuru tarihi itibarıyla;
a) KDV iade taleplerinde özel esasla-
ra tabi olmayı gerektiren bir durumu-
nun bulunmaması,

b) Ödenmesi gereken vergi bor-
cunun bulunmaması (vergilerin 
tecil edilmiş olması bu şartın ihlali 
sayılmaz).
Sertifika başvurusundan önceki, 
iade talebinin bulunduğu birbirini iz-
leyen son beş vergilendirme dönemi 
itibarıyla haklarında yazılmış YMM 
ve/veya vergi inceleme raporlarının 
olumlu olması.
Yukarıda belirtilen genel şartları sağ-
layan Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve 
Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsün-
deki şirketlere başka bir şart aran-
maksızın İTUS sertifikası verilir.

Özel Şartlar
1. İmalatçılar ve İmalatçı-İhracat-
çılar:
a) İlgili sicile kayıtlı olan, 
b)Ödenmiş sermayelerinin veya son 
bilançolarında kayıtlı ATİK’lerinin 
(gayrimenkuller hariç) amortisman 
düşülmeden önceki toplam tutarı 
100.000 TL’yi aşan, 
c) Üretim kapasitesi ile bu kapasi-
tenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere 
sahip olduğu kapasite raporuyla 
teyit edilen,
ç) İmalat işinde 20 veya daha fazla 
işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespi-
tinde bizzat imalat işinde çalışan 
işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında 
kalan yönetici, büro personeli ve 
muhasebeci gibi personel dikkate 
alınmaz. Hesaplamada, ihracatın 
gerçekleştiği dönemden önceki 12 
aylık ortalama esas alınır.)

2. Diğer İhracatçılar 
(Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç):
Genel şartları taşıyan mükellefler-
den, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 
4 milyon ABD Doları veya son beş 
takvim yılı itibarıyla yıllık iki milyon 
ABD Doları ve üzerinde ihracat 
yapanlara, bu şartları sağladıkları 
tarihi takip eden yılbaşından itibaren 
geçerli olmak üzere İTUS sertifikası 
verilir.

3. Diğer İade Hakkı Doğuran 
İşlemler Bakımından:
a) Başvuru tarihinden önce vergi 
dairesine verilmiş olan son yıllık 
kurumlar vergisi veya gelir vergisi 
beyannamesinin ekinde yer alan 
bilânçoya göre en az; - Aktif toplamı 
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rin ibraz edilmiş olması kaydıyla ön-
celikle muaccel hale gelen borçlara 
mahsup yapılır.
Aynı döneme ilişkin farklı işlemler-
den kaynaklanan iade talepleri için 
tek YMM raporu düzenlenebilir. Bir 
takvim yılını aşmamak ve her bir dö-
neme ilişkin bilgi ve hesaplamaların 
ayrı ayrı yer alması kaydıyla birden 
fazla dönemi kapsayan tek YMM 
raporu verilmesi de mümkündür.

6. ÖN KONTROL RAPORU 
İLE İADE UYGULAMASI
Ön Kontrol Raporu İadesi Uygula-
ma Şartları
a) En az 24 dönem (vergilendirme 
dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 
dönem) KDV beyannamesi vermiş 
olması, 
b) Daha önce en az üç vergilendir-
me dönemine ilişkin iade talebinin 
sonuçlanmış olması, 
c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve 
kanuni temsilcilerinin; - Özel esasla-
ra tabi olmaması, - Hazine ve Maliye 
Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan 
değerlendirme ve analizler sonu-
cunda bireysel olarak veya organize 
bir şekilde sahte belge düzenleme 
tespiti nedeniyle incelemeye sevk 
edilmemiş olması, - Hazine ve Mali-
ye Bakanlığının ilgili birimlerince iade 
taleplerinin riskli iade kapsamında 
incelemeye sevk edilmemiş olması,
ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün 
birinci paragrafının (iv) ayrımı ve 
üçüncü paragrafı kapsamında iade 
taleplerinin incelemeye sevk edilme-
miş olması.

Ön Kontrol Raporuna Göre İade 
Taleplerinin Yerine Getirilmesi
Yukarıdaki şartları sağlayan mü-
kelleflerin, YMM KDV İadesi Tasdik 
Raporu ile  Tebliğin ilgili bölümle-
rinde iade taleplerine ilişkin aranan 
belgelerin tamamının ibraz edilmesi 
kaydıyla sorgulama sonucunda üre-
tilen “KDV İadesi Ön Kontrol Rapo-
ru”na göre iade talebinin olumsuzluk 
tespit edilmeyen kısmının %50’si 
KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun 
oluşturulmasından itibaren on iş 
günü içinde mükellefe iade edilir.
KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna 
göre iade yapılmasını müteakip, iade 
talebinin tamamına yönelik olarak 
KDVİRA sistemi tarafından üretilen 
KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin 
kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik 
Raporuna ilişkin kontroller ile vergi 
dairesince yapılması gereken diğer 
kontroller genel usul ve esaslar çer-
çevesinde yapılır. Mükellefin kalan 
iade tutarı bu kontrol ve değerlendir-
meler sonucuna göre yerine getirilir.

7. MAHSUP YOLUYLA İADE
Vergi İnceleme Raporu ve Teminat 
Aranmaksızın yapılan iade ise; KDV 
iade alacağı mükellefin kendisinin 
veya ortaklık payı ile orantılı olmak 
üzere adi, kollektif ve adi komandit 
şirketlerde ortakların (komandit 
şirketlerde sadece komandite ortak-
ların),
- Vergi dairelerince takip edilen 
amme alacaklarına,
- İthalat sırasında uygulanan vergi-
lere,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
prim borçlarına, mahsuben iade 
edilebilir.
Mahsup talebi, iade hakkı doğuran 
işleme ilişkin ilgili bölümlerde belirti-
len belgelerin tamamlanıp, KDVİRA 
sistemi tarafından üretilen “KDV 
İadesi Kontrol Raporu” nun geldiği 
tarihte olumsuzluk tespit edilme-
yen tutarlar itibarıyla yerine getirilir. 
Olumsuzluk tespit edilen alımlara 
ilişkin KDV tutarlarının mahsuben 
iadesi ise olumsuzlukların giderilme-
si kaydıyla yapılabilir.
Mahsup talebinin yerine getirilme-
sinde, iade hakkı doğuran işlemin 
tevsikinde kullanılan (gümrük beyan-
namesi, serbest bölge işlem formu, 
gümrükte onaylatılan özel fatura 
nüshası vb.) belgelerin doğrulanmış 
(onaylı veya teyidinin alınmış) olması 
gereklidir.

KDV iadelerinin alımıyla alakalı 
uygulanacak usul ve yöntemleri 
sizlere özet olarak vermeye çalıştık. 
Konuyla alakalı detaylı bilgiye Gelir 
İdaresi Başkanlığının web sayfasın-
dan ulaşabilirsiniz. 
https://www.gib.gov.tr/fileadmin/
user_upload/Tebligler/KDV/kdv_
genteb.htm

Ayrıca, Mükelleflerin İnteraktif Vergi 
Dairesi mobil uygulamasını cep 
telefonlarına yüklemeleri halinde 
kendilerine ait iş ve işlemleri takip 
etmeleri mümkün bulunmaktadır.
https://ivd.gib.gov.tr/

40.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamı 
10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,
b) Cari yıl dahil, başvuru tarihinden 
önceki takvim yılında vergi dairesine 
verilmiş muhtasar beyannamelere 
göre aylık ortalama çalıştırılan kişi 
sayısı 50 veya daha fazla, (Hesapla-
mada işlemin gerçekleştiği dönem-
den önceki 12 aylık ortalama esas 
alınır.)
Yukarıda belirtilen genel şartlar ile 
kendilerine uygun özel şartları birlik-
te taşıyan mükelleflerin bağlı olduk-
ları Vergi Dairesi Başkanlığına/Def-
terdarlığa bir dilekçe ile başvurması 
halinde, başvuru tarihini izleyen 15 
gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir.

İTUS Sertifikası 
Uygulamasına Göre İade 
Taleplerinin Yerine Getirilmesi
İTUS sertifikasına sahip mükel-
leflerin iade talepleri Tebliğin ilgili 
bölümlerinde yer alan açıklamalara 
göre yerine getirilir.
İadenin teminat karşılığında talep 
edilmesi halinde, iade miktarının 
Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirle-
nen sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış 
ticaret sermaye şirketleri ve sektörel 
dış ticaret şirketleri için %4’ü) için 
teminat verilir.
Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedik-
çe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren 
altı ay içinde ibraz edilecek YMM 
raporu ile çözülür. Bu süre içerisin-
de YMM raporu ibraz edilmemesi 
halinde veya mükellefin talep etmesi 
durumunda teminat VİR sonucuna 
göre çözülür. İTUS sertifikasının 
iptalini gerektiren bir neden olmadığı 
sürece, sonraki iade taleplerinde 
indirimli teminat uygulamasına 
devam edileceği ve YMM raporunun 
da yine altı ay içinde ibraz edilmesi-
nin isteneceği tabiidir.

3. ARTIRIMLI TEMİNAT 
UYGULAMASI
İade taleplerinin yerine getirilmesi 
bakımından özel esaslara tabi olan-
lar hariç olmak üzere, mükelleflerin 
YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 
ile talep edilen nakden iadelerinde, 
iade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili 

bölümlerinde iade taleplerine ilişkin 
aranan belgelerin (YMM KDV İadesi 
Tasdik Raporu hariç) tamamlan-
ması sonrasında, nakden iadesi 
talep edilen tutarın %120’si oranında 
(İTUS sertifikası sahibi mükellefler 
için % 60’ı oranında) banka teminat 
mektubu verilmesi halinde, iade işle-
mi beş iş günü içinde gerçekleştirilir
İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz 
edilmesi halinde, KDVİRA, YMM 
raporuna ilişkin kontroller ile vergi 
dairesince yapılması gereken diğer 
kontroller iki ay içerisinde tamamla-
nır. İade hakkı doğuran işlem bazın-
da yapılan bu kontroller sonucunda 
herhangi bir eksiklik veya olumsuz-
luk tespit edilmemesi halinde, YMM 
raporunun ibraz edildiği tarihten 
itibaren en geç iki ay içinde teminat 
mektubu mükellefe iade edilir.
Ancak yapılan kontroller sonucunda 
eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi 
halinde, bu eksikliğin veya olumsuz-
luğun giderilmesi için mükellefe 30 
günlük süre verilir. Süresinde eksik-
likleri veya olumsuzlukları giderme-
yen mükellefe 30 günlük ek süre 
verilir. Mükellefe verilen bu süreler, 
teminat mektuplarının iade edilmesi-
ne ilişkin iki aylık sürenin hesabında 
dikkate alınmaz. Bu süreler içinde 
eksikliklerin veya olumsuzlukların 
giderilmemesi halinde haksız iade 
edilen tutar, gecikme faizi ve vergi 
ziyaı cezası ile birlikte mükelleften 
aranır.”

4. TEMİNAT KARŞILIĞI İADE
Mükelleflerin, Tebliğin (IV/A-3) bölü-
münde belirlenen sınırı aşan ve iş-
lem türü itibarıyla YMM raporu veya 
vergi inceleme raporuna bağlanan 
iadelerde, henüz YMM raporu ibraz 
edilmeden veya inceleme sonucu 
iade öngörülmüşse, inceleme yapıl-
madan aşağıda belirtildiği şekilde 
teminat gösterilmesi halinde iade 
yapılır. Teminat, iadeye konu işlem 
türüne göre vergi inceleme raporu 
veya YMM raporuna dayanılarak 
çözülür.
a) Adi ortaklık ve iş ortaklıkları 
adına yapılacak iadelerde teminat 
mektubunun ortaklardan biri adına 
düzenlenmesi yeterlidir.
b) Mükellef tarafından teminat çö-
zümünün YMM raporuyla yapılacağı 

belirtilmediğinden incelemeye sevk 
edilmesi, sonradan YMM raporuyla 
teminatın çözümünü engellemez. 
Bu durumda teminatın YMM rapo-
ruyla çözüldüğü inceleme elemanı-
na bildirilir.
c) Bu kapsamdaki nakden iade 
talepleri, nakit iade talebine ilişkin 
dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı 
gerekli diğer belgelerin tamamlanıp 
KDVİRA sistemi tarafından “KDV 
İadesi Kontrol Raporu”nun üretilme-
sinden ve varsa yapılması gereken 
teyitlerin (örneğin, mal ihracatında 
gümrük beyannameleri ve usulüne 
uygun olarak gösterilmiş teminat 
mektupları ile varsa onaylı özel fatu-
raların teyidi) yapılmasından sonra 
10 gün içinde yerine getirilir.

5. YMM KDV İADESİ TASDİK 
RAPORUNA DAYALI NAKDEN 
İADELER
Süresinde düzenlenmiş tam tasdik 
sözleşmesinin mevcudiyeti halinde, 
bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya 
ihracatından doğan iadelerde sözü 
edilen Genel Tebliğlerle belirlenen 
limitlere göre, diğerlerinde miktara 
bakılmaksızın vergi inceleme raporu 
ve teminat aranmadan iade yapılır.
YMM raporu ile iade talebinde 
bulunan mükelleflere, rapor ibraz 
edilmedikçe nakden iade yapılmaz. 
Mükelleflerin rapor düzenleninceye 
kadar, izleyen bölümlerde açıklandığı 
şekilde teminat göstermeleri halinde 
ise iade talebi incelemeye sevk edil-
meksizin yerine getirilir. Rapor ibraz 
edildiğinde teminatlar iade edilir.
YMM raporu ile iade talebinde bulu-
nan mükelleflerin, teminat karşılığı 
iadenin yapıldığı tarihten itibaren 
altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM 
raporunu ibraz etmemesi halinde, 
söz konusu teminat vergi inceleme 
raporu sonucuna göre çözülür.
Bu süre içinde rapor ibraz ede-
meyecek olanların mazeretleriyle 
birlikte başvurmaları halinde, gerekli 
değerlendirme yapılarak mazeretleri 
haklı nedenlere dayananlara, 213 
sayılı Kanunun 17 nci maddesi uya-
rınca vergi dairesince altı ay ek süre 
verilebilir. Mükelleflerin iade tutarını 
kısmen mahsup, kısmen nakden 
almak istemeleri mümkündür. Bu 
durumda, iade için istenen belgele-
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RAPOR
Hüsamettin GÜNGÖR
Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürü

(INCOTERMS)

DIŞ TİCARETTE 
TESLİM ŞEKİLLERİ

Incoterms Nedir:

Uluslararası ticarette eşyanın 
taşınması ile teslim aşamala-

rında, sorumluluklar ve maliyetlerin 
taraflar arasında dağılımını belirle-
yen temel ticaret kurallardır. 
İster bir satın alma emrini dolduru-
yor olun, ister yük taşımacılığı için 
bir gönderiyi paketliyor olun, ister bir 
gümrükte ihracat belgeleri hazırlıyor 
olun veya ürün ithalat ediyor olun 
Incoterms kuralları küresel ticaretin 
ithalat ve ihracatına katılan kişilere 

rehberlik edecektir.
Yani ihracat veya ithalat sebebiyle A 
ülkesindeki bir noktadan, B ülkesin-
deki bir noktaya gönderilecek ürün-
ler için sorumluluk ve masrafların 
kime ait olduğu, incoterms terimleri 
ile belirlenir.
Incoterms Ne İşe Yarar:
Uluslararası ticaret yapan firmalar 
arasında, sorumluluk ve risklerin 
hangi noktada başlayıp hangi nokta-
da bittiğini seçecekleri teslim şekille-
riyle netleştirmiş olmaktadırlar.

İç nakliyeyi var mı, var ise kim 
organize edecek, sorumluluk ve 
masraflar kime ait, gümrük işlem-
lerinin masrafları kime ait, yurtdışı 
sevkiyat organizasyonunu kim 
organize edecek ve masraflar kime 
ait, sigorta hangi tarafa ait, ithalat-
çının ülkesinde gümrük masrafları, 
gümrük vergileri ve diğer vergileri 
kim ödeyecek?
Paketleme, Depodan yükleme, Ön 
taşıma, Elleçleme, Varışta taşıma, 
İthalat gümrük Belgesi, Depoya bo-

şaltma, Bu ve buna benzer sorular 
için bazı durumlarda detaylı açıkla-
malar ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayı-
sıyla bir incoterms seçerek, firmalar 
arasında, sorumluluk ve risklerin 
hangi noktada başlayıp hangi nokta-
da bitiğini netleştirmiş oluyor. 
Incoterms Kurallarını 
Kim Yayınlıyor?
Uluslararası Ticaret Odası (ICC-In-
ternational Chamber of Commerce) 
Birinci Dünya savaşından sonra tica-
ret, yatırım, finans veya ticari ilişkiler 
açısından ülkeler arasında ticarette 
hiçbir kural ve sisteminin olmaması 
yaşanılabilecek sıkıntıları ve krizleri 
önlemek için küresel standartların 
belirlenmesi konusunda ihtiyaç 
duyulmuştur. Bundan dolayı 1919 
yılında uluslararası ticareti kolay-
laştırmak adına “ICC-International 
Chamber of Commerce yani Ulusla-
rarası Ticaret Odası kurulmuştur.
“Her gün, her yerde herkese iş için 
çalışıyoruz.”
Dünyada uluslararası ticaretin geliş-
meye başlaması ve bunun yanında 
da ticari ihtilaflar ortaya çıkmaya 
başladı. Dünyanın dört bir yanındaki 
tüccarlar arasındaki farklı uygulama-
lar ve yasal yorumlar, ortak bir ku-
rallar ve yönergeler dizisine ihtiyaç 
duyulmuştur.
İlk kez 1936 yılında kullanılmaya 

başlanılan Incoterms daha sonra 
1953, 1967, 1976, 1980, 2000 ve 
2010 yıllarında yeni revizyonlar ya-
yınlandı. En son olarak da Incoterms 
2020 yayımlanarak son düzenleme 
yapıldı. Uluslararası Ticaret Odası 
tarafından yayımlanan Incoterms 
kuralları 1936 yılından bugüne kadar 
çeşitli değişikliklerle birlikte bu kural-
ları kullanmaktayız.
ICC Türkiye Milletlerarası 
Ticaret Odası
Bunun yanında ülkemizde 1934 
yılında kurulan Milletlerarası Ticaret 

Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC 
Türkiye), Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 1945 yılında “Milli” adını alarak 
yapılanmasını tamamlamıştır. ICC 
Türkiye’nin çalışmalarının genişletil-
mesi amacıyla, Komitenin kuruluş 
ve işlerinin yürütülmesi görevi, 1950 
yılında 5590 sayılı Kanun ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine verilmiş-
tir.
ICC Türkiye 18 Mayıs 1953 tarihinde 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
nezdinde yeniden yapılanmıştır.

KOD Açılımı Açıklama

EXW Ex Works İş Yerinde Teslim

FCA Free Carrier Taşıyıcıya Masrafsız Teslim

FAS Free Alongside Ship 
(Sea and IW)

Gemi Doğrultusunda Masrafsız 
Teslim

FOB Free on Board (Sea and IW) Gemide Masrafsız Teslim

CPT Carriage Paid to Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak 
Teslim

CIP Carriage and Insurance Paid to Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş 
Teslim

CFR Cost and Freight (Sea and IW) Masraflar ve Navlun Dahil Teslim

CIF Cost Insurance and Freight 
(Seaand IW)

Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil 
Teslim

DAP Delivered at Place Belirtilen Yerde Teslim

DPU Delivered at Place Unloaded Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış 
Teslim

DDP Delivery Duty Paid Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak 
Teslim

EXW – EX WORKS
(İş Yerinde Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Alıcı

Yükleme (satıcı adresindeki 
araca) Alıcı

Taşıma
Satıcının alıcıya karşı 

taşıma sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi, Uçak, TIR ve Tren

FCA – FREE CARRIER 
(Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme 
(satıcı 
adresindeki 
araca)

Yükleme 
(ihracat 
aracına)

Satıcı Alıcı

Taşıma Alıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi, Uçak, TIR ve Tren

Yükümlülükler
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TÜRKİYE E-TİCARET 
İSTATİSTİKLERİ 2020

Türkiye’de Deloitte, Tubisad gibi kurumlar E-ticaret istatikleriyle ilgili verileri geçtiğimiz 
aylarda yayınladılar. Son olarak “E-ticaret Daire Başkanlığına” bağlı E-Ticaret Bilgi Plat-

formu E-Ticaret İstatistikleri verilerini paylaştı.

• Ülkemizde toplam 68.457 işletmemiz e-ticaret faaliyeti yürüt-
mektedir.
• Hem kendi sitesinde hem de pazaryerinde satış yapan işletme 
sayısı 5.139
• Pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 57.394
• ETBİS’e kayıtlı site sayısı 21.515
• ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı 16.202

E-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ili-
miz İstanbul‘dur.
Bu İlimizi Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya illeri takip et-
mektedir.

CPT – CARRIAGE PAID TO
(Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Satıcı

Taşıma Satıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi, Uçak, TIR ve Tren

DAP – DELIVERED AT PLACE
(Belirtilen Yerde Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Satıcı

Taşıma Satıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi, Uçak, TIR ve Tren

DDP – DELIVERED DUTY PAID 
(Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Satıcı

Taşıma Satıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Satıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi, Uçak, TIR ve Tren

FOB – FREE ON BOARD 
(Gemide Masrafsız Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Satıcı

Taşıma Alıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi

CFR – COST AND FREIGHT 
(Masraflar ve Navlun Dahil Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Satıcı

Taşıma Satıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP
(Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Alıcı

Taşıma Alıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi

DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED 
(Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Satıcı

Taşıma Satıcı

Sigorta
Satıcının alıcıya karşı 

sigorta sözleşmesi yapmak 
yükümlülüğü yoktur.

Boşaltma Satıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi, Uçak, TIR ve Tren

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
(Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim)

Kontrol, Paketleme, 
Markalama Satıcı

İhracat Prosedürleri Satıcı

Yükleme Satıcı

Taşıma Satıcı

Sigorta Satıcı

Boşaltma Alıcı

İthalat Prosedürleri Alıcı

Geçerli Olduğu Taşıma Modları Gemi, Uçak, TIR ve Tren

ARAŞTIRMA
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2019 yılı Kasım ayında e-ticaret sitelerimizin indirim ve kampan-
yalarıyla birlikte e-ticaret hacmi diğer aylara göre daha yüksek 
bir düzeyde gerçekleşmiştir.

Elektronik ticaretin haftanın ilk günlerinde daha yüksek seyretti-
ği, haftanın son günlerine doğru gelindiğinde ise düşüş göster-
diği gözlenmiştir.

Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin nüfus yo-
ğunluğuyla birlikte %36‘sını İstanbul İlimiz, %9‘unu Ankara, 
%6‘sını ise İzmir İllerimizde yaşayan vatandaşlarımız yapmak-
tadır. Bu illerimizi Bursa, Kocaeli ve Antalya İlleri izlemektedir.

Ülkemizde 2019 yılında internetten; kartlı ödeme, kapıda ödeme 
ve havale/eft ödemeleri kapsamında toplam 1,6 Milyar Adet si-
pariş verilmiştir.

Havayolları ve seyahat sektörleri kapsam dışında bırakıldığında 
ise e-ticaret hacmi 111.4 Milyar TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplam 136 Milyar TL gerçekleşen e-ticaret hacmi bakımından 
değerlendirildiğinde bu siparişlerin ortalama sepet tutarı 99 Lira 
50 Kuruş olarak gerçekleşmiştir.

E-ticaret harcamalarının %76’sı peşin ödeme yapılarak, %24’ü 
ise taksitli ödeme imkanı kullanılarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı toplam e-ticaret tutarlarının %85‘i yurtiçi harcamaların-
dan, %9‘u diğer ülkelerin Ülkemiz e-ticaret sitelerinden yapılan 
harcamalardan, %6‘sı ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptı-
ğı harcamalardan oluşmaktadır.

Kaynak: 
1- https://www.revotas.com/tr/blog/eticaret-istatistikleri/  

2- https://www.eticaret.gov.tr/
3- https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler
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ENERJİ SEKTÖRÜ
Enerji Üretimi

Enerji üretiminde hidrokarbon 
kökenli fosil kaynaklar giderek tü-

kenmektedir. Fosil yakıtlardan olan 
petrolün maliyeti küresel, ekonomik 
ve sosyal etkilere bağlı olarak dal-
galı bir seyir izlemekle birlikte yıllar 
itibariyle giderek artmaktadır. Artan 
maliyetler, tükenecek olması ve 
çevreye verdiği zararlar göz önünde 
bulundurulduğunda enerji girdisi 
çoğunlukla fosil yakıtlara dayalı bir 
kalkınma stratejisi, sürdürülebilir ol-
mayacaktır. Bu bağlamda ülkemizde 
de yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elde edilen enerji üretimi son yıllarda 
artış göstermiştir. KOP Bölgesi’nde 
ülkemizdekine benzer şekilde enerji 
kurulu güç kapasitesinin %46’sı yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından oluş-
maktadır. Nevşehir ilinin kurulu güç 
kapasitesinin tamamı, Karaman ile 
Kırşehir’in kurulu güç kapasitesinin 
ise tamamına yakınının yenilenebilir 
enerji kaynaklı olması dikkat çekici-
dir. Yakın gelecekte mevcut kurulu 
gücünü %50’den daha fazla artı-
racak olan KOP Bölgesi ülkemizin 
enerji üssü olma hedeflerine sağlam 
adımlarla ilerlemektedir. Kişi başına 
toplam tüketilen elektrik miktarına 
göre Karaman ve Konya illeri Türkiye 
ortalamasının üzerinde, Aksaray, 
Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve 
Yozgat illeri Türkiye ortalamasının 
altında seyretmektedir.

Sanayi Sektörü
SEGE araştırması sonucu oluş-
turulan Yatırım Teşvik Sistemine 
göre, KOP Bölgesi illerinin yer aldığı 
yatırım teşvik bölge sınıflamasında; 
Konya 2. Bölge teşvikleri, Karaman 
3. Bölge teşvikleri, Kırıkkale, Kırşehir, 
Nevşehir 4.Bölge teşvikleri, Aksaray, 
Niğde ve Yozgat illeri ise 5. Bölge 
teşvikleri kapsamında değerlendiril-
mektedir.

İhracat ve İthalat
Tablo 65’de yer alan KOP Bölgesi 
ve Türkiye karşılaştırmalı ihracat 
verilerine göre KOP Bölgesinin 
ihracatının Türkiye içerisindeki oranı 
2013 yılında %1,41 iken 2019 yılında 
%1,52’ye yükselmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri
Organize Sanayi Bölgeleri, “ulaşım, 
enerji ve diğer kamu hizmetleri gibi 
altyapı imkânlarının, sanayilerin 
büyümesini kolaylaştırmak ve çevre 
üzerindeki etkilerini en az seviyeye 
indirmek amacıyla sunulduğu, en-
düstriyel faaliyetler için tasarlanmış 
özel alanlar” olarak tanımlanmakta-
dır. KOP Bölgesi’nde tamamlanan 
Organize Sanayi Bölgelerinin sayıları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KOP Bölgesi’nde toplam 24 adet 

tamamlanmış OSB bulunmak-
tadır. Bunlar Aksaray’da Merkez, 
Karaman’da Merkez, Kırıkkale 1. 
Organize Sanayi Bölgesi, Keskin, 
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Sanayi 
Bölgesi, Kırşehir Merkez, Kaman, 
Mucur, Konya’da KOS, 1. OSB, Ereğli, 
Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Kulu, 
Çumra, Karapınar, Nevşehir’de Acı-
göl, Islah OSB, Niğde’de Merkez, Bor 
Bor Karma ve Deri İhtisas ve Yozgat 
Merkez, Kaleseramik Özel, Bozok 
OSB’leridir.

Küçük Sanayi Siteleri
“Kent içinde dağınık şekilde yerleş-

miş ve elverişsiz çalışma koşulları 
altında çalışan yapımcı ve onarımcı 
küçük sanayicileri ve ana sanayi/
yan sanayi ilişkilerinin geliştirilme-
sini teminen benzer iş kollarında 
çalışan küçük işletmeleri, çağdaş ve 
düzenli birer işyerine kavuşturmak, 
çalışma koşullarını iyileştirip arala-
rında dayanışma ve organizasyonu 
geliştirmek, ihtiyaçlarının daha kolay 
ve ekonomik olarak karşılanabilme-
sini ve işyerlerine yeni teknolojilerin 
sokulmasını sağlamak gibi nedenler-
le aynı yerde toplayan siteler “Küçük 
Sanayi Siteleri” olarak isimlendiril-
mektedir.

DOSYA

Su 
Ürünleri

Aksaray Karaman Kırıkkale Kırşehir Konya Nevşehir Niğde Yozgat
KOP 

Bölgesi
Türkiye

Alabalık - - - - 4 - - 12 16 282

Çapak - - 1 - 4 - - - 5 74

Gümüş - - - 670 - - - 664 1.334 4.630

Kadife 3 - - 6 4 2 3 - 18 34

Kefal - - - - 12 - 1 10 23 1.008

Kızılkanat - - - - - 2 2 - 4 91

Levrek 8 - - 6 208 1 - 6 229 422

Sazan 25 25 20 50 165 5 5 80 375 2.906

Siraz - 1 - 2 2 - - 33 38 622

Yayın 3 4 1 10 8 4 - 1 31 362

Turna - - 1 - - - - - 1 181

Kerevit 1 - - 35 15 - - 1 52 524

Gümüşi 
Havuz 
Balığı

- - - 425 365 - - 320 1.110 6.134

Diğer - - - 4 13 - - 6 23 400

Tablo 18 KOP Bölgesinde İller Bazında Su Ürünleri Avcılığı (2018) (Ton)

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, [Ziy. Tar. :15/04/2020].

İller Cam Sera Plastik Sera Yüksek Tünel Alçak Tünel Toplam

Aksaray 0 152 28 22 202

Karaman 3 4 22 0 29

Kırıkkale 0 16 0 0 752

Kırşehir 0 136 28 6 16

Konya 40 427 232 53 170

Nevşehir 56 34 0 0 90

Niğde 0 0 0 0 0

Yozgat 25 0 3 0 28

KOP Bölgesi 124 769 313 81 1.287

Türkiye 75.495 378.670 111.038 224.400 789.604

Tablo 17 KOP Bölgesi ve Türkiye Niteliklerine Göre Örtü Altı Tarım Alanları (2019) (Dekar)

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, [Ziy. Tar. :15/04/2020]

Şekil 3 KOP Bölgesinde Üretilen Öne Çıkan Bitkisel Ürünlerin Türkiye İçindeki Payı (Ekilen Alan %)
Kaynak: TÜİK, 2019

KOP BÖLGESİ
SOSYO-EKONOMİK

GÖSTERGELERİ VE KONYA (2)
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İller Birim Yenilenebilir 
Enerji Doğalgaz Kömür Diğer* Toplam

Aksaray
MW 22,08 0 0 18,8 40,88

% 54,00 0,00 0,00 46,00 100,00

Karaman
MW 547,23 9,11 0 0 556,34

% 98,40 1,60 0,00 0,00 100,00

Kırıkkale
MW 97,7 1.848,28 0 0 1945,98

% 5,02 94,98 0,00 0,00 100,00

Kırşehir
MW 297,7 0 0 11,9 309,6

% 96,16 0,00 0,00 3,84 100,00

Konya
MW 610,98 7,21 12,93 101,88 733,00

% 83,30 1,00 1,80 13,90 100,00

Nevşehir
MW 110,55 0 0 0 110,55

% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Niğde
MW 74,47 0 1,55 9,6 85,62

% 87,00 0,00 1,80 11,20 100,00

Yozgat
MW 13,5 16,4 0 6 35,9

% 37,60 45,68 0,00 16,71 100,00
KOP 

Bölgesi
MW 1.774,21 1.881 14,48 148,18 3.817,87

% 46,47 49,27 0,38 3,88 100,00

Türkiye
MW 40.958,28 25.649,94 19.152,12 2.691,50 88.451,84

% 46,31 29,00 21,65 3,04 100,00

Tablo 20 KOP İlleri ve Türkiye Enerji Üretim Kurulu Güç Kapasitesi (2020)

Kaynak: https://www.enerjiatlasi.com/,2020

İller Birim Güneş Rüzgâr Biyogaz HES Toplam

Aksaray
MW 13,2 0 8,88 0 22,08

% 59,78 0,00 40,22 0,00 100,00

Karaman
MW 9,89 7 1,41 528,93 547,23

% 1,81 1,28 0,26 96,66 100,00

Kırıkkale
MW 9 0 1 87,7 97,7

% 9,21 0,00 1,02 89,76 100,00

Kırşehir
MW 1,7 168 0 128 297,7

% 0,57 56,43 0,00 43,00 100,00

Konya
MW 440 129,61 22,23 19,14 610,98

% 72,02 21,21 3,64 3,13 100,00

Nevşehir
MW 23,42 0 0 87,13 110,55

% 21 0,00 0 79 100

Niğde
MW 72 0 2,4 0,07 74,47

% 96,68 0,00 3,22 0,09 100,00

Yozgat
MW 1,61 0 0 11,89 13,5

% 11,93 0,00 0,00 88,07 100,00
KOP 

Bölgesi
MW 570,82 304,61 35,92 862,86 1.774,21

% 32,17 17,17 2,02 48,63 100,00

Türkiye
MW 5.062,83 6.992,14 645,56 28.257,75 40.958,28

% 12,36 17,07 1,58 68,99 100,00

Tablo 21 KOP İlleri ve Türkiye Yenilenebilir Enerji Üretim Kurulu Güç Kapasitesi (2020, MW)

Kaynak: https://www.enerjiatlasi.com/,2020

Şekil 4 KOP Bölgesi İlleri Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi (2018)

İller Toplam 
Tüketim Kamu Sanayi Ticarethane Mesken Tarımsal

Sulama
Sokak

Aydınlatma Diğer

Aksaray 1.069.947 22.028 345.247 186.504 211.856 252.435 28.254 23.623
Karaman 929.118 20.811 362.405 145.663 132.343 223.849 17.198 26.849
Kırıkkale 799.078 78.695 441.534 67.603 162.985 3.877 22.709 21.676
Kırşehir 604.386 37.809 270.273 89.908 133.075 26.422 22.407 24.492
Konya 8.048.241 290.993 3.239.285 1.438.610 1.239.218 1.301.531 151.259 387.345

Nevşehir 787.384 35.680 105.044 230.697 180.107 159.259 35.147 41.449
Niğde 1.086.740 64.684 419.239 202.216 181.386 163.216 30.088 25.911
Yozgat 767.604 93.596 202.138 103.600 210.075 101.072 37.211 19.912

KOP Bölgesi 14.092.498 644.296 5.385.165 2.464.801 2.451.045 2.231.661 344.273 571.257
Türkiye 25.8232.177 11.836.428 117.711.676 52.665.875 54.590.528 8.567.332 4.724.678 8.135.661

Tablo 22 KOP Bölgesi’nde Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi (2018) (MWh)

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, [Ziy. Tar. :15/04/2020].

İller 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aksaray 9 15 15 35 23 23

Karaman 16 10 11 38 23 17

Kırıkkale 7 5 2 7 12 14

Kırşehir 8 4 6 11 16 9

Konya 73 109 94 147 224 192

Nevşehir 6 12 11 26 15 28

Niğde 16 15 12 23 31 20

Yozgat 6 6 11 12 25 25

KOP Bölgesi 141 176 162 299 369 328

Türkiye 2.239 2.441 2.074 3.611 4.005 4.061

Tablo 23 KOP Bölgesi Yatırım Teşvik Belge Sayıları

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr, [Ziy. Tar.:03/01/2018].

İller 2016 2017 2018 2019
Aksaray 450 4.380 700 620
Karaman 340 610 440 210
Kırıkkale 120 220 190 270
Kırşehir 100 180 240 100
Konya 1670 3.090 1.910 8.000

Nevşehir 410 380 170 160
Niğde 350 230 440 680
Yozgat 210 570 350 170

KOP Bölgesi 3.650 9.660 4.440 10.210
Türkiye 107.670 189.740 192.880 136.280

Tablo 24 KOP Bölgesi İllerinde Verilen Yatırım Teşviklerinde 
Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)

Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr, [Ziy. Tar.:15/04/2020]. * Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından Ocak 2020 tarihli üretilen veri setinden alınmıştır.

Yıllar KOP Türkiye KOP/Türkiye (%)
2013 2.146.137 151.802.637 1,41
2014 2.295.127 157.610.158 1,46
2015 2.023.974 143.838.871 1,41
2016 2.019.411 142.529.584 1,42
2017 2.311.892 157.019.765 1,47
2018 2.560.814 167.967.219 1,52
2019 2.573.941 180.848.602 1,52

Tablo 25 KOP Bölgesi ve Türkiye Karşılaştırmalı İhracat Verileri (1000 $)

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr, [Ziy. Tar.:15/04/2020].

2. Bölge 3. Bölge 4.Bölge 5. Bölge
Konya Karaman Nevşehir Aksaray

Kırıkkale Niğde

Kırşehir Yozgat

Tablo 27 Yatırım Teşviklerinin KOP İlleri Bazında Bölge Sınıflandırılması

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr, [Ziy. Tar.:03/01/2018].

İller 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aksaray 74.174 85.428 78.717 79.857 98.849 113.784 119.633
Karaman 335.517 358.157 299.821 306.451 322.015 303.477 266.614
Kırıkkale 14.956 17.292 16.625 19.913 19.125 10.786 10.691
Kırşehir 209.235 213.813 169.697 167.995 189.436 225.988 222.932
Konya 1.368.079 1.491.166 1.353.104 1.314.877 1.548.194 1.785.166 1.991.977

Nevşehir 49.046 45.718 35.919 50.061 6.151 53.172 69.433
Niğde 69.198 66.255 54.593 58.810 60.385 58.386 59.194
Yozgat 25.933 17.292 15.497 21.447 12.737 10.054 13.467

KOPBölgesi 2.146.137 2.295.127 2.023.974 2.018.133 2.311.892 2.560.814 2.573.941
Türkiye 151.802.637 157.610.158 143.838.871 142.529.584 157.019.765 167.967.219 180.848.602

KOP/TR(%) 1,41 1,46 1,41 1,42 1,47 1,52 1,42

Tablo 27 KOP Bölgesi İller Bazında İhracat Değerleri (1000 $)

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr, [Ziy. Tar.15/04/2020].

Yıllar KOP Türkiye KOP/Türkiye (%)
2013 1.695.315 251.661.250 0,67
2014 1.826.164 242.177.117 0,75
2015 1.656.016 207.234.359 0,80
2016 1.541.575 198.618.235 0,78
2017 1.647.625 233.799.619 0,70
2018 1.526.549 223.046.481 0,68
2019 1.297.954 210.344.346 0,62

Tablo 28 KOP Bölgesi ve Türkiye Karşılaştırmalı İthalat Verileri (1000 $)

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr, [Ziy. Tar.:15/04/2020].

Kültür-Turizm Sektörü
Turizm işletme belgeli tesislerde 
yıllar itibariyle tesise geliş ve 
geceleme sayıları incelendiğinde, 
2017-2019 yılları arasında yerli 
ve yabancı toplam tesise geliş 
ve geceleme sayılarında önemli 
miktarlarda artış gözlenmektedir.

Eğitim Sektörü
KOP Bölgesi’nde nitelikli, yaygın 
ve kolay erişilebilir temel kamu 
hizmetleri sağlanabilmesine 
yönelik olarak eğitim alanında 
önemli gelişim ve dönüşümler 
gerçekleştirilmiştir. Bölge illeri, 
eğitim altyapısı ve hizmetleri 
bakımından Türkiye ortalaması-
na göre nispeten iyi durumdadır. 
KOP Bölgesi’nde, 2018/2019 
öğretim yılında eğitim veren 
5.920 adet okul bulunmaktadır. 
Okulöncesi eğitimde okul sayısı 
2.020, ilkokul sayısı 1.647, orta-
okul sayısı 1.405, ortaöğretimde 
ise 848’dir. Aynı dönem itibariyle; 
okul öncesi eğitimde 7.783, 
ilkokulda 22.969, ortaokulda 
21.672 ve ortaöğretimde 20.963 
öğretmen olmak üzere toplam 
73.387 öğretmen bulunmakla 
beraber okul öncesi eğitimde 
79.228, ilkokulda 276.605, ortao-
kulda 305.620 ve ortaöğretimde 
314.722 öğrenci ile toplamda 
976.175 öğrenci mevcuttur. KOP 
Bölgesinde toplam derslik sayısı 
ise 52.359 adettir.

Sağlık Sektörü
Veriye dayalı politikalarla destek-
lenen, nitelikli ve sürdürülebilir 
sağlık hizmetlerinin sunumu 
bireylerin yaşam kalitesinin ve 
süresinin yükseltilmesi ile eko-
nomik, sosyal ve kültürel hayata 
daha bilinçli, aktif ve sağlıklı bir 
şekilde katılımlarının sağlanması 
açısından önem arz etmektedir. 
Son yıllarda KOP Bölgesi’nde 
nitelikli, yaygın ve kolay erişi-
lebilir temel kamu hizmetleri 
sağlanabilmesi için özellikle 
sağlık alanında önemli gelişim ve 
dönüşümler gerçekleştirilmiştir. 
Hastane altyapısı bakımından 
Türkiye ortalamasına göre nis-
peten iyi durumda olan Bölge’nin 
sağlık personeli açısından güç-
lendirilmesi gerekmektedir.

Kaynak: KOP BÖLGESİ SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER RAPORU –TEMMUZ 2020 
http://www.kop.gov.tr
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KOSGEB
Erkan YILMAZ  
KTO-KOSGEB TEMSİLCİLİK OFİSİ

GELENEKSEL GİRİŞİMCİ 
DESTEK PROGRAMI

Amaç
Bu uygulama esaslarının amacı giri-
şimcilerin kurduğu yeni işletmelerin 
hayatta kalma oranının arttırılmasını 
sağlamak için uygulanan Geleneksel 
Girişimci Destek Programına ilişkin 
iş ve işlemlerin esaslarını düzenle-
mektir.

Destek Programına İlişkin Hususlar 
(1) Destek programı kapsamında 
kuruluş desteği, performans desteği 
ve sertifika desteği sağlanır. 
(2) Destek programının süresi, baş-
vurunun uygulama birimi tarafından 
uygun bulunarak onaylandığı tarih-
ten itibaren iki yıldır. 
(3) İşletme/girişimci bu destek prog-
ramından sadece bir kez faydalana-
bilir. 
(4) Destek Programı kapsamında 
değerlendirme sonucu reddedilen iş-
letme ile düzeltme istenilen başvuru-
nun belirtilen sürede onaylanmama-
sı halinde KBS üzerinden başvurusu 
ret durumuna getirilen işletme, bu 

destek programına tekrar başvuru 
yapamaz. 
(5) Girişimcilik Destek Programı Yeni 
Girişimci Desteğinden, Girişimciliği 
Geliştirme Destek Programı Yeni 
Girişimci Programından veya İleri 
Girişimci Destek Programından ya-
rarlanan girişimci/işletme bu destek 
programından yararlanamaz. 
(6) Girişimcilik Destek Programı Yeni 
Girişimci Desteği, Girişimciliği Geliş-
tirme Destek Programı Yeni Girişimci 
Programı veya İleri Girişimci Destek 
Programı kapsamında başvurusu 
reddedilen işletme bu programa baş-
vuramaz. Ancak İleri Girişimci Prog-
ramı/İleri Girişimci Destek Programı 
başvurusu İleri Girişimci Programı 
Faaliyet Konuları Tablosunda/İleri 
Girişimci Destek Programı Faali-
yet Konuları Tablosunda belirtilen 
konularda faaliyet göstermediği 
gerekçesiyle reddedilen işletme Gele-
neksel Girişimci Destek Programına 
başvuru yapabilir. 
(7) Girişimcilik eğitimini almış birden 

fazla girişimcinin aynı işletmede 
ortak olması durumunda işletme 
destek programından bir defa yarar-
lanır. 
(8) Bu destek programı kapsamında 
destek oranı uygulanmaz; ancak 
destek programı kapsamında 
makroekonomik dokümanlardaki 
öncelikler doğrultusunda; bölgesel, 
sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel 
hedef grupları dikkate alınarak des-
tek programında belirlenen destek 
üst limit ve oranlarını geçmemek 
üzere Başkanlık tarafından uygula-
ma özelinde yeni limit ve oranlar be-
lirlenebilir, destek unsurları kısıtlana-
bilir, hedef kitleye özgü uygulamalar 
yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel 
veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.  

Kuruluş desteği 
(1) Kuruluş desteği kapsamında ger-
çek kişi statüsünde kurulmuş olan 
işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi 
statüsünde kurulmuş olan işletmeye 
10.000 TL geri ödemesiz destek 

sağlanır. 
(2) İşletmenin destek programı 
süresinde türünü değiştirmesi duru-
munda belirlenen ilk destek üst limiti 
değişmez. 

Performans desteği
(1)Performans desteği, işletmenin 
vergi mükellefiyetinin devam etmesi 
ve istihdam sayısına göre belirlene-
cek olup; destek tutarı hesaplanırken 
ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kuru-
mu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm 
personelin tahakkuk eden prim gün 
sayılarının toplamı dikkate alınır. 
(2) Performans desteği, destek prog-
ramı başlangıç tarihinden itibaren 1 
inci yıl birinci performans dönemi ve 
2 nci yıl ikinci performans dönemi 
olmak üzere, performans dönemleri 
sonunda işletmeye geri ödemesiz 
olarak sağlanır. Her performans 
dönemi bir yılı kapsar. 
(3) Her bir performans dönemi 
sonunda, işletmenin ilgili dönemde 
gerçekleştirdiği toplam prim gün 
sayısına göre;
Birinci performans dönemi için - 180-
539 olan işletmeye 5.000 TL, 
540-1079 olan işletmeye 10.000 TL, 
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 
TL, 
İkinci performans dönemi için 
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, 
1080-1439 olan işletmeye 15.000 
TL, - 1440 ve üstü olan işletmeye 
20.000 TL performans desteği 
sağlanır. Asgari prim gün sayısına 
ulaşan işletme için girişimcinin; 
genç, kadın, engelli, gazi veya birinci 
derecede şehit yakını olması duru-
munda her bir performans döne-
minde belirlenen tutarlara 5.000 
TL eklenerek en fazla 50.000 TL’ye 
kadar destek sağlanır. 
(4) Performans dönemine ilişkin 
prim gün sayısı hesabında, ilgili per-
formans döneminin başlangıç tarihi-
ne denk gelen ayın tamamı toplama 
dâhil edilir, son gününe denk gelen 
ay ise dikkate alınmaz. 

Sertifika desteği 
(1) Bu destekten destek programı 
başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 
güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Liste-
sinde yer alan iş kollarından tehlikeli 

ve çok tehlikeli sınıfında yer alan 
NACE Koduna sahip işletme fayda-
lanabilir. 
(2) Sertifika desteği kapsamında 
desteklenen işletmenin faaliyet 
konusu ile uyumlu mesleki ve teknik 
sertifikalar için geri ödemesiz olarak 
5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. 
Sertifika başına azami destek tutarı 
1.000 TL’dir. 
(3) Girişimcinin işletme kuruluş 
tarihinin bir yıl öncesinden, işletme-
de çalışan personelin ise işe giriş 
tarihinden itibaren; destek programı 
bitiş tarihine kadar olan süre içinde 
alınan sertifikalar için destek sağla-
nır. 
(4) Bu destek kapsamındaki sertifi-
kaların 5580 sayılı kanun kapsamın-
da MEB tarafından yetkilendirilmiş 
özel eğitim kurumlarından alınmış 
olması şartı aranır. 
(5) Uzaktan eğitim yoluyla alınan 
sertifikalar destek kapsamında 
değerlendirilmez.

Destek programından 
yararlanma koşulları 
(1) Destek programından yararlanı-
labilmesi için işletmenin Türk Ticaret 
Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel 
kişi statüsünde olması ve KBS’de ka-
yıtlı ve aktif durumda olması gerekir. 
KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına 
Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 
(2) İşletmenin KOBİ bilgi beyanna-
mesinin güncel olması gerekir. 
(3) Destek programına, Girişimcilik 
Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında 
sağlanan geleneksel girişimci eğiti-
mini tamamlamış olan girişimcinin 
kurduğu işletme başvurabilir. 
(4) Destek programına başvuru ya-
pılabilmesi için geleneksel girişimci 
eğitiminin işletme kuruluş tarihinden 
önce tamamlanmış olması gerekir. 
(5) İŞGEM’de veya TEKMER’de yer 
alan işletme; diğer şartları karşıla-
mak koşuluyla, sahip veya ortakla-
rının girişimcilik eğitimine katılım 
şartı aranmaksızın, İŞGEM’de veya 
TEKMER’de kurulmuş olması şartıy-
la destek programına başvurabilir. İş-
letmenin İŞGEM’de veya TEKMER’de 
yer alması durumu ilgili uygulama 
birimi tarafından teyit edilir. Bu 
kapsamda başvurarak desteklerden 

yararlanan işletmenin destek prog-
ramı süresinde İŞGEM’den ayrılması 
halinde destek programı sonlandırılır. 
Ancak girişimcinin işletme kuruluş 
tarihinden önce alınmış geleneksel 
girişimci eğitimi katılım belgesi 
olması halinde destek süreci devam 
ettirilir. 
(6) Girişimcinin destek programı 
başvurusunda bulunduğu işletme-
deki kurucu ortak payı en az %50 
olmalıdır. Destek programı süresinde 
girişimcinin ortaklık payı %50’nin 
altına düşemez. 
(7) İşletme, destek programı başvuru 
tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurul-
muş olmalıdır. 
(8) Girişimcinin, işletmesinin kuruluş 
tarihinden üç yıl öncesinden des-
tek programına başvurduğu tarihe 
kadar, başvuruda bulunduğu işletme 
dışında; - gerçek kişi statüsünde 
bir firmasının olmaması, - tüzel kişi 
statüsünde kurulmuş herhangi bir 
firmada %30 ve üzeri ortaklığının 
bulunmaması gereklidir. İşletmenin 
programa başvuru tarihi öncesinde 
tür değişikliği yapması; değişikliğin 
sicil gazetesinde yer alması koşuluy-
la bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil 
etmez. Bu durumda işletme kuruluş 
tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul 
edilir. 
(9) İşletme kuruluş tarihi, şahıs işlet-
meleri için vergi levhasında yer alan 
işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz 
işletmeler için ticaret siciline tescil 
tarihidir. 
(10) Girişimcinin destek sürecinde; 
başka bir işletme/kurum/kuruluşta 
Sosyal Güvenlik Kurumu hükümle-
rine tabi olarak çalışmaması gerek-
mektedir. Ancak aşağıda sayılan özel 
durumlarda bu fıkra hükmü uygulan-
maz; - İnkübatörlerde yer alan öğre-
tim elemanı, - 5510 sayılı Kanunun 
87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi 
uyarınca SGK primi ödenen girişim-
ci, - Başka bir firma ortaklığından 
kaynaklı SGK primi ödenen girişim-
ci, - Desteklenen işletmesi dışında 
yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal 
zorunluluk nedeniyle SGK primi 
ödenen girişimci 
(11) Girişimci, işletmeyi münferiden 
temsile yetkili olmalıdır.
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Aşılama, antijenik maddelerin 
hastalıklara karşı bağışıklık 

geliştirmesi için canlıya verilmesi iş-
lemdir. Aşılar enfeksiyonun etkilerini 
patojenler aracılığıyla önleyebilir ya 
da azaltabilir. Enfeksiyonu engelle-
mede en etkili ve en düşük maliyetli 
yöntem olduğu düşünülür. Bu uygu-
lan madde hala yaşıyor olabilir ama 
bakteri ve virüs gibi patojenlerin 
zayıflatılmış halleri ya da saflaştırıl-
mış proteinler de olabilir.
Tarihçe 
Çiçek hastalığı insanların aşı yoluyla 
önlemeye çalıştığı ilk hastalıktır ve 
çiçek aşısı Çin’de MÖ 200’de ortaya 
çıkmıştır. 
1718’de Mary Wortley Montague 
Türklerin daha önceden hastalığın 
hafif aşamalarındaki insanlardan bir 
sıvı alarak aşılama yaptığını ortaya 
koydu ve kendi çocuklarına bu aşıyı 
yaptı. 1796’da ilk kez Edward Janner 
ineklere uygulanan aşının insanlar-
daki bağışıklık sistemi için kullanıla-
bilirliğini test etmeden önce bunun 
benzerini en az altı kişi yapmıştı, 
bunlar; İngiltere’de kimliği bilinme-
yen biri (yaklaşık 1771), Almanya’da 
Sevel (yaklaşık 1772), Almanya’da 
Jensen (yaklaşık 1770), İngiltere’de 

Jesty (1774), İngiltere’de Rendall 
(yaklaşık 1782) ve Almanya’da Peter 
Plett’dir (1791). 1796’da Edward 
Jenner ineklerde görülen ama 
öldürücü olmayan çiçek hastalığını 
kullanarak aşılama yaptı. 
Louis Pastor ve diğerleri buna da-
yandı. Aşılama kelimesi ilk kez İngiliz 
fizikçi Edward Janner tarafından 22 
yıl sonra 1796’da kullanıldı. Pastor 
bu çalışmayı kendi çalışması olan 
mikrobiyolojide kullandı. Aşılama 
terimi ilk önce özellikle çiçek aşısını 
tanımlamak için kullanıldı.
Türkiye’de Aşının Tarihçesi
Ülkemizde aşı üretimi için çalışmalar 
ilk Osmanlı İmparatorluğu Dönemin-
de başlamıştır. 1721 yılında İngiltere 
Büyükelçisinin eşi Lady Mary Mon-
tagu ülkesine yazdığı bir mektupta 
İstanbul’da çiçek hastalığına karşı 
“aşı denilen bir şey” (varilasyon me-
todu) yapıldığını hayretle bildirmek-
tedir. Bu mektup aşı yapımına ilişkin 
ulaşılmış en eski belgedir.
Aşı üretim çalışmalarını yürütmekte 
olan Pasteur, çalışmalarını sürdüre-
bilmek için dönemin devlet başkan-
larına maddi katkı için yazı yazar, 
yazılardan birinin 2. Abdülhamit’e 
ulaşması sonrasında, 2. Abdülhamit 

yardım yapabileceğini ancak çalış-
malarını İstanbul’da sürdürmesini 
ister, bu teklif Pasteur tarafından 
kabul görmeyince ikinci teklif oluş-
turulur, Pasteur’a Mecidiye Nişanı 
ile birlikte 10.000 altın (bazı kaynak-
larda 800 lira olarak geçiyor, ama 
baktığınızda dönemin İstanbul’unda 
yaklaşık 180-200 ev parası karşılığı) 
yollanır, aynı zamanda Osmanlı’dan 
3 kişinin de yanına asistan olarak 
yetiştirilmesi istenir.
Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâ-
ne’den müderris Alexander Zoeros 
Paşa’nın başkanlığı altında, Kayma-
kam (yarbay) Dr. Hüseyin Remzi 
ve Kaymakam (yarbay) Veteriner 
Hüseyin Hüsnü beylerin gönderil-
mesine karar verilir. Daha sonra bu 
ekip çalışmalara temel teşkil etmesi 
için “kuduz mikrobu” enjekte edilmiş 
bir kemik iliği ile Osmanlıya geri 
döner. 1887’nin Ocak ayında Zoeros 
Paşa’nın kliniğinde Daûl-Kelp ve 
Bakteriyoloji Ameliyathanesi (Kuduz 
Tedavi Müessesesi) kurulur. Bu 
kurum dünya da üçüncü, doğunun 
ise ilk kuduz merkezi olmuştur. Daha 
sonra bu merkez difteri serumu da 
üretmiştir.
1885`te dünyada ilk defa çiçek aşısı 

uygulaması için Osmanlı`da kanun 
çıkarılıyor.
1885`te dünyada ilk kuduz aşısı 
bulundu. 
1887 Ocak ayı başında Kuduz aşısı 
Osmanlı`ya getirildi. Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Askeriye-i Şahane`de ilk kuduz 
aşısı üretildi.
• 1887`de Kuduz Tedavi Müessesesi 
kuruldu.
1892 yılında bakteriyoloji hane 
kurulmuştur.
• 1892`de ilk çiçek aşısı üretim evi 
kuruldu.
1896 da difteri
1897 de sığır vebası
1903 de kızıl serumları Veteriner 
Hekim Mustafa Adil (1871-1904) 
tarafından üretildi.
1911 yılında tifo, 1913 yılında kolera, 
dizanteri ve veba aşıları Türkiye’de 
ilk kez hazırlandı ve uygulandı.
1927’de verem aşısı üretimi başladı.
İlk üretilen BCG aşısı ve prospektüsü
1931 yılından itibaren 1996 yılına 
kadar tetanoz ve difteri aşıları üretil-
miştir.
1937’de kuduz serumu üretilmeye 
başlanmıştır.
1940 yılında kolera salgını için Çin’e 
aşı gönderilmiştir.
1942 yılında tifüs aşısı ve akrep 
serumu üretimi başladı.
1947`de Biyolojik Kontrol Laboratu-
arı kuruldu.
1950`de İnfluenza laboratuarı Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından Uluslarara-
sı Bölgesel İnfluenza (grip) Merkezi 
olarak tanındı ve influenza aşısı 
üretimine geçildi.
1976`da Kuru BCG aşısının deneysel 
üretimi başladı. 1983`te kuru BCG 
aşısı üretimine geçildi.
Kurtuluş savaşı sırasında zor koşul-
lar altında da hayvan ve insan aşıları 
üretilmeye devam edilmiştir. İstan-
bul’un işgali sonrasında aşı mer-
kezi önce Eskişehir, daha sonra da 
Kırşehir’e taşınmıştır. Aynı dönemde 
Afyon’da da çiçek aşısı üretilmeye 
devam edilmiştir. Erzurum’daki
serum laboratuvarı Rus işgali sıra-
sında Halep, Niğde, Sivas ve Erzin-
can’a taşınmış. Kastamonu’da da 
aşı üretimi yapılmıştır.
Benzeri üretim Cumhuriyet döne-
minde de devam etmiş, 1928’de 
Hıfzısıhha Enstütüsü ile üretim 
merkezileştirilmiştir. 1940’lı yıllara 

kadar tifo, tifüs, difteri, BCG, kolera, 
boğmaca, tetanoz, kuduz aşıları seri 
üretimle oluşturulmuştur. 1968’de 
kurulan serum çiftliğinde tetanoz, 
gazlı gangren, difteri, kuduz, şar-
bon akrep serumları da üretilmiştir. 
Ülke de hastalıkların yok olması ile 
1971’de tifüs, 1980’de çiçek aşısı 
üretimi sonlanmıştır.
Ülkemizde aşı üretimi 1996’da DBT 
ve kuduz aşısı, 1997’de BCG aşı üre-
timinin kesilmesi ile sona ermiştir. 
Osmanlı İmparatorluğunda ilk aşı 
üretimi ve uygulanmasının başından 
beri aşı lojistiği, uygulanması ile has-
talıkların önlenmesi ücretsiz olarak 
Devlet eliyle yürütülmektedir.
Aşı üretiminin sona ermesi ile aşılar 
satın alınarak temin edilmektedir. İki 
binli yıllarda aşıların Türkiye’de üreti-
mi konusunda tekrar ilgi artmıştır.
2009 yılında beşli karma (DaBT-
IPV-Hib), 2011 yılında dörtlü karma 
(DaBT-IPV) 3 yıllık alımı yapılırken 
kademeli olarak paketleme ve 
enjektöre dolum teknolojisi ülkemize 
getirilmiştir.
2010 yılında zatürre aşısı (KPA-Kon-
juge Pnömokok) yine 3 yıllık alım 
garantisi karşılığı paketleme, enjek-
töre dolum yanında formulasyon 
teknolojisinin de ülkemize getirilme-
si sağlanmıştır.
Halen yerli bir firma tarafından akrep 
ve yılan antiserumları da üretilmek-
tedir.
2015 yılında yedi yıllık alım garantisi 
ile tetanoz ve difteri aşılarının kade-
meli olarak antijen üretimine kadar 
yapılması planlanmıştır. 2018 yılı 
içerisinde dolumu yapılırken 2019 yı-
lında antijenin tamamen milli olarak 
üretilmesi beklenmektedir.
Sağlık bakanlığı  bünyesinde Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 
halen akrep ve difteri serum üretimi 
devam etmektedir. Bunun yanında 
öncelikle diğer stratejik serumlar ile 
hepatit A, Hepatit B, Suçiçeği aşısı 
milli aşı üretimleri de hedeflenmek-
tedir.
Daha önceki aşılar 
ne kadar sürede geliştirildi?
Bu sorunun da cevabını vermek 
kolay değil çünkü hangi çalışmaların 
başlangıç tarihini kesin olarak tespit 
etmek zor. Ancak araştırmacılar 
Peter Hurford ve Marcus Davis’in 
çeşitli kaynaklara dayandırarak ulaş-

tıkları sonuçlara göre bazı aşıların 
geliştirilme süreleri şöyle:
Çiçek hastalığı - 26 yıl, 1770-1796
Tifo - 58 yıl, 1838-1896
Kolera - 30 yıl, 1854-1884
Difteri - 40 yıl, 1883-1923
Kuduz - 4 yıl, 1881-1885
Tetanos - 40 yıl, 1884-1924
Tüberküloz - 21 yıl, 1900-1921
Pnömokok - 66 yıl, 1911-1977
Menenjit - 68 yıl, 1906-1974
Sarıhumma - 27 yıl, 1912-1939
Boğmaca - 8 yıl, 1906-1914
Kızamıkçık - 7 yıl, 1962-1969
Kızamık - 9 yıl, 1954-1963
Grip - 14 yıl, 1931-1945
Hemofilus 
influenza - 44 yıl, 1933-1977
Japonensefaliti - 20 yıl, 1934-1954
Çocuk felci - 20 yıl, 1935-1955
Kabakulak - 22 yıl, 1945-1967
Hepatit A - 24 yıl, 1967-1991
Rotavirüs - 26 yıl, 1980-2006
Su çiçeği 
hastalığı - 34 yıl, 1954-1988
Hepatit B - 38 yıl, 1943-1981
Keneyle geçen 
ensefalit - 39 yıl, 1937-1976
Bu listeye göre ortalama aşı geliştir-
me süresi 29,5 yıl olarak önümüze 
çıksa da bu yanıltıcı bir sayı. Çoğu 
virüs için yapılan çalışmalar başla-
dığında, virüsler hakkındaki anlayışı-
mız ve bilgimiz bugün ile kıyaslana-
mayacak kadar azdı.

Covid-19 aşısında ne durumdayız? 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 
Covid-19 için Kasım 2020 tarihi 
itibarıyla aralarında Türkiye’nin de ol-
duğu onlarca ülkede toplam 212 aşı 
çalışması devam ediyor. Dünyadaki 
aşı çalışmaları arasında, üçüncü 
faza geçen sadece 11 aşı adayı var. 
48 tanesi klinik araştırma aşamasını 
geçti ve insanlar üzerinde deneniyor. 
29 aşı adayı da daha geniş kitleler-
deki deneylerine devam ediyor.

Kaynaklar:
1- https://asi.saglik.gov.tr/genel-bil-
giler/33-asinin-tarihcesi
2- https://tr.euronews.
com/2020/09/19/tarihte-asi-
lar-ne-kadar-surede-gelistirildi
3- https://www.bbc.com/turkce/ha-
berler-dunya-53469570
4- https://tr.wikipedia.org/wiki/A%-
C5%9F%C4%B1lama

Aşının Tarihçesi

TARİH
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Günümüz sorunlarından biri olan 
yoksulluk hayatımızın her köşe-

sinde yer almaktadır. Her coğrafya-
da, her toplumda sebebi farklı olan 
yoksullukla karşılaşmamız müm-
kündür. Yoksulluk için geçmişten 
günümüze çözüm yolları üretilmiş 
ve üretilmeye devam edilmektedir. 
Yoksulluğu en aza indirmek ve ge-
lecekte başka çözüm yolları neler 
olmalıdır sorusuna da cevaplar aran-
maktadır.

1. Yoksulluk Nedir? 
Yoksulluğun birçok tanımı vardır. Bu 
yüzden yoksulluk kavramını tek ta-
nıma tek bir kalıba sokmak olanak-
sızdır. Coğrafya değiştikçe, cinsiyet 
değiştikçe, yaş aralığı değiştikçe, 
yaşam tarzı değiştikçe yoksulluğun 
tanımının da değiştiğini görmek-
teyiz. Çünkü yoksulluk göreceli ve 
değişken bir kavramdır. En genel 
anlamı ile yoksulluk; bireylerin temel 
ihtiyaçlarını sağlayamaması, yaşam 
standartlarının minimumun altında 
olması durumudur. 
‘UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Programı) yoksulluğu, insani 
gelişme için zorunlu olan fırsatlar-
dan mahrum olma şeklinde tanım-
layarak, kavramın sadece parasal 
bir içeriğe hapsedilmesini engelle-
miştir.’
Yoksulluğun birçok nedeni bu-
lunmaktadır. Bunlar yaşadığımız 
coğrafya, iklim, kültürler, istihdam 
durumu, milli gelir, eğitim ve daha 
fazlasıdır. 

2. Az Gelişmişlik Nedir? 
Az gelişmişlik; sanayileşmesini sağ-
layamamış, ekonomik kalkınmışlık 
olarak yetersiz olan, ulusal geliri 
düşük ülkeler olarak tanımlanabil-
mektedir. Profesör Singer ‘İktisaden 

az gelişmiş ülkeler zürafaya ben-
zerler. Görünce hemen tanırsınız 
fakat kolaylıkla tarif edemezsiniz.’ 
diye ifade etmektedir.
Az gelişmişliğin nedenleri arasında 
coğrafi özellikler, ırk faktörü, din fak-
törü ve tarihi olayların olduğunu da 
söyleyebiliriz.

3. Mikrofinans Nedir?
Mikrofinansı genel anlamda ta-
nımlayacak olursak; iş yapma ve 
üretme fikri olan bireylerin işlerini 
yapabilecekleri sermayelerinin olma-
ması durumunda yoksul dediğimiz 
bireylere finansman sağlanmasıdır. 
Mikrofinansın çıkış amaçlarından 
en önemli diye adlandırabileceğimiz 
sebeplerinden biri; kişilerin haya-
ta geçirmek için güzel fikirlerinin 
olduğu lakin bu fikirlerini hayata 
geçirmek için ihtiyacı olan finans-
manı sağlayamaması durumunda 
tefecilere gidip bu yolla finansman 
sağladıkları ortaya çıkmıştır. Sağla-
dıkları finansmanın ödeme şekli ağır 
şartlar içerdiği için kişiler yine yoksul 
olmaktan kurtulamamışlardır. Bu 

şekilde mikrofinansın yüksek faizle 
ortaya çıkışı çözümcül olamamıştır. 
Bir diğer çıkış amacı ise geleneksel 
bankaların ulaşamadığı yoksullara 
ulaşmaktır. En yaygın mikrofinans 
uygulama şekli Gremeen Sistemidir. 
‘Grameen Bank, 1970’lerin ortala-
rında, Chittagong Üniversitesi’nde 
ekonomi profesörü olan Muham-
mad Yunus tarafından geliştirilen 
bir proje kapsamında ortaya çık-
mıştır.’ 

4. İslam İktisadı ve İslami Mikrofi-
nans Nedir?
İslam iktisadı en geniş anlamı ile in-
sanların ihtiyaçlarını karşılarken kul-
landığı bütün enstrümanların şeriata 
uygun olarak kullanılmasıdır. İslami 
Mikrofinans ise, düşük gelirli nüfusa 
ya da yoksul diye tanımladığımız 
bireylere İslami Finans ilkelerine 
uygun olarak sağlanan hizmetlerdir. 
İslam’ın ticaretteki yasaklarını ele 
almaktadır. Bu yasaklar kavramsal 
olarak; riba yasağı, garar yasağı, 
meysir yasağı, israf ve lüksün yasak-
lanması olarak ele alınmaktadır.

İSLAMDA
TİCARET

Esranur AKIN
İslam İktisadı ve Finans 3. Sınıf Öğrencisi

İSLAM İKTİSADININ GETİRDİĞİ 
ÇÖZÜMLER VE UYGULAMALAR

AZ GELİŞMİŞLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA 5. İslam İktisadının Yoksulluğa 
Getirmiş Olduğu Çözümler ve Uy-
gulamalar

5.1. Zekat:
İnanmış olduğumuz İslam dini kişi-
lerin servetine, zenginliğine bir kısıt-
lama getirmemiştir fakat o servetin 
tek elde toplanmasına değil toplum 
ve kişinin refahı için ibadet yapma-
mıza da vesile olan zekatı bizlere 
sunmuştur. Böylece herkes gerçek 
anlamda bu kurallara uyup malının 
gerektiği kısmını etrafındaki yoksul 
insanlara vermiş olursa, yoksullukta 
azalma gözle görülebilir derecede 
olacaktır. Kur’an-ı Kerim’de otuz 
kadar ayette zekat kelimesi geç-
mektedir.  Zekat yoksul ile zengini 
kaynaştıran bir mekanizmadır. Doğ-
ru şekilde verilen zekat zengin ile 
yoksul arasındaki uçurumu kapat-
maktadır. Allah’ın emrettiği şekilde 
zekat verilmesi hem verenin hem de 
alanın yüzünü güldürmektedir.  
İslam dininde belirli şartların oluş-
ması halinde zekât verilmesi farz-
dır. Zekât sosyoekonomik hayatta 
önemli bir role sahiptir. Zekât saye-
sinde zenginlerin ellerindeki iktisadi 
kıymetler karşılıksız olarak yoksul-
lara transfer edilir. Böylece sosyal 
adaletin ve eşitliğin sağlanmasında 
ve gelir eşitsizliğinin en aza indiril-
mesinde katkı sağlanmış olur.
Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i 
Yemen’e bölge valisi olarak gönde-
rirken şu talimatı vermiştir: “Önce 
o bölge insanlarına Allah’tan başka 
ilâh olmadığını ve benim son pey-
gamber olduğumu bildir, kabul eder-
lerse, beş vakit namaz kılmalarını 
söyle, bunu da yaparlarsa, oranın 
zenginlerinden zekâtı al ve oranın 
ihtiyaç sahiplerine dağıt.” (Buhârî, 
Zekât, 1; Ebû Dâvûd, Zekât, 5). 
Hz. Peygamber ve dört halife dö-
neminde zekât, bütün mal çeşitle-
rinden özel görevli zekât memurları 
tarafından yıllık olarak alınır, depola-
nır ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılırdı. Medine dışında meydana 
gelen hayvan çiftliğinde toplanan 
hayvanların etinden, sütünden ya-
pağısından ihtiyacı olanlar düzenli 

olarak yararlanırdı. İhtiyacı olana 
canlı olarak verilen hayvan bir çeşit 
mikrofinas vazifesi görür ve o ailenin 
geçimini sağlardı. 
Hz. Osman döneminden itibaren, 
gizli mal sayılan daha doğrusu kayıt 
dışı tutulması mümkün olan nakit 
para ve taşınır ticaret mallarının 
zekatını vermek, sahiplerine bırakıl-
mıştır. Ancak yine zekatını vermediği 
tespit edilirse Devlet eliyle alınması 
uygulaması sürdürülmüştür. Tarım, 
hayvancılık, taşınmaz mal çeşitleri, 
açıkta olan (zahir) mal sayılarak, 
bunların zikât ve öşrü Devlet tara-
fından alınıp, yoksullara dağıtılması 
uygulaması sürdürülmüştür.1    

5.2. İslâm’ın öngördüğü hayat 
standardı ve asgari ücret ölçüsü:  
Günümüz asgari ücret tespit komis-
yon çalışmalarını da yakından ilgi-
lendiren, özellikle emeği ile geçimini 
sağlayanlar için öngörülen hayat 
standardı, bir hadis-i şerifte şöyle 
belirlenmiştir:
“Kim bizim bir işimize tayin olunursa, 
evi yoksa ev edinsin, bekârsa evlensin, 
hizmetçisi yoksa hizmetçi ve biniti 
yoksa binit edinsin. Kim bunlardan 
fazlasını isterse o, ya hilekârdır yahut 
hırsız.”2 Buna göre, emeği ile geçimi-
ni sağlayan işçi ve memur kesimi 
maaşlarından yapacağı tasarruflarla 

1  Hamdi Döndüren. Delileriyle İslam İlmihali, 
Erkam Y. İst. 2018.

2 Ebû Dâvûd, İmâre, 10; A. İbn Hanbel, IV, 229.

mesken edinebilmeli; bekârsa evle-
nebilmeli; bakan, vali veya hâkim gibi 
sosyal çevresi hizmetçi istihdamını 
gerektiren bir meslekte çalışıyorsa 
hizmetçi edinebilmeli ve gerektiğin-
de bir araç satın alabilmelidir.
İşçi ve memurların bu belirtilenler 
dışında aşırı istekte bulunması, ya 
işverenleri iflâsa sürükler veya piya-
sa fiyatlarının aşırı yükselmesine yol 
açar. Bu ise uzun vadede emeği ile 
geçimini sağlayanların da aleyhine 
olur.
Diğer yandan, hemen hayata atılınca 
ev ve araç edinmek güç olabileceği 
için hadiste belirlenen standarda 
ulaşıncaya kadar, işçi ve memurlara 
ev yerine “kira desteği” veya “lojman” 
sağlanması, evlenme yardımı yapıl-
ması, binit yerine servis aracı veya 
seyahat imkânlarının sağlanması, 
yine hizmetçi yerine de çocuklar için 
kreş, anaokulu veya eğitim hizmet-
lerine işverence katkı yapılması sağ-
lanmalıdır. Bazı batı ülkelerinde ana 
okulu ve kreşlerin %60’tan fazlasının 
kilise ve havralar tarafından kendi 
bünyelerinde ve yakın yerde inşa 
edilerek, rahibe hanımlarının da bu 
hizmete katkı sağladıkları düşünü-
lürse, ülkemizde Diyanet teşkilatının 
da mahallelerde bu gibi hizmetlere 
katkıda bulunması beklenir.
Yukarıda belirttiğimiz hayat standar-
dına sahabenin de ne kadar özen 
gösterdiği şu örneklerden anlaşıl-
maktadır.  
Nitekim Hz. Ebû Bekir’in maaşını 
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5.4. İslami Mikrofinans ve 
Mikrofinansın Uygulanışı

5.2.1. Finansman Modelleri 
Mikrofinansın çıkış amacı yoksul-
lukla mücadele olduğu gibi İslami 
Mikrofinans da tamamen getirilen 
çözümlerin İslam iktisadına uygun 
olarak yapılmasıdır. Sağlanan fonlar 
zekat ve vakıflar üzerinden de karşı-
lanmaktadır. ‘Küresel çapta faaliyet 
gösteren 300 civarında İslami 
mikrofinans kurumu bulunmak-
tadır.’ İslami mikrofinans modelleri 
arasında mudaraba ve karz-ı hasen 
diğerlerine oranla daha iyi çözüm 
yolu olacaktır. 

SONUÇ:
Yoksullukla mücadele ederken 
finansman sağlanması, kısa süreli 
yardım yapılması kesin bir çözüm 
getirmeyecektir. Biz bireylere balık 
yemekten ziyade balık tutmayı 
öğretmeliyiz. Getirmiş olduğumuz 
çözümler bu mantık çerçevesinde 
olmalıdır. Bu açıdan mikrofinans 
ve İslami mikrofinans önemli bir 
konumdadır. Yoksul bir birey bize 
getirmiş olduğu güzel bir proje 
sayesinde ona gerekli ortamı oluş-
turmalı, gerekli şartı sağlamalıyız ki 
hayatının geri kalanını daha düzgün 
şartlarda yaşayabilmelidir. Hatta 
yaptığı iş sayesinde diğer yoksul-
lara da bir kapı açmalıdır. Mikro-
finans gibi bir kurumun sağladığı 
finansmandan ziyade yoksullara 
nasıl ulaşabiliriz sorusuna cevap 
aranması daha kapsamlı bir çözüm 
olacaktır. Yoksulluk bir kısır dön-
güdür, sebepleri birbirine bağlıdır. 
Kırsal alanda yaşayan bir birey şart-
ların kötü olmasından dolayı eğitim 
alamadığını düşünürsek bu bireyin 
yoksul olması kaçınılmaz olacaktır. 
Bütün olumsuz şartlara sahip bir 
birey düşünürsek bu bireyin bir fikir 
ortaya atması atsa da bunu hayata 
geçirmesi oldukça zordur. Birçok 
sosyal dayanışma ve yardımlaşma 

vakıfları, dernekleri, STK’lar olsa da 
bu kurumlardan birine başvuran bir 
birey birçok yazılı ya da sözlü pro-
sedüre maruz kalmaktadır. Bu da 
doğrudan bir yoksula ulaşmayı, ge-
reken zamanda yardım sağlamayı 
oldukça zorlaştırmaktadır. Bu yüz-
den zekat belki de doğrudan, hiçbir 
prosedür gerektirmeden, sözlü ya 
da yazılı bir resmiyet gerektirmeden 
ulaşan yardımdır. Osmanlı’da olan 
sadaka taşları günümüzde de ol-
malıdır. Mikrofinans, zekat ve karz-ı 
hasen ile birleştiğinde çok daha 
yerinde bir çözüm olacağı beklen-
mektedir.
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belirlemede “halife olmadan önce 
ailesine harcamakta olduğu miktar”, 
Hz. Ömer’e ise “Kureyş’ten orta hâlli 
bir ailenin geçim seviyesinin esas 
alınacağı miktar” kadar maaş bağ-
lanması yoluna gidilmiştir.3 Şunu da 
belirtelim ki, Hz. Ebû Bekir, vefatına 
yakın kızı Âişe’ye yaptığı vasiyetle, 
aldığı maaşların beytülmale iade 
edilmesini istemiştir.4 
Emevi, Halifelerinden Ömer b. Abdü-
laziz’in (ö.101/720) geçimini maaşla 
sağlayanlara söylediği şu sözler, yu-
karıdaki hadisin uygulaması gibidir. 
“Herkesin barınacağı bir evi, hizmet-
çisi, düşmana karşı yararlanacağı bir 
atı ve ev için gerekli eşyası olmalıdır. 
Bu imkânlara sahip bulunmayan 
kimse borçlu (gârim) sayılır ve zekât 
fonundan desteklenir.”5

Hz. Peygamber bir hadisinde işçi-iş-
veren ayrımı yapmaksızın mü’minin 
dünya ve ahiret mutluluğunu ya-
kından ilgilendiren unsurlara şöyle 
işaret etmiştir: “Üç şey mü’min için 
mutluluk kaynağıdır. Geniş ev, iyi bir 
binit ve iyi bir eş.”6

3 Serahsî, Mebsût, III, 19; İbn Sa’d, Tabakât, 
III, 222; Aynî, Umdetu’l-Kârî, İstanbul 1310 H., 
V, 418, 419; Celal Yeniçeri, İslâm’da Devlet 
Bütçesi, s.298, 299; Döndüren, age, s.464.
4 Ebû Ubeyd, Kitabü’l-Emvâl, s. 267; Aynî, 
age, V, 419.
5 Ebû Ubeyd, age, s. 556.
6 A. İbn Hanbel, I, 168; Geniş bilgi Için bkz. 

5.3. Vakıflar:
Bireyler yardımlaşma, yoksul ve fa-
kir insanlara yardım etme konusun-
da daha düzenli işleyen kurumlara 
ihtiyaç duymuştur. Vakıf anlayışının 
geçmişi çok eskilere dayansa da 
“vakıf” kavramı İslam ile daha ku-
rumsal bir kimliğe kavuşmuştur. 
‘Vakıf hizmetlerinin ilk uygula-
masını da yine Hz. Peygamber 
yapmış, Medine’de kendisine ait 
hurma bahçesiyle Fedek hurmalı-
ğını vakfetmiştir.’ ‘Vakıf, insan psi-
kolojisi ile, dini inançlarla, iktisadi 
ve sosyal hayatın birleştiği nokta-
da yer almaktadır.’  Vakıflar birçok 
amaca hizmet etmektedir Vakıfların 
en güzel yanı zenginin daha zengin, 
fakirin daha fakir olmasını engelle-
miştir.
Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminde mikrofinans olarak önemli 
bir yeri olan avarız vakıfları üzerin-
de durmak istiyoruz. Bu konuda 
Hamdi Döndüren’in Günümüz Vakıf 
Meseleleri kitabından özetle konuyu 
aktarmak isteriz: 
Avarız Vakfı: Geliri bir köy veya 
mahalle halkının ihtiyaçlarına sar-
fedilmek üzere kurulan vakıflardır. 
Eskiden bir cami ve mescid çevrele-
rinde oluşturulan bu gibi vakıf ya da 

Hamdi Döndüren, Ticaret Rehberi, Erkam 
Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 235-237.

yardımlaşma sandıkları; yangın, sel 
felâketi, iflâs, hastalık gibi durum-
larda halka destek olur ve bir çeşit 
sosyal güvenlik kuruluşu görevi ifa 
ederdi. Meselâ; çalışamayan, bir 
geliri olmayan ve kendisine nafaka 
verecek bir yakını da bulunmayan 
kimse, durumunu hâkime tespit 
ettirerek, başvurduğu bir vakıftan 
ölünceye kadar düzenli maaş ala-
biliyordu. Bu, bir çeşit, prim ödeme-
den emeklilik uygulaması niteliğin-
dedir.
Genel olarak bir yerleşim biriminde 
bir ya da daha çok kimsenin bir 
araya gelerek; çeşitli belediye hiz-
metlerini görmek, dul, yetim ve di-
ğer yoksullara maaş vermek, asker 
ailelerinden ihtiyacı olanlara yardım 
etmek, mahallenin vergisini karşıla-
mak, mahallede işi bozulan esnafa 
kredi açmak gibi çeşitli kamu ve 
sosyal hizmetler bu çeşit vakıfça 
üstlenilirdi. Bu yardımlaşma ünite-
sine «avarız vakfı», «avarız akçesi» 
veya «esnaf kesesi» adı veriliyordu 
ki, bunların asıl gelir kaynağı para 
vakıfları idi.7 

7 Akgündüz, İslâm Hukukunda ve Osmanlı 
Tatbikatında Vakıf Müessesi, Ankara 1988. 
s. 164; Nazif Öztürk, Vakıf Müessesesi, TDV. 
Yayını, Ankara 1995, s. 139; Hamdi Döndüren, 
Günümüzde Vakıf Meseleleri, Erkam Yayıne-
vi, İst. 2016, s. S. 84-85.

Karz-ı Hasen Murabaha Selem İstisna İcare

Mudaraba Müşareke Müzaraa Müsakat Muğarese

Finansman Modelleri 
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ENFLASYON

Kasım ayında TÜFE yıllık %14,03, aylık %2,3 arttı.
TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki 
aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık orta-
lamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
TR52 Konya-Karaman Bölgesinde Kasım ayında enflas-
yon yıllık %14,21 artış göstermiştir.
Yurt İçi ÜFE, yıllık %23,11, aylık %4,08 arttı.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya 
göre %4,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,26, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %23,11 ve on iki aylık ortala-
malara göre %10,69 artış gösterdi.

En Fazla Artan
(Aylık)

En Fazla Azalan
(Aylık)

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

1 Domates 66,93 1 Limon -14,68

2 Kabak 25,18 2 Muz -9,75

3 Karnabahar 24,35 3 Beyaz Lahana -6,64

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

2020 Eylül ayında işsizlik oranı %12,7.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı döne-
mine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile 
%14,9 oldu.

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

S Sektör Adı Oran S Sektör Adı Oran

1 Ana metaller 7,43 1 Tütün ürünleri -5,57

2 Gıda ürünleri 6,40 2 Deri ürünleri 0,45

3 Kağıt ürünler 5,46 3 Temel eczacılık 
ürünleri 0,75

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

Ekim ayında ihracat %5,6, ithalat %8,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiy-
le oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen 
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ekim 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 17 
milyar 329 milyon dolar, ithalat %8,4 artarak 19 milyar 
703 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ti-
caret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %34,4 artarak 
1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dola-
ra yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim 
ayında %90,3 iken, 2020 Ekim ayında %88,0’a geriledi.
İhracatta Almanya, ithalatta Almanya ilk sırayı aldı
Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Alman-
ya’ya yapılan ihracat 1 milyar 620 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 966 milyon dolar ile Irak, 964 milyon dolar ile 
ABD, 904 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye 
yapılan ihracat, toplam ihracatın %34,3’ünü oluşturdu.
İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Ekim ayında Alman-
ya’dan yapılan ithalat 2 milyar 256 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 919 milyon dolar ile Çin, 1 mil-
yar 303 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 81 milyon dolar ile 
ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 5 ülke-
den yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,7’sini oluşturdu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2020 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 97,7 
milyar TL, bütçe gelirleri 92,8 milyar TL ve bütçe açığı 4,9 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ekim ayında 14 milyar 
896 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Ekim ayında 4 
milyar 892 milyon TL açık vermiştir.
2019 yılı Ekim ayında 8 milyar 72 milyon TL faiz dışı açık 
verilmiş iken 2020 yılı Ekim ayında 6 milyar 866 milyon TL 
faiz dışı fazla verilmiştir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
2020 Kasım ayında tüketici güveni azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi so-
nuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış 
tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 
%2,2 oranında azaldı; Ekim ayında 81,9 olan endeks, Ka-
sım ayında 80,1 oldu.
Tüketici Güven endeksindeki artış; hane maddi durum ve 
genel ekonomik durum beklentileri değerlendirmelerinin 
kötüleştiğini göstermektedir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

2020 Ekim ayında sanayi üretimi yıllık %10,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan 
ayında (yıllık);
• Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,4, 
• İmalat sanayi sektörü endeksi %11,
• Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi %5,5 arttı.

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

KAPASİTE KULLANIM ORANI

2020 yılı Kasım ayında imalat sanayi genelinde kapasite 
kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 
75,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: TUİK

Kaynak: Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdür-
lüğü’nün tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaş-
tırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan 
dört alt endeksten ikisi güncellenmiştir.

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
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FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

2020 Kasım ayında finansal yatırımlar araçları arasın-

da en yüksek aylık reel getiriyi %5,72 oranlarıyla BIST 

100 endeksi gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde Euro 

%0,65, DİBS %1,09, Amerikan doları %1,14, mevduat fai-

zi (brüt) %1,25 ve külçe altın %3,22 oranlarında yatırım-

cısına kaybettirdi.

DÖNEMSEL GAYRİ 
SAFİ YURT İÇİ HASILA

GSYH 2020 3. çeyreğinde %6,7 arttı. 
GSYH 2020 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %6,7 arttı.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı 
üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş ha-
cim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %41,1, 
bilgi ve iletişim faaliyetleri %15,0, sanayi %8,0, inşaat 
%6,4, tarım %6,2, diğer hizmetler faaliyetleri %6,0, gay-
rimenkul faaliyetleri %2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan 
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,4 ile hizmetler 
%0,8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 
%4,5 azaldı.

CARİ AÇIK

2020 Ekim ayında Cari denge, 270 milyon $ açık ver-
miştir. 
Bir önceki yılın Ekim ayında 2.737 milyon ABD doları 
fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon 
ABD doları açık gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on 
iki aylık cari işlemler açığı 33.795 milyon ABD doları ol-
muştur.

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

KONUT SATIŞLARI

Türkiye’de 2020 Ekim ayında 119.574 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 119 bin 574 
oldu. Türkiye genelinde 2020 Ekim ayında ipotekli ko-
nut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,3 azalış 
göstererek 25 bin 566 oldu. Toplam konut satışları için-
de ipotekli satışların payı %21,4 olarak gerçekleşti.

DÜNYADAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

ESTONYA

Teklif No: 202000278

Onaylanma Tarihi: 23.11.2020

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

UKRAYNA

Teklif No: 202000185

Onaylanma Tarihi: 14.09.2020

Kimyasalların ve kimyasal ürün-
lerin imalatı

BOTSWANA

Teklif No: 202000194

Onaylanma Tarihi: 17.09.2020

Giyim eşyalarının imalatı, Deri 
ve ilgili ürünlerin imalatı

UKRAYNA

Teklif No: 202000203

Onaylanma Tarihi: 29.09.2020

Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve ekipman imalatı Maki-
ne ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı

RUSYA

Teklif No: 202000206

Onaylanma Tarihi: 30.09.2020

Rusya’da faaliyet gösteren rezis-
tans ısı elemanları satış firmamı-
za çeşitli ebatlarda ev/sanayi tipi 
harici endüstiryel rezistans alımı 
yapmak istiyoruz.

RUSYA

Teklif No: 202000207

Onaylanma Tarihi: 30.09.2020

Rusya Federasyonu’nda toptan 
rezistans satışı alanında faaliyet 
gösteren firmamız, Üreticilerle İş-
birliği Yapmak İstemektedir.

HOLLANDA

Teklif No: 202000211

Onaylanma Tarihi: 30.09.2020

Yıllardır Avrupa’da faaliyette bu-
lunarak konularında lider ulusla-
rarası kuruluşlar ile iş ortaklıklar 
oluşturmuş bir şirketiz. Yerel iş 
tecrübemiz, uluslararası bilgi biri-
kimimiz ve için kendi ve iş çevre-
mizdeki imkânları da kullanarak 
Türkiye’deki üretim yapan şirket-
lere destek sağlamak istiyoruz. 
Avrupa’da ve Balkan ülkelerinde 
devamlı ve bayilik şeklinde ürün-
lerini satmak isteyen tüm üretici 
şirketlere hizmet verilmektedir.

JAPONYA

Teklif No: 202000223

Onaylanma Tarihi: 12.10.2020

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

İNGİLTERE

Teklif No: 202000225

Onaylanma Tarihi: 12.10.2020

Ana metal sanayii

SIRBİSTAN

Teklif No: 202000246

Onaylanma Tarihi: 27.10.2020

Plastik atıkların geri dönüşümü 
için PET şişe toplama, balyalama, 
kırma, PET kütük toplama ve kırma, 
preform toplama, HDPE toplama ve 
kırma işleri yapan firmamızın aşa-
ğıdaki ürünleri için yıllık kontrat 
yapabileceğimiz işbirlikçileri arı-
yoruz. Ürünler: 20’lik elekte kırıl-
mış pet kütüğü mavi-beyaz, yeşil 
ve mix renklerde 20’lik elekte kı-
rılmış preform transparan beyaz, 
mavi ve yeşil ve opak renkler 12’lik 
elekte kırılmış pet çapağı transpa-
ran beyaz, mavi ve yeşil renklerde 
Aylık üretim kapasitemiz 70 ton.

TUNUS

Teklif No: 202000257

Onaylanma Tarihi: 09.11.2020

Mobilya imalatı

Kaynak: https://www.tobb2b.org.tr/bulten_teklif.php

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK

Kaynak: TCMB

Kaynak: TUİK

Kaynak: TCMB
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KASIM-ARALIK 2020

KONYA PERAKENDE
GÜVEN ENDEKSİ

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

KONYA PERAKENDESİNDE 
BEKLENTİLER DÜŞTÜ
Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 
Kasım 2020’de geçen yıla ve geçen aya 
kıyasla azalış gösterdi. Geçtiğimiz 3 
ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda 
satış beklentisi göstergeleri hem Kasım 
2019’a göre hem de Ekim 2020’ye göre 
azaldı. Konya perakende sektörü, Kasım 
2020’de Türkiye genelinden daha kötü 
performans sergiledi.
Konya’da perakende güveni geçen aya 
ve geçen yıla kıyasla azaldı: 
 Kasım 2020’de TEPAV Perakende Güven 
Endeksi (TEPE) -13,1 puan değerini 
alırken, KOPE 17,5 puan değerini aldı. 
Geçen yılın aynı dönemine göre KOPE 
8,0 puan azalırken, TEPE 0,3 puan arttı. 
KOPE geçen aya göre 2,0 puan, TEPE ise 
0,2 puan azalış gösterdi. Konya peraken-
desi Türkiye genelinden ve AB-27’den 
daha kötü performans gösterdi. KOPE 
değerinin geçen yıla ve geçen aya kıyasla 
azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin duru-
mu ve önümüzdeki 3 ayda satış beklenti-

si göstergelerindeki kötüleşme etkili oldu.
Konyalı perakendecilerin satış beklentisi 
azaldı:
Kasım 2020’de Konya’da faaliyet 
gösteren perakendecilerin yüzde 17,7’si 
önümüzdeki 3 ayda satışlarının artmasını 
beklerken, satışlarının düşmesini bekle-
yenlerin oranı yüzde 53,7 düzeyinde oldu. 
Satışlarında bir değişiklik beklemeyenlerin 
oranı ise yüzde 28,6 olarak belirlendi.
Gelecek 3 aydaki satış beklentileri Kasım 
2019’a göre 18,6 puan azalırken, Ekim 
2020’ye göre 9,2 puan azaldı. Gelecek 
3 aya ilişkin satış beklentilerinde Konya, 
Kasım 2020’de Türkiye genelinden daha 
kötü, AB-27’den daha iyi performans 
sergiledi.
Konya’da perakendecilerin işlerdeki 
toparlanma algısı arttı:
Kasım 2020’de işlerdeki toparlanma 
algısı geçen aya göre 11,0 puan artarak 
–44,0 değerini aldı. İşlerdeki toparlanma 
algısı geçen yılın aynı ayına göre ise 3,0 
puan arttı.
İşlerinin geçen yılın aynı dönemine göre 

arttığını belirtenlerin oranı Kasım 2020’de 
yüzde 18,7 olurken, azaldığını belirtenle-
rin oranı yüzde 63 oldu. KOPE anketine 
katılanların yüzde 18,3’ü ise işlerinin 
geçen yılın aynı dönemine göre değişme-
diğini belirtti. Kasım ayında Konya’daki 
perakendecilerin işlerdeki toparlanma 
algısının Türkiye genelindeki perakendeci-
lere kıyasla daha düşük seviyede olduğu 
görüldü.
Perakende güveni kasım ayında sadece 
“motorlu taşıtlar” sektöründe arttı:
Konya’da perakende sektörüne alt sek-
törler itibarıyla bakıldığında, perakende 
güveni kasım ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre sadece “motorlu taşıtlar” 
sektöründe artış gösterirken, “mobilya, 
aydınlatma ekipmanı ve ev içi kulla-
nım ürünleri”, “yiyecek, içecek ve tütün 
ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan 
bakkal, market ve büyük mağazalar”,  
“elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyon-
lar”, “diğer(akaryakıt istasyonu, eczane, 
parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, 
vb.)” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” 

sektörlerinde azaldı. “Motorlu taşıtlar”, 
“mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi 
kullanım ürünleri” ve “yiyecek, içecek ve 
tütün ürünleri” sektörlerinde değişim 
ortalamanın üzerinde; “birden fazla türde 
ürün satan bakkal, market ve büyük 
mağazalar”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve 
televizyonlar”, “diğer(akaryakıt istasyonu, 
eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, 
kırtasiye, vb.)” ve “tekstil, hazır giyim ve 
ayakkabı” sektörlerindeki değişim ortala-
manın altında gerçekleşti.
Konya perakendesinde beklentiler 
kötüleşti:
KOPE ve TEPE değerleri sorular bazında 
karşılaştırıldığında, Kasım 2020’de “geçti-
ğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzde-
ki 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”, “önü-
müzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, 

satış ve istihdam beklentileri” göstergeleri 
hem Kasım 2019’a göre hem de Ekim 
2020’ye göre azalış gösterirken, “geçen 
yıla göre işlerin durumu” göstergesi artış 
gösterdi. “Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı 
beklentisi” ve “gelecek yıl mağaza sayısı 
beklentisi” göstergeleri, Ekim 2020’ye 
göre azalırken, Kasım 2019’a göre arttı.
Perakende güveninde Türkiye, AB-27 ve 
Euro Bölgesi’nden daha iyi durumda:
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende 
Güven Endeksi değerlerine bakıldığında 
kasım ayında geçen yıla göre artış göste-
ren ülkeler Danimarka, İngiltere ve Türkiye 
oldu. Endeks değeri geçen yıla göre en 
fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Hırvatis-
tan, Karadağ ve Yunanistan oldu. Pera-
kende güveni geçen yıla kıyasla AB-27 ve 
Euro Bölgesi’nde azaldı. Türkiye, geçen 
yıla göre perakende güveni değişiminde 
AB-27 ve Euro Bölgesine göre daha iyi 
performans sergiledi.

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

*Mevsimsellikten arındırılmış seriler *Mevsimsellikten arındırılmış seriler

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

Tablo-1. Konya Perakende Güven Endeksi*

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 4,6 2,3 -1,1 -4,1 1,2 0,6 3,5 -3,2 -5,1 -10,3 -14,8 -13,3
2019 -16,0 -17,6 -13,3 -14,6 -14,0 -6,6 -14,6 -10,6 -12,9 -17,5 -9,5 -7,5
2020 -4,0 -5,2 -22,0 -26,7 -8,6 -5,5 -0,9 -13,9 -15,4 -15,5 -17,5

Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklenti* 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 21,3 19,3 12,8 4,6 9,6 12,0 13,4 -0,8 1,7 -3,0 -5,5 -11,4
2019 -15,1 -23,6 -15,5 -5,8 -9,4 -6,8 -17,0 -15,1 -16,6 -5,9 -3,4 -0,7
2020 7,1 4,2 -31,8 -21,7 22,4 28,3 24,6 -12,6 -20,8 -12,8 -22,0

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

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2018 -19,6 -14,0 -11,4 -18,3 -15,2 -23,1 -21,8 -20,0 -28,3 -36,5 -50,1 -43,8
2019 -41,8 -48,9 -37,9 -55,0 -53,1 -54,2 -58,1 -50,7 -44,6 -55,0 -47,0 -43,7
2020 -43,7 -42,1 -55,6 -54,7 -60,2 -60,6 -45,6 -53,2 -52,2 -55,0 -44,0

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

Şekil-4. Alt sektör bazında KOPE’nin Kasım 2020’de bir önceki yıla göre değişimi* (puan)

Sorular
KOPE

(Konya) 
11/2019

KOPE 
(Konya)
10/2020

KOPE 
(Konya)
11/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
11/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

11/2020

TEPE 
(Türkiye)
11/2020

Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? -37,3 -47,7 -49,0 -1,3 -11,7 -48,2
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?  12,3 14,1 18,4 4,3 6,1 10,8
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde de-
ğişeceğini düşünüyorsunuz? -3,3 -15,9 -24,7 -8,8 -21,4 -4,1

Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşü-
nüyorsunuz? -3,4 -12,8 -22,0 -9,2 -18,6 -2,0

İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde 
değişeceğini düşünüyorsunuz? -10,7 -7,7 -11,7 -4,0 -1,0 4,8

Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini dü-
şünüyorsunuz? 39,0 60,0 40,7 -19,3 1,7 40,9

İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti? -47,0 -55,0 -44,0 11,0 3,0 -39,5
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz? -8,7 10,0 7,7 -2,3 16,4 10,6

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

Ülkeler/ (Puan)

Kasım 2019’a 
göre Pera-

kende Güven 
Endeksi’nde-
ki Değişim***

Kasım 
2020

Danimarka 4,4 7,7

İngiltere 3,7 -10,0

Türkiye 0,3 -13,1

Arnavutluk -0,1 1,0

Estonya -2,3 7,8

Almanya -5,0 -10,1

Çek Cumhuriyeti -5,7 8,9

Hollanda -7,3 -2,9

Fransa -8,3 -14,3

Romanya -8,8 -2,3

Belçika -9,7 -18,3

İsveç -11,2 6,4

Letonya -11,6 -6,1

Finlandiya -12,4 -2,8

Euro Bölgesi-19 -12,5 -12,7

AB-27 -12,7 -11,8

Litvanya -15,0 -4,1

Portekiz -15,0 -13,3

Slovenya -16,0 -9,1

İtalya -16,3 -6,5

İrlanda -16,6 -4,0

Avusturya -19,0 -32,8

Sırbistan -20,6 -4,7

Makedonya Cum. -20,8 -13,5

G. K. Rum Yönetimi -22,5 -28,4

Bulgaristan -22,6 -4,1

Polonya -23,3 -23,9

Macaristan -25,8 -22,2

İspanya -26,7 -26,8

Slovakya -27,5 2,2

Malta -28,6 -19,9

Yunanistan -39,3 -14,3

Karadağ -39,8 -20,8

Hırvatistan -45,8 -29,6

Tablo-5. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin 
Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları* 
(Kasım 2019’a göre)

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ YENİ İPEKYOLU DERGİSİ70 71



KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN 
ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı 
ayına göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda 
hizmetlere olan talep beklentisi Ekim 
2020’ye göre ve Kasım 2019’a göre 
düştü. Konya hizmetler sektörünün 
önümüzdeki dönemde hizmetlere olan 
talep beklentisi, Türkiye genelinden 
daha düşük 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 8,4 puan, geçen 
yıla göre 33,4 puan düşerek -24,9 puan 
değerini aldı. Türkiye genelini temsil 
eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi 
ise Kasım 2020’de geçen aya göre 5,1 
puan düşerken, geçen yıla göre 7 puan 
düşerek -20,6 puan değerini aldı. Buna 

karşın AB-27’yi temsil eden hizmetler 
sektörü güven endeksi Kasım 2020’de 
bir önceki aya göre 6,8 puan, geçen 
yılın aynı dönemine göre 22 puan dü-
şerek -13,7 puan değerini aldı. Konya 
Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, 
Kasım ayında Türkiye genelinden daha 
kötü performans sergiledi. Konya 
Hizmetler Sektörü Güven Endeksinin 
geçen aya göre düşmesinde gelecek 
3 ayda verilen hizmetlere olan talep 

beklentisindeki düşüş etkili oldu.
Konya hizmetler sektörünün yüzde 
23’ü önümüzdeki dönemden umutlu:
Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere 
olan talep beklentisinin denge değeri 
Kasım 2020’de bir önceki aya göre 35 
puan, geçen yılın aynı dönemine göre 
44 puan düşerek -26,3 puan değeri-
ni aldı. Önümüzdeki 3 ayda verilen 
hizmetlere olan talep beklentisi bir 
önceki aya göre Konya, Türkiye geneli 

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 -16,4 -24,9

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

*Mevsimsellikten arındırılmış seriler

Şekil-2. Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere talep beklentisi* (%arttı - %azaldı)
(Kasım 2019 – Kasım 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 8,7 -26,3

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

KASIM-ARALIK 2020

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

Sorular
KOPE

(Konya) 
11/2019

KOPE 
(Konya)
10/2020

KOPE 
(Konya)
11/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
11/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

11/2020

TEPE 
(Türkiye)
11/2020

Geçtiğimiz üç ayda işleriniz nasıl değişti? 2,7 -33,3 -25,3 8,0 -28,0 -19,8

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan talep nasıl 
değişti? 5,3 -24,7 -23,0 1,7 -28,3 -21,3

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan talebin ne yön-
de değişmesini bekliyorsunuz? 17,7 8,7 -26,3 -35,0 -44,0 -20,6

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı nasıl değişti? 2,0 -8,3 -10,3 -2,0 -12,3 -12,8

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? 9,3 9,7 -1,3 -11,0 -10,7 -9,7

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlerin fiyatlarının ne yön-
de değişmesini bekliyorsunuz? 31,7 37,7 36,3 -1,3 4,7 12,4

Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde (hizmet satışlarınız-
da) nasıl bir gelişme oldu? -2,0 -34,7 -22,0 12,7 -20,0

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

ve AB-27’de düştü. Kasım ayında 
Konya, Türkiye genelinden daha kötü 
performans sergiledi. 
Kasım 2020’de Konya’da hizmetler 
sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların yüzde 23’ü önümüzdeki 3 ayda 
verdikleri hizmetlere olan talepte 
artış beklerken, yüzde 49,3’ü talepte 
düşme beklediklerini ifade etti.
Kasım ayında tüm alt sektörlerde 
düşüş yaşandı:
Kasım ayında Konya’da hizmetler 
sektörüne alt sektörler itibarıyla 
bakıldığında geçen yılın aynı döne-
mine göre tüm sektörlerde düşüş 
olduğu görüldü. “Bilgisayar ve ilgili 
hizmetler”, “ulaştırma hizmetleri”, 
“danışmanlık faaliyetleri” ve “hizmet 
faaliyetleri” sektörlerinde yaşanan 
düşüş ortalama düşüşün altında 
gerçekleşirken, “finansal hizmetler”, 
“oteller ve restoranlar”, “yayımcılık 
faaliyetleri”, “posta ve telekomüni-
kasyon hizmetleri“, “sağlık işleri ve 
sosyal hizmetler” ve “eğitim” sektör-
lerindeki düşüş ortalama düşüşün 
üzerinde gerçekleşti. Endeks değeri-
ne göre bir önceki yıla göre gözlenen 
azalmanın en yüksek olduğu sektör 
“eğitim” sektörü oldu.
Firmaların yüzde 16’sı finansal 
kısıtlardan şikâyet ediyor:
Konya’da hizmetler sektöründe 
faaliyetleri kısıtlayan faktörlerin 
geçen yıla göre değişimleri incelen-
diğinde diğer faktörlerden, materyal 
veya ekipman eksikliğinden şikayet 

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

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

Değişim

Kasım 
2020

Estonya -6,4 -8,4

Türkiye -7,0 -20,6

İsveç -7,3 4,7

Arnavutluk -12,2 -3,0

Fransa -15,1 -12,1

Almanya -16,0 -1,1

Hollanda -16,5 -10,4

Danimarka -17,6 -14,4

Letonya -17,8 -14,9

Finlandiya -19,0 -14,7

Belçika -19,2 -15,0

İngiltere -19,9 -40,1

Euro Bölgesi-19 -21,9 -13,7

AB-27 -22,0 -13,7

Polonya -23,2 -24,0

Sırbistan -23,3 -11,6

Avusturya -25,5 -14,2

Karadağ -25,6 -33,3

İtalya -26,5 -24,3

Bulgaristan -27,3 -14,6

İrlanda -28,5 -3,6

Makedonya -30,1 -22,4

Romanya -30,2 -20,4

Portekiz -30,7 -25,7

Litvanya -34,9 -3,7

Çek Cumhuriyet -35,4 0,2

Slovenya -37,6 -18,8

İspanya -38,1 -31,8

Slovakya -38,4 -25,7

Macaristan -43,8 -39,1

Yunanistan -44,2 -23,7

Hırvatistan -52,5 -34,4

Malta -63,1 -36,6

G. K. Rum Yönetimi -65,1 -38,1

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

edenlerin oranında ve faaliyetlerini 
kısıtlayan hiçbir şeyin olmadığını 
söyleyenlerin oranında geçen yıla göre 
artış yaşanmıştır. İşgücü eksikliğinden, 
finansal kısıtlardan ve talep yetersizli-
ğinden şikayet edenlerin oranında ise 
geçen yıla göre düşüş yaşanmıştır. 
Kasım ayında hizmetler sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 55’i 
faaliyetlerini kısıtlayan temel etmenin 
diğer faktörler olduğunu dile getir-
miştir. Firmaların yüzde 16’sı finansal 
kısıtların, yüzde 2,3’ü talep yetersizliği-
nin, yüzde 1’i materyal veya ekipman 
eksikliğinin ve yüzde 0,7’si işgücü 
eksikliğinin faaliyetlerini kısıtladığını 
vurgulamıştır. Faaliyetlerini kısıtlayan 
hiçbir şeyin olmadığını ifade edenlerin 
oranı ise yüzde 25 olmuştur.
Konya hizmetler sektörünün gelecek 
döneme ilişkin fiyat beklentisi Türkiye 
genelinden daha yüksek:
Konya ve Türkiye, Hizmetler Sektörü 
Güven Endeksi Anketi soruları bazın-

da karşılaştırıldığında, kasım ayında 
Konya’nın geçtiğimiz dönem çalışan 
sayısı ve gelecek dönem fiyat ve çalı-
şan sayısı göstergelerinde, Türkiye’ye 
göre daha iyi bir performans sergile-
diği görüldü. Gelecek üç ayda verilen 
hizmetlere olan talep göstergesinde 
geçen yıla göre artış yaşanırken, diğer 
tüm göstergelerde düşüş yaşandı.
Kasım 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, Malta, Hırvatistan ve 
Yunanistan takip etti. Türkiye Hizmet-
ler Sektörü Güven Endeksi, geçen yıla 
göre AB-27 ve Euro bölgesine kıyasla 
daha iyi performans sergiledi.

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

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

KASIM-ARALIK 2020

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞLERE 
OLAN TALEP VE İSTİHDAM BEKLENTİ-
Sİ ARTTI
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine 
göre yükseldi. Konya inşaat sektörünün 
mevcut siparişler, önümüzdeki dönem 
çalışan sayısı, işlere olan talep ve fiyat 
beklentisi hem Kasım 2019’a göre hem 
de Ekim 2020’ye göre arttı.
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
geçen yıla kıyasla arttı:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 
Kasım 2020’de geçen aya ve geçen yılın 
aynı dönemine göre yükseldi. Endeks 
değeri, geçen yılın aynı dönemine göre 
10,5 puan, geçen aya göre 2,8 puan yük-
seldi ve -27,3 puan değerini aldı. Kasım 
2020’de Türkiye genelini temsil eden 
inşaat sektörü güven endeksi -27,2 puan, 
AB-27’yi temsil eden güven endeksi ise 
-12,7 puan değerini aldı. Kasım ayında 
inşaat sektörü güven endeksi geçen 
aya göre Türkiye genelinde ve AB-27’de 
düşerken, Konya’da yükseldi.  Konya 
İnşaat Sektörü Güven Endeksi, kasım 
ayında Türkiye genelinden daha kötü 
performans sergiledi.

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

Şekil-2. Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri – %normalin altı) (Kasım 2019 – Kasım 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 -30,0 -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 -46,0 -41,0
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Konya’da inşaat sektörünün yüzde 
50,5’i mevcut siparişlerin normalin 
altında olduğunu ifade etti:
Mevcut sipariş durumunun denge 
değeri, bir önceki aya ve geçen yılın 
aynı ayına göre yükseldi. Böylelikle söz 
konusu değer, Kasım 2020’de -41 puan 
değerine ulaşmış oldu. 
Kasım 2020’de Konya’da inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların yüzde 9,5’i mevcut siparişlerinin 
normalin üzerinde olduğunu belirtirken, 
yüzde 50,5’i normalin altında olduğunu 
ifade etti. Mevcut siparişlerinin normal 
seviyede olduğunu belirtenlerin oranı 
ise yüzde 40 oldu. 
Mevcut siparişlerin durumu geçen yıla 
göre Konya ve Türkiye genelinde yük-
selirken, AB-27’de düştü. Konya inşaat 
sektöründeki mevcut siparişlerin denge 
değeri, kasım ayında Türkiye genelin-
den daha kötü performans gösterdi.
Konya’da gelecek dönemdeki istihdam 
beklentisi geçen yıla göre yükseldi:
Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı 
beklentisi Kasım 2020’de bir önceki aya 
göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 13,5 puan yükseldi. Böylelikle 
istihdam beklentisinin denge değeri 
-13,5 puan oldu. 
Kasım 2020’de, Konya’da inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
yüzde 11’i önümüzdeki 3 aydaki çalışan 
sayısında artış beklerken, çalışan sayı-
sında düşüş bekleyenlerin oranı yüzde 
24,5 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, 
kasım ayında Türkiye genelinden daha 
iyi performans sergiledi.
Kasım ayında en fazla artış bina dışı 
yapıların inşaatı sektöründe oldu:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
alt sektörler itibarıyla incelendiğin-
de, Kasım 2020’de geçen yılın aynı 
dönemine göre “bina dışı yapıların 
inşaatı”, “bina inşaatı”  ve “özel inşaat 
faaliyetleri” sektörlerinde artış olduğu 
gözlenmiştir. “Bina dışı yapıların inşaatı” 

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

Şekil-4. Alt sektörler bazında endeksin Kasım 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 -14,0 -13,5

ve “bina inşaatı” sektörlerinde gözlenen 
artış ortalama artışın üzerinde gerçek-
leşirken, “özel inşaat faaliyetleri”  sek-
töründeki artış ortalama artışın altında 
gerçekleşmiştir.
Firmaların yüzde 50,5’i finansal 
kısıtların faaliyetlerini kısıtladığını 
söylüyor:
Konya’da inşaat sektöründe faaliyetleri 
kısıtlayan faktörlerin geçen yıla göre 
değişimi incelendiğinde Kasım 2020’de 
diğer faktörlerden, materyal veya ekip-
man eksikliğinden,  işgücü eksikliğin-
den, hava şartlarından şikayet edenlerin 
oranında ve faaliyetlerini kısıtlayan hiç-
bir şeyin olmadığını söyleyenlerin ora-
nında geçen yıla göre artış gözlenirken, 
finansal kısıtlar ve talep yetersizliğinden 
şikayet edenlerin oranında geçen yıla 
göre düşüş gözlenmiştir.
Faaliyetleri kısıtlayan faktörler dile 
getirilme sıklığına göre ele alındığında 
Kasım 2020’de firmaların en çok finan-
sal kısıtlardan şikayet ettiği görülmüş-
tür. Bu dönemde finansal kısıtlardan 
şikayet eden firmaların toplam içindeki 
payı yüzde 50,5’tir. Dile getirilen diğer 
kısıtların yüzdesel dağılımları sırasıyla 
şöyledir: diğer (yüzde 23,5), talep yeter-
sizliği (yüzde 14), materyal ve ekipman 

eksikliği ve hava şartları (yüzde 3) ve 
işgücü eksikliği (yüzde 2). Firmaların 
yüzde 4’ü ise faaliyetlerini kısıtlayan 
hiçbir şey olmadığını belirtmiştir.
Konya inşaat sektöründe gelecek 
dönem fiyat ve istihdam beklentisi, 
Türkiye genelinden daha yüksek:
Konya ve Türkiye İnşaat Sektörü 
Güven Endeksi Anketi sorular bazında 
karşılaştırıldığında, Konya’nın gelecek 
dönem satış fiyatı ve istihdam beklen-
tisi göstergesinde Türkiye’ye kıyasla 
daha yüksek performans sergilediği 
görülmüştür.  Tüm göstergelerde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre artış 
yaşanmıştır.
Türkiye, 1 yılda inşaat sektörü güven 
endeksini en fazla artıran ikinci ülke 
oldu 
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin inşaat 
sektörü güven endeksi değerlerine 
bakıldığında, Kasım ayında geçen yılın 
aynı ayına göre Yunanistan, Türkiye, Ar-
navutluk, Hollanda ve İspanya dışında 
tüm ülkelerde düşüş olduğu görüldü. 
Geçen yıla göre en fazla düşüş Slo-
vakya, Fransa ve Karadağ’da yaşandı. 
Türkiye, geçen yıla göre Euro Bölgesi ve 
AB-27’ye kıyasla daha iyi performans 
sergiledi.

Sorular
KOPE

(Konya) 
11/2019

KOPE 
(Konya)
10/2020

KOPE 
(Konya)
11/2020

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
11/2020

Bir önceki yı-
lın aynı ayına 
göre değişim

11/2020

TEPE 
(Türkiye)
11/2020

Geçtiğimiz üç ayda inşaat (yapma) faaliyetleriniz nasıl değişti? -40,0 -21,0 -22,0 -1,0 18,0 -12,3
Mevcut siparişlerinizin (mevsim normallerine göre) ne durumda 
olduğunu düşünüyorsunuz?  -48,5 -46,0 -41,0 5,0 7,5 -37,4

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? -27,0 -14,0 -13,5 0,5 13,5 -17,1

Gelecek üç ayda satış fiyatlarınızın ne yönde değişmesini bekliyor-
sunuz? -8,0 28,5 30,5 2,0 38,5 17,2

Gelecek üç ayda şirketinizin yaptığı işlere olan talebin ne yönde de-
ğişmesini bekliyorsunuz? -32,5 -29,0 -9,0 20,0 23,5

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı nasıl değişti? -30,0 -13,5 -4,0 9,5 26,0
Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde nasıl bir gelişme 
oldu? -57,0 -27,5 -14,5 13,0 42,5

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

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

Ülkeler/ (Puan)

Kasım 2019’a 
göre İnşaat 

Sektörü 
Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Kasım 
2020

Yunanistan 23,1 -30,4

Türkiye 15,1 -27,2

Arnavutluk 3,4 -24,4

Hollanda 2,7 5,7

İspanya 2,0 -10,3

İtalya -0,2 -9,6

Danimarka -1,7 -10,4

İrlanda -3,2 5,2

Litvanya -3,5 -32,1

Malta -3,5 10,0

Lüksemburg -4,2 8,4

Makedonya -5,3 -9,3

Portekiz -5,5 -16,8

Belçika -6,2 -12,0

Letonya -8,2 -31,9

Romanya -8,8 -19,0

Çek Cumhuriyet -9,5 -14,2

Euro Bölgesi-19 -11,0 -10,8

Sırbistan -11,1 -6,5

AB-27 -11,8 -12,7

Almanya -11,8 -6,2

Estonya -12,2 -24,3

Slovenya -12,3 -12,1

Bulgaristan -13,7 -17,8

Polonya -14,4 -27,8

Hırvatistan -18,0 -10,5

Avusturya -19,0 -21,5

Finlandiya -19,5 -29,0

Macaristan -22,0 -9,3

İsveç -24,5 -25,5

G. K. Rum Yönetimi -25,8 -21,4

Karadağ -27,0 -25,8

Fransa -28,1 -15,1

Slovakya -37,5 -50,5

Tablo-5. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi karşılaştırmaları 
(Kasım 2019’a göre) 
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KASIM-ARALIK 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 327 BİN OLDU:
Konya İstihdam İzleme Bülteni; SGK 
verilerine göre “sigortalı ücretli çalışan 
sayısı, işyeri, esnaf, çiftçi ve kamu ça-
lışan sayılarına” yer vermektedir. Eylül 
2020 verilerine göre Konya’da bir yılda 
sigortalı ücretli çalışan sayısı 25 bin 
artarak 327 bin oldu. 
Konya’da, istihdam 1 yılda 25 bin arttı:
SGK verilerine göre Eylül 2020’de 
sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı 
Türkiye genelinde 14 milyon 999 bin, 
Konya’da ise 327 bin olmuştur.
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye sigortalı 
ücretli çalışan sayısı Türkiye’de 558 bin 
(yüzde 3,9), Konya’da 25 bin (yüzde 8,2) 
artmıştır.
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye sigor-
talı ücretli çalışan sayısı değişiminde 
Konya, yüzde 8,2’lik artış oranı ile si-
gortalı ücretli çalışan sayısı artan 71 il 
arasında sigortalı ücretli çalışan sayısı 
en hızlı artan 21’inci il olmuştur. Konya, 
eylül ayında sigortalı ücretli çalışan 
sayısı en fazla olan iller arasında 7’nci 
sıradadır.
Konya’da kadın istihdamı 69 bin oldu:
SGK verilerine göre Eylül 2020’de 
sigortalı ücretli (4/a) kadın çalışan 
sayısı Türkiye genelinde 4 milyon 525 
bin, Konya’da ise 69 bin olmuştur. Eylül 
2019’dan Eylül 2020’ye sigortalı ücretli 
kadın çalışan sayısı Türkiye’de 125 bin 
(yüzde 2,8), Konya’da 5 bin (yüzde 8,3) 
artmıştır.  Toplam istihdam içerisinde 
kadın istihdamının payı Eylül 2019’da 
yüzde 21,2 iken bu oranın Eylül 2020’de 
de değişmeyerek yüzde 21,2 olduğu 
görülmektedir.
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye sigortalı 
ücretli kadın çalışan sayısı değişimin-
de Konya, yüzde 8,3’lük artış oranı ile 
sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı 
artan 63 il arasında kadın çalışan sayısı 
en hızlı artan 9’uncu ildir. Konya, eylül 
ayında sigortalı ücretli kadın çalışan sa-
yısı en fazla olan iller arasında 13’üncü 
sıradadır.

Konya’da 1 yılda işyeri sayısı 2 bin 
arttı:
Eylül 2020’de işyeri sayısı Türkiye ge-
nelinde 1 milyon 930 bin olurken, Kon-
ya’da 47 bin olmuştur. Eylül 2019’dan 
Eylül 2020’ye işyeri sayısında, Türki-
ye’de 67 bin (yüzde 3,6), Konya’da 2 
bin (yüzde 3,8) artış olmuştur. Son beş 
yılda Türkiye’deki işyeri sayısı yüzde 
12,4, Konya’da yüzde 12,2 artmıştır.
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye işyeri 
sayısı değişiminde Konya, yüzde 3,8’lik 
artış oranı ile işyeri sayısı artan 76 il 
arasında işyeri sayısı en hızlı artan 
52’nci il olmuştur. Konya, eylül ayında 
işyeri sayısı en fazla olan iller arasında 

7’nci sırada bulunmaktadır.
Konya’da kayıtlı esnaf sayısı 69 bin 
oldu:
SGK verilerine göre Eylül 2020’de kendi 
hesabına çalışan kayıtlı esnaf (4/b) 
sayısı Türkiye genelinde 2 milyon 286 
bin olurken, Konya’da 69 bin olmuştur. 
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye kayıtlı 
esnaf sayısında, Türkiye’de 138 bin 
(yüzde 6,4), Konya’da 4 bin (yüzde 6,5) 
artış olmuştur. Son beş yılda Türki-
ye’deki kayıtlı esnaf sayısı yüzde 12,8, 
Konya’da yüzde 17,3 artmıştır.
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye kendi 
hesabına çalışan kayıtlı esnaf sayısı 
değişiminde Konya, yüzde 6,5’lik artış 

 Konya Türkiye

Eylül 2019 45.291 1.862.812

Eylül 2020 47.011 1.929.880

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Fark) 1.720 67.068

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Değişim, %) 3,8 3,6

Eylül 2020 - Eylül 2018 (Değişim, %) 1,6 2,3

Eylül 2020 - Eylül 2017 (Değişim, %) 4,6 5,4

Eylül 2020 - Eylül 2016 (Değişim, %) 10,2 11,6

Eylül 2020 - Eylül 2015 (Değişim, %) 12,2 12,4

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

 Konya Türkiye

Eylül 2019 64.957 2.148.160

Eylül 2020 69.209 2.286.341

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Fark) 4.252 138.181

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Değişim, %) 6,5 6,4

Eylül 2020 - Eylül 2018 (Değişim, %) 9,2 9,2

Eylül 2020 - Eylül 2017 (Değişim, %) 11,1 11,5

Eylül 2020 - Eylül 2016 (Değişim, %) 18,2 16,2

Eylül 2020 - Eylül 2015 (Değişim, %) 17,3 12,8

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları   

 Konya Türkiye

Eylül 2019 38.894 635.168

Eylül 2020 35.808 572.917

 

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Fark) -3.086 -62.251

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Değişim, %) -7,9 -9,8

Eylül 2020 - Eylül 2018 (Değişim, %) -14,9 -20,1

Eylül 2020 - Eylül 2017 (Değişim, %) -14,4 -20,6

Eylül 2020 - Eylül 2016 (Değişim, %) -13,9 -21,0

Eylül 2020 - Eylül 2015 (Değişim, %) -21,9 -29,6

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları  

 Konya Türkiye

Eylül 2019 78.073 3.055.436

Eylül 2020 78.759 3.112.213

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Fark) 686 56.777

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Değişim, %) 0,9 1,9

Eylül 2020 - Eylül 2018 (Değişim, %) 2,3 3,7

Eylül 2020 - Eylül 2017 (Değişim, %) 3,5 5,0

Eylül 2020 - Eylül 2016 (Değişim, %) 2,2 4,0

Eylül 2020 - Eylül 2015 (Değişim, %) 2,9 4,9

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları  

 Konya Türkiye

Eylül 2019 302.126 14.440.956

Eylül 2020 326.798 14.998.852

 

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Fark) 24.672 557.896

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Değişim, %) 8,2 3,9

Eylül 2020 - Eylül 2018 (Değişim, %) 2,5 1,3

Eylül 2020 - Eylül 2017 (Değişim, %) 5,1 3,1

Eylül 2020 - Eylül 2016 (Değişim, %) 10,4 11,3

Eylül 2020 - Eylül 2015 (Değişim, %) 10,9 11,2

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

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

İstihdama Oranı (%)

Eylül 2019 64.072 4.400.303 21,2

Eylül 2020 69.404 4.524.861 21,2

 

Eylül 2020 - Eylül 2019 (Fark) 5.332 124.558

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

Eylül 2020 - Eylül 2018 (Değişim, %) 3,6 4,2

Eylül 2020 - Eylül 2017 (Değişim, %) 18,5 12,9

Eylül 2020 - Eylül 2016 (Değişim, %) 29,3 21,3

Eylül 2020 - Eylül 2015 (Değişim, %) 33,5 23,0

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

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KTO Hesaplamaları

oranı ile esnaf sayısı artan 80 il 
arasında 28’inci olmuştur. Konya, 
eylül ayında kendi hesabına çalışan 
kayıtlı esnaf sayısı en fazla olan iller 
arasında 6’ncı sırada yer almıştır.
Konya’da çiftçi sayısı 36 bin oldu:
SGK verilerine göre Eylül 2020’de 
tarım kapsamında çalışan kayıtlı çift-
çi (4/b) sayısı Türkiye genelinde 573 
bin, Konya’da ise 36 bin olmuştur. 
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye kayıtlı 
çiftçi sayısı Türkiye’de 62 bin (yüzde 
9,8), Konya’da 3 bin(yüzde 7,9) azal-
mıştır. Son beş yılda Türkiye’de ka-
yıtlı çiftçi sayısı yüzde 29,6 oranında, 
Konya’da ise yüzde 21,9 oranında 
azalmıştır.
Konya, eylül ayında kayıtlı çiftçi 
sayısı en fazla olan iller arasında 36 
bin çiftçi ile ilk sırada yer almıştır. 
Konya’da kayıtlı çiftçiler Eylül 2020 
verilerine göre Türkiye genelindeki 
kayıtlı çiftçilerin yüzde 6,3’ünü oluş-
turmaktır.
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye kayıtlı 
çiftçi sayısı değişiminde Konya, 
yüzde 7,9’luk azalış oranı ile çiftçi 
sayısı azalan 80 il arasında kayıtlı 
çiftçi sayısı en yavaş azalan 18’inci il 
olmuştur.
Konya’da kamu çalışan sayısı 79 
bin oldu:
SGK verilerine göre Eylül 2020’de 
kamu çalışanlarının (4/c) sayısı 
Türkiye genelinde 3 milyon 112 bin 
olurken, Konya’da 79 bin olmuştur. 
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye kamu 
çalışanı sayısı Türkiye’de 57 bin 
(yüzde 1,9), Konya’da 686 (yüzde 
0,9) artmıştır. Son beş yılda Türki-
ye’de kamu çalışanı sayısı yüzde 4,9 
oranında, Konya’da ise yüzde 2,9 
oranında artmıştır.
Konya, Eylül 2020 verilerine göre 
son bir yılda kamu çalışanı sayısı ar-
tışına katkıda bulunan iller arasında 
33’üncü sırada yer almıştır.
Eylül 2019’dan Eylül 2020’ye kamu 
çalışanı sayısı değişiminde Konya, 
yüzde 0,9’luk artış oranı ile kamu 
çalışanı sayısı artan 69 il arasında 
kamu çalışanı sayısı en hızlı artan 
56’ncı il olmuştur. Türkiye genelinde 
kamu çalışanı sayısı en fazla olan 
iller arasında Konya 6’ncı sıradadır. 
Son bir yıldaki artış oranında ise 
kamu çalışanı sayısı en fazla olan 
15 il arasında 13’üncü sırada yer 
almaktadır.

YENİ İPEKYOLU DERGİSİ YENİ İPEKYOLU DERGİSİ78 79



KASIM-ARALIK 2020

KONYA DIŞ TİCARET
BÜLTENİ

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

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafın-
dan Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden 
alınan verilere dayalı olarak hazırla-
nan “Konya Dış Ticaret Bülteni” ile 
Konya’nın dış ticaret durumu güncel 
veriler ışığında analiz edilmekte ve 
Konya ile Türkiye’nin dış ticareti ara-
sında bir kıyaslama yapmak mümkün 
olmaktadır. 

Konya’nın ihracatı geçen aya ve 
geçen yıla göre arttı:
Konya’da ihracat 2020 yılı Eylül ayında 
201,4 milyon dolar seviyesinde iken 
2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya 
göre 11,3 milyon dolar artarken, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 32,4 mil-
yon dolar artarak 212,7 milyon dolar 
seviyesine yükseldi. Türkiye’nin Ekim 
2020 ihracatı ise 16,4 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti.

Konya’nın ithalatı geçen yıla göre 
azaldı:
Eylül 2020’de 67,2 milyon dolar sevi-
yesinde olan ithalat rakamları, Ekim 
2020’de bir önceki aya göre yüzde 8,5 
artarken, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 14 azalarak 72,9 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Türkiye itha-
lat rakamlarına bakıldığında ise Ekim 

2020’de bir önceki aya göre 1,3 milyar 
dolarlık bir düşüş olduğu ve ithalatın 
18,7 milyar dolar seviyesine gerilediği 
görülmektedir.
2020 Ekim ayı itibarıyla Konya’nın 
Türkiye’nin toplam ihracat ve ithala-
tından aldığı pay sırasıyla, yüzde 1,29 
ve yüzde 0,39 olarak gerçekleşmiştir. 
Konya’nın Ekim 2020’deki 286 milyon 
dolarlık dış ticaret hacmi ise Türki-
ye’nin toplam dış ticaret hacminin 
yüzde 0,8’ini oluşturmaktadır. Türkiye 
2020 Ekim ayı itibarıyla 2,3 milyar do-
larlık dış ticaret açığı verirken, Konya 
140 milyon dolarlık dış ticaret fazlası 
vermiştir. Ekim ayında Türkiye için 

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 168.323 172.044 164.137 154.290 130.292 171.097 192.152 151.991 201.394 212.673

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 67.202 72.943

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

Kaynak: TÜİK

 İhracat 
(milyon $)

İthalat 
(milyon $)

Dış Ticaret 
Dengesi  (milyon 

$)

Dış Ticaret 
Hacmi  (milyon 

$)

İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı 

(%)

İhracat 
Ekim 2019-2020) 

Fark (%)

İthalat 
Ekim 2019-2020) 

Fark (%)
Türkiye 16.443 18.724 -2.281 35.166 88% 5,1% 7,2%
Konya 213 73 140 286 292% 18,0% -14,0%

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

Kaynak: TÜİK

Ekim-İhracat ($)
Değişim

Konya’nın Toplam 
İhracatı İçindeki Pay 

(%)-  Ekim 20202020 2019

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktör-
ler, bunların aksam ve parçaları 62.888.344 52.690.529 19,4% 29,6%

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 
kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 37.138.551 30.301.640 22,6% 17,5%

Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 20.427.224 7.353.660 177,8% 9,6%

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 13.161.293 11.490.009 14,5% 6,2%

Demir veya çelikten eşya 12.525.208 10.979.597 14,1% 5,9%

Plastikler ve mamulleri 8.419.330 8.210.314 2,5% 4,0%

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 8.319.683 6.964.120 19,5% 3,9%

Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal 
menşeli ürünler 5.792.200 6.289.548 -7,9% 2,7%

Kakao ve kakao müstahzarları 5.585.016 7.037.736 -20,6% 2,6%

Eczacılık ürünleri 3.943.009 4.262.167 -7,5% 1,9%

Toplam 212.672.702 180.292.146 18,0% 100,0%

Partner İhracat ($) Pay
1 ABD 23.711.987 11%
2 Irak 21.686.960 10%
3 Almanya 14.465.055 7%
4 Rusya Federasyonu 6.485.015 3%
5 Suudi Arabistan 6.075.625 3%
6 İtalya 6.072.220 3%
7 İran 5.977.758 3%
8 İsrail 5.287.875 2%
9 Polonya 5.199.966 2%

10 Mısır 4.295.680 2%

Diğer 113.414.561 53%

Toplam   212.672.702 100%

Tablo-5: İhracat Partnerleri (Ekim - 2020)

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

Kaynak: TÜİK

Partner İhracat ($) Pay
1 Çin 19.216.295 26,3%
2 Rusya Federasyonu 8.587.417 11,8%
3 Almanya 5.301.050 7%
4 Tayvan 4.955.629 7%
5 İtalya 2.682.936 4%
6 Ukrayna 2.634.511 4%
7 Katar 2.270.711 3%
8 Hindistan 2.114.499 3%
9 Suudi Arabistan 1.846.766 3%

10 Güney Kore 1.609.980 2%

Diğer 21.722.710 30%

Toplam 72.942.504 100%

Tablo-6: İthalat Partnerleri (Ekim - 2020)

Kaynak: TÜİK

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

Kaynak: TÜİK

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
88 iken Konya için bu oran yüzde 292 
olmuştur.
Konya’nın Ekim ayı ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 18 artarken, 
Türkiye’nin ihracatı aynı dönemde yüz-
de 5,1 artmıştır. Öte yandan Konya’nın 
Ekim ayı ithalatı bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 14 azalırken, Türkiye’nin 
Ekim ayı ithalatı aynı dönemde yüzde 
7,2 artmıştır. Konya’nın dış ticaret verile-
rine göre, bir önceki aya oranla 2020 yılı 
Ekim ayı ithalatında yüzde 8,5’lik artış, 
ihracatında da yüzde 5,6’lık bir artış 
gözlenmiştir. Türkiye’nin bir önceki aya 
oranla 2020 yılı Ekim ayı ithalatında 
yüzde 6,3’lük düşüş, ihracatında ise 
yüzde 8,3’lük bir artış gözlenmiştir.
Sektörlere göre ihracat verileri incelen-
diğinde, 2020 Ekim ayında Konya’nın en 
fazla ihracat yaptığı ilk 10 sektörde bir 
önceki aya kıyasla değişiklik olmadı-
ğı gözlenmiştir. Kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve parçaları 
sektörü 62,9 milyon dolarlık ihracatı ile 
Ekim ayında Konya’nın toplam ihraca-
tının yüzde 29,6’sını oluşturmaktadır; 
geçen yılın aynı ayına göre sektörün ih-
racatı yüzde 19,4 artmıştır. Geçen yılın 
aynı ayına göre listedeki ilk 10 ürün ara-
sında ihracatı en çok artan ürün grubu  
“silahlar ve mühimmat, bunların aksam, 
parça ve aksesuarı” sektörü olmuştur. 
İlk 10 sektör arasında “kakao ve kakao 
müstahzarları” sektörü ise ihracatı en 
çok azalan sektör olmuştur.

Konya’nın ihracatında ABD’nin payı 
yüzde 11 seviyesinde
Ülkeler bazında Konya’nın ihracat 
rakamlarına bakıldığında, Ekim 2020’de, 
ilk sırada 23,7 milyon dolarlık ihracat 
hacmi ile ABD yer almaktadır. Konya’nın 
ABD’ye olan ihracatı geçen yılın aynı 
ayına göre yaklaşık 14,3 milyon dolar 
artarak 23,7 milyon dolara yükselmiş-
tir. ABD, Konya’nın toplam ihracatının 
yüzde 11,1’ini oluşturmaktadır.
ABD’nin ardından 21,7 milyon dolarlık 
ihracat hacmi ile Irak gelmektedir. Irak’a 
yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına 
göre yaklaşık 1,5 milyon dolar azalmış-
tır. Konya’nın en fazla ihracat yaptığı 
diğer ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya, 
Suudi Arabistan, İtalya, İran, İsrail,  Po-
lonya ve Mısır’dır.
Konya, Ekim ayında en fazla ithala-

tı ise Çin’den yapmıştır. Konya’nın 
Çin’den yaptığı ithalat, yaklaşık 19,2 
milyon dolar seviyesindedir ve yapılan 
toplam ithalatın yüzde 26,3’ünü oluş-
turmaktadır. Konya’nın Çin’den sonra 
en fazla ithalat yaptığı ülke ise Rusya 
olmuştur. Konya’nın Rusya’ya yaptığı 

ithalat, yaklaşık 8,6 milyon dolar se-
viyesinde olup toplam ithalatın yüzde 
11,8’ini oluşturmaktadır. Konya’nın en 
fazla ithalat yaptığı diğer ülkeler sıra-
sıyla Almanya, Tayvan, İtalya, Ukrayna, 
Katar, Hindistan, Suudi Arabistan ve 
Güney Kore’dir.
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