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Konya başta olmak üzere 
özel sektörümüzün gayreti ile 
Türkiye 2021 yılının ilk çey-
reğinde yüzde 7 oranında bir 
büyüme kaydetti. Ana kalem-
lere bakıldığında, büyümeye 
en çok katkı veren grubun özel 
tüketim harcamaları ve özel 
sektör yatırımları olduğu görül-
dü. Yüzde 7’lik büyümenin 4,5 
puanı özel tüketimden geldi. 
Yatırımlardaki hızlı büyüme ise, 
ülke ekonomisinin ilk çeyrekte-
ki büyümesine 2,9 puanlık katkı 
sağladı.

Yatırımlar kaleminde de ma-
kine ve teçhizat yatırımlarında-
ki artış ivmesinin devam ettiği 
izlendi. Makine teçhizat yatı-
rımları yılın ilk çeyreğinde yüz-
de 30,5 arttı. Geçen yılın son 
çeyreğinde de negatif tarafta 
yer alan inşaat yatırımları bu 
çeyrekte de yüzde 4,7 daraldı. 
İhracatın büyümeye katkısı ise 
1,1 puan oldu. İkinci çeyrek 
beklentilerimiz ise büyüme-
nin sınırlı olacağı yönündedir. 
İlk olarak 29 Nisan - 17 Mayıs 
arasında uygulanan tam ka-
panmanın olumsuz etkilerinin 
hissedileceğini öngörmekteyiz. 
Ayrıca Haziran ayı itibariyle 8,5 
rakamını aşan dolar kuru da 
yatırım harcamalarını sınırlan-
dıracaktır.

Konyalı tüccar, sanayici ve 
ihracatçılarımız küresel salgına 
rağmen üretmeye, çalışmaya, 
istihdam oluşturmaya, dünyaya 
açılmaya devam etmektedir. 
SGK’dan son aldığımız verile-
re göre; Mart 2020’den Mart 
2021’e sigortalı ücretli çalışan 
sayısı Türkiye’de yüzde 7,3 (1 
milyon 43 bin) artarken, Kon-
ya’da yüzde 9,3 (28 bin 270) 
artmıştır.

Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarını kapsayan yılın 2. çey-
reğinde ihracatımız ortalama 
yüzde 69 artış kaydetti. Bu 
sonuçla yılın ilk yarısında Kon-
ya’nın ihracatı yüzde 51 artış 
kaydederek 1,475 milyar dolara 
ulaştı. Tarihimizin en yüksek 
ilk 6 aylık rakamına ulaştığı-
mız 2021’de hedeflerimizde 
ilerlemeye devam ediyoruz. 
Türkiye’nin ihracatını yüzde 47 
artırdığı Haziran ayında, Konya 
yüzde 58 artışla 274 milyon 
dolar ihracat yaptı.

Yıl sonunda Türkiye’nin 200 
milyar dolar barajını aşma he-
define en fazla katkı sağlayan 
iller arasında Konya’nın yer al-
masının mutluluk ve gururunu 
duymaktayız. Bu başarıya ulaş-
mamızda katkısı olan, emek 
harcayan tüm müteşebbisleri-
mizi ve çalışanlarımızı kutluyor, 
ihracatçılarımızın başarılarının 
artarak devamını diliyorum.

1 Temmuz itibariyle nor-
malleşme sürecinde yeni bir 
döneme girdik. Öncelikle yeni 
normalleşme sürecinin ülkemi-
ze ve milletimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Bu aşamadan 
sonra; sosyal hayatta, iş ve ça-
lışma hayatında bireysel olarak 
tedbirlere uyarak, herhangi bir 
kısıtlamaya gerek duyulmadan 
salgın hastalığın son bulacağı 
günlere ulaşacağımızı umut 
ediyorum.

Koronavirüs tedbirleri kap-
samında geçen 17 aylık sürede 
ülke sınırlarımız kapatılmış, kısa 
veya uzun süreli karantinalar 
uygulanmış, iş yerlerimize tam 
veya kısmi kapatma uygulan-
mış ve diğer tedbirlerle hayatın 
normale dönmesi için çaba 
sarf edilmiştir.

Bu süreçte Konya Ticaret 
Odası olarak üyelerimizin bir 
yandan “Yeni Normal” ile temas 
kurması noktasında üzerimize 
düşen sorumlulukları en üst 
seviyede yerine getirmeye ça-
lışırken, diğer yandan da zorluk 
yaşayan üyelerimizin sıkıntıla-
rını, taleplerini iletmeleri konu-
sunda köprü vazifesi gördük.

Odamızda kurduğumuz 
“Korona Destek Hattı” ile eko-
nomik anlamda zor günler ge-
çiren üyelerimizin sorunlarını, 
şikâyetlerini ve taleplerini anlık 
olarak alma imkânımız oldu.

Kısa Çalışma Ödeneği, dev-
let destekleri, çalışma izinleri, 
kredi/hibe alabilme durumla-
rı, maske temini gibi onlarca 
farklı başlıkta her bir üyemizin 
sorunu ile tek tek ilgilenerek 
çözüme kavuşturulması için 
sürekli gayret ettik. Bütün ileti-
şim kanallarımız ile üyelerimizi 
her konuda güncel bilgiler ile 
bilgilendirdik.

Kısaca özetlemeye çalıştı-
ğımız bu denli zor bir süreçte 
şehrimiz ve ülkemiz iş âleminin 
sorunlarına çözüm bulabil-
menin ve özellikle uzun süre 
kapalı kalan işletmelerin ayakta 
kalmalarını sağlayabilmenin 
ne kadar önemli olduğunu 
biliyoruz. Odamız bu amaçlar 
doğrultusunda durmadan ça-
lışmaya devam edecektir.

Elbette gerekli kurallara 
uyulması sağlanmalıdır, ama 
artık bundan sonra olabilecek 
kısıtlamaların iş hayatımızda ve 
ekonomimizde derin tahribat 
açabileceği aşikârdır. Bundan 
sonra salgına karşı mücade-
le işletmeleri kapatarak değil, 
aşıyı hızlandırarak ve kurallara 
uyulmasını sağlayarak devam 
etmelidir.
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365 Oda ve Borsa temsilcilerinin 
katılımıyla her yıl Mayıs ayı için-

de gerçekleştirilen TOBB 76. ve 77’in-
ci Genel Kurulları elektronik ortamda 
28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti-
rildi.  TOBB Başkanı M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Genel Kurul Başkanlık Di-
vanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
fiziki olarak katıldığı toplantıya, Oda 
Borsa Delegeleri, Meclis Başkanları i-
le Genel Sekreterleri online olarak ka-
tılım sağladı.

TOBB Genel Kurulu’na KTO he-
yeti tam kadro katıldı
TOBB’un 76. ve 77’inci Olağan Ge-
nel Kurulu’na Konya Ticaret Odası 
(KÜTBO) heyeti tam kadro ile katı-
lım sağladı. KÜTBO Meclis Salonun-
da kamera ve bilgisayarlar ile oluştu-
rulan sistem üzerinden KTO Genel 
Kurul Delegeleri katılım sağladılar.
Covid19 tedbirleri nedeniyle elekt-
ronik ortamda gerçekleşen 76. ve 77. 
Genel Kurul, saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşının okun-

ması ile başladı. Açılış konuşmaları, 
TOBB 2019 ve 2020 faaliyetleri gös-
terimi, Yönetim Kurulu ve Komisyon 
raporlarının sunularak oylanması i-
le devam ederken, dilek ve önerilen 
gündem maddelerinin görüşülmesi i-
le tamamlandı. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Genel Kurul sonrası sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, “81 
il ve ilçelerden katılan tüm delegele-
rimize teşekkür ediyorum. Yapılması 
gereken çok iş var! Oda ve Borsaları-
mızla birlikte üyelerimizin sıkıntıla-
rını takip etmeye, dile getirmeye ve 
çözüm üretmeye devam edeceğiz” 
dedi.
Konya Ticaret Odası Başkanı, TOB-
B Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk 
de “Tüm Türkiye’den oda ve borsa-
lardan delegelerimizin Covid-19 ted-
birleri nedeniyle elektronik ortamda 

katıldığı Genel Kurulumuzun camia-
mıza ve ülkemiz iş âlemine hayırlı ol-
masını temenni ediyor, emeği geçen 

ve katılım sağlayan herkese veOda-
mız delegelerine katılımlarından do-
layı teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB 76. - 77. GENEL KURULU
Elektronik Ortamda Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 76. Ve 77’inci Genel Kurulu, Korana virüs 
tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirildi.
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Konya Ticaret Odası’nın Haziran 
ayı Meclis toplantısı dijital or-

tamda gerçekleştirildi. Meclis Başka-
nı Ahmet Arıcı’nın yönetiminde ger-
çekleşen toplantıda Konya Ticaret 
Odası Başkanı, TOBB Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Öztürk gündemdeki e-
konomik ve sosyal konuları değerlen-
dirdi. Toplantıda “İSO 500 – 2020” 
araştırması sonuçları ile ilgili sunum 
yapan Başkan Öztürk, Oda ve İştirak-
lerin son bir aylık faaliyetleri ile ilgili 
meclise bilgi verdi.
Başkan Öztürk, “2020 Mart ayının 
ilk haftalarında ülkemizde ilk koro-
na virüs vakasının görülmesiyle baş-
lanan salgın sürecinde 16 ay geride 
kaldı. Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ay-
larında artan vaka sayıları ile birlik-
te Kısmi ve Tam Kapanma tedbirleri 
uygulandı. Tedbirler sayesinde vaka 
sayılarındaki azalmaya bağlı olarak, 
1 Haziran tarihi itibariyle yeni nor-
malleşme sürecine girmiş bulunmak-
tayız. Kabine toplantısı sonrasında 
Cumhurbaşkanımız tarafından yapı-

lan açıklama ile de 1 Temmuz itiba-
riyle normalleşme sürecinde yeni bir 
döneme giriyoruz. 1 Temmuz’dan iti-
baren; sokağa çıkma kısıtlamaları tü-
müyle kaldırılacak, şehirlerarası se-
yahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu 
taşıma araçlarındaki sınırlamalar da 
sona erecek. Kamu kurum ve kuru-
luşlarında da normal mesai düzenine 

geçilecek. Öncelikle yeni normalleş-
me yolunda atılan bu adımların ülke-
mize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu aşamadan sonra; sos-
yal hayatta, iş ve çalışma hayatında 
bireysel olarak tedbirlere uymak bü-
yük önem taşımaktadır. Diğer taraf-
tan sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 
devamı için aşı konusuna herkesin 
hassasiyet göstermesi gerekiyor. Sağ-
lık Bakanlığı tarafından yapılan aşı-
lama çalışmaları kapsamında; tüm 
çalışanlarımız için yaş sınırı kaldırıla-
rak öncelikli gruba alınmıştır. Sizler-
den istirhamım aşılamanın sağlıklı i-
lerlemesi için çalışanlarınıza öncülük 
etmenizdir” dedi. 
Öztürk, “Konya başta olmak üzere ö-
zel sektörümüzün gayreti ile Türkiye 
2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 o-

ranında bir büyüme kaydetti. Ana ka-
lemlere bakıldığında, büyümeye en 
çok katkı veren grubun özel tüketim 
harcamaları ve özel sektör yatırım-
ları olduğu görüldü. Yüzde 7’lik bü-
yümenin 4,5 puanı özel tüketimden 
geldi. Yatırımlardaki hızlı büyüme i-
se, ülke ekonomisinin ilk çeyrekteki 
büyümesine 2,9 puanlık katkı sağla-
dı. Yatırımlar kaleminde de makine 
ve teçhizat yatırımlarındaki artış iv-
mesinin devam ettiği izlendi. Maki-
ne teçhizat yatırımları yılın ilk çey-
reğinde yüzde 30,5 arttı. Geçen yılın 
son çeyreğinde de negatif tarafta yer 
alan inşaat yatırımları bu çeyrekte de 
yüzde 4,7 daraldı. İhracatın büyüme-
ye katkısı ise 1,1 puan oldu. İkinci çey-
rek beklentilerimiz ise büyümenin sı-
nırlı olacağı yönündedir. İlk olarak 29 
Nisan - 17 Mayıs arasında uygulanan 
tam kapanmanın olumsuz etkileri-
nin hissedileceğini öngörmekteyiz. 
Ayrıca Haziran ayı itibariyle 8,5 raka-
mını aşan dolar kuru da yatırım har-
camalarını sınırlandıracaktır. Konya-
lı tüccar, sanayici ve ihracatçılarımız 
küresel salgına rağmen üretmeye, ça-
lışmaya, istihdam oluşturmaya, dün-
yaya açılmaya devam etmektedir. 
SGK’dan son aldığımız verilere göre; 
Mart 2020’den Mart 2021’e sigortalı 
ücretli çalışan sayısı Türkiye’de yüz-
de 7,3 (1 milyon 43 bin) artarken, Kon-
ya’da yüzde 9,3 (28 bin 270) artmıştır. 
Konya’nın Mayıs ayı ihracat rakamı i-
se yüzde 69,96 artarak 224 milyon 
120 bin 711 Dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. Konya’nın 2021 yılı ilk beş aylık ih-
racat rakamı da 1 milyar 201 milyon 
269 bin 945 Dolar oldu. 2021 yılı ilk 
beş aylık rakamı geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 49,72 artış göster-
miştir. İhracatta Nisan ayında yüzde 
78’lik artışının ardından, Mayıs ayın-
da da yüzde 69.96 artış kaydedilmesi 
ile yılın ikinci çeyreğinde yüksek ih-
racat artışımız devam etmektedir. İlk 
beş ayda da 1,2 milyar doları aşan ih-
racatımızın hızlı yükselişi hedefleri-
mizde ilerlediğimizi göstermektedir. 
Tüm tüccarlarımızı, sanayicilerimi-
zi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı 
zor şartlara rağmen vermiş oldukları 
bu büyük mücadeleden dolayı tebrik 
ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZTÜRK MECLİSTE KONUŞTU:
“Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 

devamı için aşı konusuna herkesin 
hassasiyet göstermesi gerekiyor.”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Sosyal hayatta, iş ve çalışma hayatında bireysel 
olarak tedbirlere uymak büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan sosyal ve ekonomik 
faaliyetlerin devamı için aşı konusuna herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılan aşılama çalışmaları kapsamında; tüm çalışanlarımız için yaş 
sınırı kaldırılarak öncelikli gruba alınmıştır. Üyelerimizden istirhamım aşılamanın sağlıklı 

ilerlemesi için çalışanlarınıza öncülük etmenizdir” dedi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU
İç Anadolu ve Karadeniz Bölge 

Toplantısına Katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, video konferans aracılığıy-
la gerçekleştirilen İç Anadolu ve Ka-
radeniz Bölge toplantısına katılarak, 
bölge oda/borsa başkanları ile istişa-
relerde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, pandeminin baş-
langıcından bu yana tüm oda/bor-
sa başkanlarının üyelerinin nabzını 
tuttuğunu,  onlara tercüman olarak, 
dertlerini aktardığını söyledi.
TOBB olarak bu sıkıntıları hükümete 
ilettiklerini ve pek çok alanda çözüm 
ürettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“En çok sıkıntı yaşanan sektörlerde 
Muhtasar-KDV-SGK ödemelerini 6 
ay ertelendi. Turizm-Lokanta-Yolcu 
Taşıma-Eğitim sektörlerindeki KDV 
oranını indirildi. Vergi-SGK gibi ka-
muya borçlar için vadelendirme im-
kânı temin edildi. İşyeri kira stopaj-
ları düşürüldü. Turizm sektöründe 
kamuya yapılacak ödemeler ve Ko-

naklama Vergisi ertelendi. Esnafa, şa-
hıs şirketlerine ve ciro kaybı yaşayan 
küçük işletmelere nakdi destek öde-
mesi yapıldı. Kısa Çalışma Ödeneğin-
den yararlanma şartları iyileştirildi. 
İşte en son hep birlikte yaptığımız a-
çıklamalar sonrasında Haziran sonu-
na kadar da süresi uzatıldı” dedi. 
Kredi Garanti Fonu teminatıyla Ka-
mu Bankaları tarafından düşük faiz-
li kredi paketleri çıkarıldığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, böylece 200 bin işlet-
meye 150 milyar lira kredi desteği ve-

rildiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, ayrıca TOBB ve 365 O-
da-Borsa olarak ekonomik sıkıntıların 
en yoğun hissedildiği dönemlerde Ne-
fes Kredisi kampanyaları yaptıkları-
nı, ellerindeki tüm kaynakları, banka-
ların kaynaklarıyla birleştirip, üyelere 
düşük maliyetli kredi destekleri sağla-
dıklarını vurguladı. Toplantıda, kapa-
nan iş yerlerine destek, kamuya vergi/
SGK vb ödemelerin ertelenmesi, ham-
madde tedariğinde sorun, matrah ar-
tırımı ve stok affı talebi öne çıktı.

Konya Ticaret Odası Başkanı, 
TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk 

Öztürk, TOBB Ticaret Merkezleri Ge-
nel Müdürü Noyan Ciritoğlu’nun ka-
tılımıyla düzenlenen toplantıda ka-
tılımcılara Merkez hakkında bilgi 
verildi. 
Toplantının açılışında konuşan Baş-
kan Öztürk “20 trilyon doları aşan 
Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, 330 mil-
yonu aşan nüfusu ve yıllık 2,6 trilyon 
dolarlık ithalatıyla dış ticarette hedef 
ülkelerimiz arasında yer alan ABD i-
le Türkiye arasında ticaretin 100 mil-
yar dolarlık hacme sahip olmasına 
yönelik bir hedef bulunmaktadır. Bu 
hedefe rağmen, Türkiye’nin ABD it-
halatından aldığı yüzde 0,4’lük pay 
ile ne yazık ki 30. sırada yer aldığını 
görmekteyiz. Türkiye’nin dünyanın 
en büyük ithalatçısı olan ABD’den 
daha fazla pay alabilecek potansiye-
le sahip olduğunu biliyoruz. Türki-
ye, salgın şartlarına rağmen ABD’ye 
2020 yılında, bir önceki seneye göre 
yüzde 12 gibi bir ihracat artışı gerçek-
leştirmiştir. Bu artışla, Türkiye’nin 
en fazla ihracat yaptığı ülkeler ara-
sında ABD, İtalya ve Irak’ı da geride 
bırakarak 3’üncü sıraya yükselmiş-
tir. Bu veriler gösteriyor ki Türkiye - 
ABD ticari ilişkilerinin ilerlemesinde 
firmalarımız isteklidir. ABD pazarı-
nın büyüklüğüyle, tüketici davranı-
şı ve rekabetçiliğiyle kendine has ö-
zellikleri ve ihtiyaçları olan bir pazar 
olması, ABD pazarına açılmak ve bu 
pazarda tutunma isteğinde olan fir-
malarımız için farklı bilgi ve birikim 
gerektirmektedir. Bu nedenle ABD 
pazarına girişte firmalara sağlanacak 
desteğin, firmalarımıza yol arkadaş-
lığı yapacak bir merkezin ayrı bir ö-
nem taşıdığını ifade etmek istiyorum. 

Bu önemli pazara adım atabilmek i-
çin artık yeni bir Merkezimiz var. For-
tune 500 listesindeki 37 şirkete ev sa-
hipliği yapan, 300’den fazla şirketin 
de lojistik merkezi konumundaki Şi-
kago kenti, Türkiye Ticaret Merke-
zi’nin kuruluşuyla birlikte Türk şir-
ketleri için ABD’de yeni merkez üssü 
olacaktır. Açılan Ticaret Merkezimi-
zin sağlayacağı destek ve hizmetler-
le firmalarımızın, ABD pazarında çok 
daha güvenli ve güçlü bir şekilde yer 
alabileceğine yürekten inanıyorum. 
Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nin 
kurulmasında desteklerinden dolayı 
Ticaret Bakanlığımıza, TOBB Başka-
nı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Ti-
caret Merkezleri Genel Müdürü No-
yan Ciritoğlu’na, katkı sağlayan Oda 
ve Borsalarımıza ve tüm emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum. Bu mer-
kezle işbirliği yapacak tüccarımızın, 
sanayicimizin, ihracatçılarımızın ile-

ride çok karlı çıkacağına, ABD paza-
rını daha iyi tanıma imkânına sahip 
olacağına ve güçlü bağlar kuracağına 
inanıyor, firmalarımızı TOBB - Şika-
go Türkiye Ticaret Merkezi ile işbirli-
ği kurmaya davet ediyorum” dedi.
TOBB Ticaret Merkezleri Genel Mü-
dürü Noyan Ciritoğlu ise, “Burada bi-
zim 4 ana hedefimiz bulunmakta. 
Firmalara tedarik zinciri oluşturmak, 
yeni satış kanalları oluşturmak, fir-
malarımızı ortak girişim ve teknolo-
jik ortaklıkta yalnız bırakmamak ve 
doğrudan yatırımlarında yanların-
da olmak üzere yola çıktık. Merke-
zimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk 
şirketlerine satış, pazarlama, dağı-
tım ve satış sonrası hizmetler alanın-
da hizmet verecek, Türkiye ürünleri-
nin ABD pazarına girişini ve pazarda 
tutunmasını kolaylaştıracak her tür-
lü hizmet sunulacak” değerlendirme-
si yaptı.

ABD’DEKİ TÜRKİYE TİCARET 
MERKEZİ TANITILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve oda ve 
borsaların katkılarıyla kurulan Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nin tanıtım toplantısı dijital 

ortamda gerçekleştirildi. 
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Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Konya’nın üretimiy-

le, ihracatıyla, istihdamıyla Türkiye 
ekonomisini sırtlayan şehirler arasın-
da yer almaya devam ettiğini söyledi. 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi ku-
ruluşu listesine Konya’dan 8 firma-
nın girdiğini belirten Başkan Öztürk, 
“Türkiye’nin en büyükleri arasında 
yer alarak gurur duymamıza vesile o-
lan firmalarımızı tebrik ediyor, şeh-
rimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı 
sağladıkları için teşekkür ediyorum” 
dedi. İstanbul Sanayi Odası, Türki-
ye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu 
(İSO 500 - 2020) araştırması sonuç-
larını açıkladı. İSO 500 – 2020 sonuç-
larını değerlendiren Konya Ticaret 

Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Kon-
ya’dan bu yıl listeye 8 firmamız girdi. 
Listede; Konya Şeker 49. sırada, Eti A-
lüminyum 155. sırada, Panagro Tarım 
Hayvancılık 160. sırada, AYD Otomo-
tiv Endüstri 232. sırada, TÜMOSAN 
Motor 381. sırada, Enka Süt 450. sı-
rada, Ova Un 465. sırada, Safa Tarım 
476. sırada yer aldı. Konya’nın listede-
ki firma sayısı 7’den 8 yükseldi. 2020 
yılında ihracatımızdaki artış, ihracat-
çı firma sayısındaki artış, kurulan şir-
ket sayısındaki artış ve son olarak da 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi ku-
ruluşu listesinde Konyalı firma sayı-
sının artışı salgın sürecine rağmen 
şehrimiz ekonomisinin temel taşı o-
lan firmalarımızın özveri ile çalışma-

ya, üretmeye, istihdam oluşturmaya 
devam ettiğini göstermektedir. Kon-
yalı firmalarımız ülke ekonomimi-
zin büyümesi için katkı sağlamaya 
da devam etmektedir. Devlet - özel 
sektör işbirliği ve özel sektörün zor-
luğu aşmak için gösterdiği özveri ile 
Türkiye, ekonomide yeniden yüksek 
büyüme sürecine girmek için gayret 
gösterecektir. Konyalı firmalarımızın 
da bu süreçte en önde yer alacakları-
na inancımız tamdır. Türkiye’nin en 
büyükleri arasında yer alarak gurur 
duymamıza vesile olan firmalarımı-
zın yöneticilerini, tüm çalışanlarını 
tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz e-
konomisine katkı sağladıkları için te-
şekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ÖZTÜRK,
2020’de Türkiye’nin En Büyük 500 

Sanayi Kuruluşu Listesine Giren 
Konyalı Firmaları Kutladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
nayıs ayı ve ilk beş aylık ihracat 

rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında 
Türkiye’nin ihracatı, geçtiğimiz yılın 
aynı ayına göre yüzde 65,5’lik artış-
la, 16 milyar 480 milyon dolar oldu. 
Ocak - Mayıs döneminde, geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 
artışla 83 milyar doları da geçmesiyle 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 
aylık ihracatına imza atıldı. TİM’in 
açıklamış olduğu verilere göre Kon-
ya’nın Mayıs ayı ihracat rakamı yüz-
de 69,96 artarak 224 milyon 120 bin 
711 USD olarak gerçekleşti. Bu raka-
ma göre Konya il bazında Mayıs a-
yında Türkiye ihracatından yüzde 

1,47 pay aldı. Konya’nın 2021 yılı ilk 
beş aylık ihracat rakamı da 1 milyar 
201 milyon 269 bin 945 USD olarak 
gerçekleşti. 2021 yılı ilk beş aylık ra-
kamı geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 49,72 artış gösterdi.
Mayıs ayı ihracat rakamlarını değer-
lendiren Konya Ticaret Odası Başka-
nı Selçuk Öztürk:
“Nisan ayında yüzde 78 artan ihra-
catımız Mayıs ayında yüzde 69.96 
artış kaydetmiştir. Yılın ikinci çey-
reğinde yükseka artş oranımız de-
vam etmektedir. İlk beş ayda da 1,2 
milyar doları aşan ihracatımızın hız-
lı yükselişi hedeflerimizde ilerledi-
ğimizi göstermektedir. İlk beş ayda 

Türkiye ortamalası üzerinde ihracat 
artışımız devam etmektedir. Kon-
ya böylelikle yıllık ihracat hedefin-
de en yüksek 5 aylık rakama ulaşmış 
bulunmaktadır. Bu başarıya ulaşma-
mızda katkı sağlayan ve emeği ge-
çenlere teşekkür ediyor, ihracatçıları-
mızın başarılarının artarak devamını 
diliyorum” dedi.

Konya’nın ihracatı Mayıs ayında yüzde 69,96 artarak 224 milyon dolar oldu. Konya 2021’in 
ilk 5 ayında toplam 1,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. 

KONYA İHRACATTA 
Hedeflerine İlerliyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
biî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ve AK Parti İl Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Meram Koordi-
natörü Muzaffer Dinler Konya Tica-
ret Odası Başkanı, TOBB Başkan Yar-

dımcısı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti. 
Konya ekonomisindeki gelişmeler ile 
ilgili istişarelerde bulunulan görüş-
mede Meram ilçesinin devam eden 
proje ve çalışmaları değerlendirildi.

AK PARTİ HEYETİNDEN ZİYARET

İttifak Holding Konyaspor’un Genel Kurul’unda 
Başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Konya Ticaret Odası Başkanı, TOB-
B Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti. 
Yeni yönetim kurulunu tebrik eden Başkan Öztürk, 
yeni sezonda Konyaspor’a başarılar diledi. 

ÖZTÜRK, KONYASPOR’A 
YENİ SEZONDA 

BAŞARILAR DİLEDİ

Konya Ticaret Odası Başkanı, KTO Karatay Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öz-

türk, vefat eden KTO Karatay Üniversitesi mezunu 
Ahmet Fatih Irklı için sosyal medya hesabından 
başsağlığı mesajı yayımladı. 
Başkan Öztürk, “Üniversitemiz Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümünden 2015 yılında birincilik-
le mezun olan Ahmet Fatih Irklı’nın vefat haberini 
büyük bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Cena-
b-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve üniversite 
camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

ÖZTÜRK’TEN 
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendika-
sı (PÜİS) Konya Şubesi’nin 11. O-

lağan Genel Kurulu Toplantısı Konya 
Ticaret Odası (KTO) konferans salo-
nunda yapıldı.
Kongreye PÜİS Genel Başkanı İmran 
Okumuş,  PÜİS Genel Başkan Yar-
dımcıları İbrahim Uğurlu, Erol Sözen, 
Çoşkun Turcan, PÜİS Genel Sekreteri 
Ali Tutuk, PÜİS Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çakrer, 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, PUİS 
Konya Şube Başkanı Ahmet Çöğen 

PÜİS Konya Gençlik Konseyi Başkanı 
Mehmet Özkafa ile sektör temsilcileri 
ve üyeler katıldı. Kongrede  konuşan 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk Konya 
Şubesi Başkanlığına seçilen Mustafa 
Asar ’a başarılar diledi. Öztürk,  “PÜİS 
ile KTO’ da ilgili meslek komitemiz-
den bu alandaki problem ve sorunla-
rın bize bildirilmesi halinde çözümü 
noktasında çalışmalar yapacağımı-
zı bilmenizi isteriz” diyerek şöyle de-
vam etti “Genel Kurulunun bölgemi-
ze ve şehrimize iş alemine hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, başa-
rılı çalışmalarının devamını dilerim” 
PÜİS Konya Şubesi’nin Yeni Başka-

nı Mustafa Asar yeni dönemde de 
üyelerin yaşadıkları sorunları çö-
zeceklerini ifade ederek “Sektörümü-
zün sorunlarını ve sıkıntılarını Genel 
Merkezimiz ve Genel Başkanımız i-
le Birlikte çözüme kavuşturmak adı-
na mücadele edeceğiz. 30 yıldan bu 
yana sektörün içerisinde çalışmak-
tayım. Görevimin öneminin bilinci i-
çerisinde olduğumu üyelerimizin bil-
mesini isterim. Geçmiş dönem PÜİS 
Konya şube başkanlarımıza Kon-
ya’mıza ve sendikamıza sağladıkları 
hizmetler ve çalışmalar için teşekkür 
ederim” ifadesini kullandı.

PÜİS
11. Olağan Genel Kurul 

Toplantısı Yapıldı

KTO KOLOMBİYA 
MAKİNA SEKTÖRÜ VE

Güney Afrika Gıda Sektörü Online 
B2B İş Görüşmeleri Yapıldı

Haber/Fotoğraf:

M. Fatih ÖZSOY / Büşra USTA

Konya Ticaret Odası Online iş gö-
rüşmelerinin 11. ve 12.si Kolom-

biya makine sektörü ve Güney Afrika 
gıda sektörü  B2B toplantıları ile de-
vam etti. 
Konya Ticaret Odası, listofcompan-
y ve B2Bmeetingstr.com öncülüğün-
de yapılan Konya - Güney Afrika Gı-
da Sektörü ve Konya - Kolombiya 
Makine Sektörü Online B2B iş görüş-
melerinde Güney Afrika’dan 15, Kon-
ya’dan 16 firmanın katılımı ile toplam 
66; Kolombiya’dan 18 ve Konya’dan 17 
firmanın katılımı ile toplam 63 iş  gö-
rüşmesi gerçekleştirildi.
Her geçen gün dünyanın farklı böl-

ge ve ülkelerinden erişimin arttığı lis-
tofcompany.com portalı, Konya iş â-
lemine yeni fırsatlar sunmaya devam 
ediyor.
KTO Dış Ticaret Müdürü Hüsamettin 
Güngör; Şehrimizin ve üyelerimizin 
ihracatlarının arttırmalarına yöne-
lik Ticaret Odası olarak farklı ülke ve 
farklı sektörlerde online ikili iş görüş-
meleri organize edildiğini belirterek, 
“Nisan -Mayıs aylarında Güney Afri-
ka gıda sektörü ve Kolombiya maki-
ne sektörü B2B online iş görüşmesi-
ni gerçekleştirmekteyiz.  Bu ülkelerle 
Konya arasında dış ticaretin arttırıl-
ması için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz” dedi. Güngör, pandemi nedeniy-
le yurt dışı seyahatleri kısıtlamaya 
gidilen iş adamlarının bu tür orga-

nizasyonlarla ticaretlerinin devamı-
nı ve pazar araştırmalarının sürekli-
liğine katkı sağladığını ifade ederek 
Konya Ticaret Odası’nın 2021 yılı içe-
risinde makine, otomotiv yedek par-
ça, gıda, ayakkabı gibi sektörlere B2B 
görüşmelerinin planlandığını ve bu 
planlamalar doğrultusunda gıda ve 
makine sektörüne yönelik iş görüş-
melerini gerçekleştirdiklerini bildirdi. 
Konya’nın dış ticaretine yönelik çalış-
malar hakkında bilgi veren Güngör, 
“Konya’nın üretim ve ihracat deseni-
ne göre potansiyel arz eden ülkelere 
yönelik organizasyonlar yapılacaktır. 
Hedef ülke seçimi sektör temsilcile-
ri ile yapılacak olan istişareler netice-
sinde tespit edilecektir.” dedi.

Haber/Fotoğraf:

M. Fatih ÖZSOY / Büşra USTA
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Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi “KARSEM” KTO 

Karatay Üniversitesi bünyesinde 
18.08.2010 tarihinde kurulmuştur.
Üniversitenin mezunları ile mensup-
larının ve toplumun her kesiminin 
yaşam boyu öğrenim süreçlerinde 
yer almaları için ihtiyaç duyulan her 
alanda eğitim programları düzenle-
yerek üniversite personeli ve öğren-
cilerinin, çeşitli meslek grubu men-
suplarının ve diğer bireylerin bilgi ve 
becerilerini arttırmak, mesleki kari-
yerlerini desteklemek amacıyla serti-
fika programları, kurslar, seminerler 
düzenlemek, danışmanlık hizmetle-
ri sunmaktır.
Gerek ulusal ve gerekse uluslararası 
mesleki yeterlilik kapsamında, Mer-
kez Yönetim Kurulunca belirlenecek 
alanlarda personel belgelendirmesi 
yapmak. Akademisyenlerin, Üniver-
site öğrencilerine ve personeline, ka-
muya veya özel sektöre ihtiyaç duy-
dukları alanlarda danışmanlık ve 
eğitim hizmeti vermeleri, nitelikli iş-
gücü yetiştirmeleri amacıyla gerek-
li her türlü çalışmayı yapmak, Kon-
ya’nın ve Türkiye’nin kalkınmasına 
hizmet vermektir.

Konya’nın İlk 
Akredite Üniversitesi
“KARSEM Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) tarafından yetki kapsamında-
ki ulusal yeterliliklere göre sınav ve 
belgelendirme faaliyetlerini yürüten 
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Ku-

ruluşudur. Konya’nın ilk akredite ü-
niversitesi olan Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (KARSEM) , sınavlarda başarılı 
olan bireylere Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi vermektedir.
KARSEM, “Ulusal ve uluslarara-
sı standartlara bağlı, sürdürülebilir, 

bağımsız, tarafsız, adil, eşit ve güve-
nilir belgelendirme ve sınav hizme-
ti sunma” misyonuyla yola çıkmıştır. 
KARSEM’in Vizyonu ise “Nitelikli iş 
gücüne katkı sağlayan, alanında uz-
man kadrosuyla güven veren, sektö-
rün öncü kuruluşu olmak ve sürekli 
kılmaktır.”

Ulusal Mesleki Yeterlilik 
Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına 
Katkısı Nasıl Olacaktır?
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin 
kurulmasındaki temel amaç eğitim 
ile iş yaşamının nitelik talepleri ara-
sında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu 
sistem Türkiye’nin küresel ekono-
mide rekabet edebilmesi için ihtiyaç 
duyduğu nitelikli işgücünün yetiş-
tirilmesini sağlayacaktır. İş dünya-
sının işgücüne yönelik mevcut ihti-
yaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, 
hazırlanmasına katkı sağlayacağı u-

lusal meslek standartları yoluyla eği-
tim sistemine yansıyacaktır. Yine eği-
tim dünyası da, amaçlarından birisi 
olan nitekli iş gücünün yetiştirilme-
sini bu sistem sayesinde etkin ve es-
nek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu 
sistemin en güçlü yönlerinden birisi, 
hayat boyu öğrenme anlayışını kabul 
etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir 
eğitim almadan çalışarak beceri edi-
nen bireyleri sahip oldukları beceri-
leri belgelendirmeleri, bireylere farklı 
meslekler veya sektörler arasında ya-
tay ve dikey geçişleri sağlaması, bu-
lunduğu sektörde ve icra ettiği mes-
lekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri 
esnek bir şekilde mesleğine yansıta-
bilmesi ve bunu belgelendirebilme-
si gibi imkânlar bu sistem sayesinde 
mümkün olacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi 
ile Mesleğine Sahip Çık
KTO Karatay Üniversitesi Sürekli E-
ğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (KARSEM) bünyesinde İnşaat 
alanında; Duvarcı, Betonarme Demir-
cisi, Isı Yalıtımcı, Ahşap Kalıpçı, İnşa-
at Boyacısı ve Sıvacı, Ticaret alanında 
ise Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım 
Sorumlusu ve Motorlu Kara Taşıtları 
Alım Satım Danışmanı belgelendir-
me programları mevcuttur. 2021 yılı 
sonuna kadar KARSEM yeni alanlar-
da faaliyet kapsamlarını genişletme-
yi ve iş dünyasının nitelikli iş gücüne 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
Mesleğinizi, Konya’nın ilk akredite ü-
niversitesi olan KTO Karatay Üniver-
sitesi KARSEM güvencesi ve farkıyla 
iki dilde belgelendirin. Mesleki yeter-
lilik belgenizle birlikte Europass Ser-
tifika Ekine de sahip olun.
Europass Sertifika Eki; mesleki öğ-

retim ve eğitim sertifikası veya MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri-
ne verilebilen,  AB ülkeleri ile Euro-
pass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan, 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine i-
lişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi 
beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke 
dışındaki işverenler veya kurumlar 
tarafından daha kolay anlaşılmasını 
sağlayan ve ayrıca MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesinde yer alan yeterlilik 

birimlerine ilişkin öğrenme çıktılarını 
içeren ortak bir formattır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığınca yayımlanan tebliğlerle MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlulu-
ğu getirilen tehlikeli ve çok tehlike-
li mesleklerde 12 ay içinde belgesini 
almayanlar artık çalışamayacak. Geç 
olmadan belgenizi KARSEM’ den a-
lın, teşviklerden yararlanın ve mesle-
ğinize sahip çıkın.

MESLEĞİNİ BELGELENDİR
KARSEM Farkıyla
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Konya Ticaret Odası meslek komiteleri aylık mutat toplantılarına devam ediyor. Bu ay ya-
pılan toplantılarda bölgemiz ve şehrimizde faaliyet gösteren tüccar ve sanayicilerimizin 
yaşadıkları sıkıntılar ve problemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulmakta, bunların çö-
zümüne ilişkin çalışmalar yapılarak ilgili mercilere aktarılması sağlanmaktadır. Mayıs-Ha-
ziran aylarında yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

KTO MESLEK KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ

SAYISAL TAKOGRAF SİSTEMİNDE 
İŞLEMLER HIZLANDIRILMALI 

Konya Ticaret Odası Kargo - Kurye ve Yük 
Taşıma Hizmetleri yapan meslek komite-

si üyeleri aylık mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Kargo - kurye ve yük taşıma hizmetleri yapan 
üyelerimizin, sorunlarının görüşüldüğü Mes-
lek Komitesi toplantısında üyeler sayısal takog-
raf sisteminde sıkıntılar yaşandığını ve buna çö-
züm üretilmesi gerektiğini belirttiler. 
İlgili meslek Komitesi üyelerinin konuya ilişkin 
açıklaması şöyle; “TOBB bünyesinde 2010 yı-
lından bu yana Sayısal Takograf Sistemi (STS) 
kapsamında kullanılmakta olan STAUM (Sayı-
sal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi) 
güncellenerek online Sayısal Takograf Başvuru 
Sistemine geçilmiştir.  Ancak yeni sayısal takog-
raf sisteminde işlemler çok yavaş ilerlediğinden 
mağduriyetler yaşanmaktadır. Yeni STAUM sis-
temindeki teknik aksaklıkların giderilerek siste-
min daha da hızlandırılmasını talep ediyoruz.”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Yeni STA-
UM sistemindeki teknik aksaklıkların gideri-
lerek sistemin daha da hızlandırılması nok-
tasında ilgili merciiler nezdinde girişimlerde 
bulunmuş olup sonucu beklenmektedir.

TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN 
ÇALIŞMA SAATLERİ ESNETİLMELİ

Konya Ticaret Odası Karayolu ile Şehirler A-
rası Yük Taşımacılığı ve Mermer, Kömür ve 

Madencilik faaliyetinde bulunan meslek komi-

tesi üyeleri aylık mutat toplantısını gerçekleş-
tirdi.
Meslek Komitesi üyeleri ticari araç şoförleri-
nin çalışma sürelerinde esneklik gösterilmesi 
gerektiğini belirterek konuya ilişkin şu açıkla-
mayı yaptılar  “Ticari amaçla yolcu ve yük taşı-
yan  motorlu araç sürücülerinin 24 saatlik her-
hangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve 
devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmele-
ri yasaktır. Mevcut süreye yük yükleme ve bo-
şaltmanın dahil olması, meskun mahallerde 
karayollarında trafiğin yoğun ve hız limitinin 
düşük almasından dolayı geriye kalan seyahat 
süresi çok az kalmaktadır. Uzun yola gidecek bir 
yük, 9 saatlik vakit dolduğunda varış noktası-
na bir saatlik mesafesi kalsa dahi araç hareket 
etmeden bir şoför 12 saat dinlenmek zorunda-
dır. Çift şoförle çalışmak ise sektörde yaşanan a-
cımasız rekabetten dolayı işletmelere bir getiri 
sağlamamaktadır. 
Ayrıca bir şoförün izin verilen saatten 10 dk. faz-
la çalışması halinde ehliyetinden 20 ceza puanı 
düşülmekte ve beş defa ceza yiyen bir şoförün 
ehliyetine 6 ay el konulmaktadır. 
Dolayısıyla ticari araçlarda çalışan şoförlerin 9 
saatlik çalışma sürelerinde biraz esneklik göste-
rilmesi, mümkünse bu saatin 11 saate çıkarılma-
sı noktasında girişimlerde bulunulmasını bekli-
yoruz” 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile il-
gili girişimlerde bulunmuş olup sonucu beklen-
mektedir. 

NOTER ONAYLI İNŞAAT YAPIM 
SÖZLEŞMESİ SÜRESİNİN TEKRAR 
UZATILMASI TALEP EDİLİYOR 

Konya Ticaret Odası İkamet Amaçlı Binala-
rın İnşaatı ile ilgili sorunların görüşüldüğü 

Meslek Komitesi toplantısı yapıldı.
İlgili meslek komitesi üyeleri 21.09.2019 Tarih-
li Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı Müteahhit-
lerinin Sınıflandırılması ile ilgili Yönetmeliğin 9. 
Maddesinin 3. Fıkrasının a bendinde geçen “No-
ter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş 
olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda ‘bir 
yıl’ süreyle müteahhit yeterliği aranmaz” mad-
desindeki ‘bir yıllık sürenin 03.10.2020 Tarihli 
Resmi Gazete’nin Yapı Müteahhitlerinin Sınıf-
landırılması ile ilgili Yönetmeliğinin 14. Madde-
sinde ‘on sekiz ay’ olarak uzatıldığını belirterek, 
bu sürenin tekrar uzatılmasını talep ettiler.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile il-
gili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde giri-
şimlerde bulunmuş olup sonucu beklenmekte-
dir.

EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ 
TEDARİKTE DE SIKINTIYA 
NEDEN OLUYOR 

Konya Ticaret Odası Alüminyum, Metal ve 
Demir Ürünleri İmalatı yapan meslek ko-

mitesi üyeleri aylık mutat toplantısını gerçek-
leştirdi.
İlgili meslek komitesi üyeleri koronavirüs nede-
niyle hem ülkemizde hem de Dünya genelinde 
(demir-çelik, cam, alüminyum, plastik, keres-
te vb.) hammadde üreten üreticiler üretimleri-
ni kısa bir süreliğini de olsa durdurmak ya da 
düşük kapasite ile üretmek zorunda kaldığını, 
ve bu  durumun hem ülkemizde hem de dün-
yada arz talep dengesini etkileyerek emtia fiyat-
larının dolar bazında artmasına dolayısıyla da 
hammadde tedariğinde de sıkıntı yaşanmasına 
neden olduğunu ifade ettiler. 
Meslek Komitesi üyeleri, iç piyasanın yoğun şe-
kilde ihtiyaç duyduğu (demir-çelik, alüminyum, 
cam, plastik, kereste vb.) ürünlerdeki fiyat artı-
şının durdurulması ve tedarikte yaşanan sıkın-

tının giderilmesi için, sıkıntı yaşanan emtialar-
daki gümrük vergilerinin iç piyasayı rahatlatıp 
fiyat istikrarı sağlanana kadar kaldırılması ve 
bu emtialardan işlenmeden yapılan ihracata da 
sınırlandırma getirilmesini talep ettiler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile il-
gili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmuş 
olup sonucu beklenmektedir. 

MEDİKAL FİRMALARI KAMU 

HASTANELERİNİN ÖDEME 

YAPMASINI İSTİYOR

Konya Ticaret Odası Medikal Ürünleri Ti-
careti yapan Meslek Komitesi toplantısını 

gerçekleştirdi.
Medikal ürünlerinin ticareti ile ilgili üyelerimiz, 
kamu hastanelerinin ortak ya da münferit yap-
mış oldukları mal alımı ihalelerine ait Tip Söz-
leşmelerde, belirlenmiş olan ödeme tarihlerine 
uymadıklarını belirterek, kamu hastanelerinin 
sözleşmeyle belirlenmiş olan ödeme yükümlü-
lüğünü zamanında yerine getiremediği için yük-
lenici firmaların mağdur edildiğini ifade ettiler.
İlgili meslek Komitesi üyelerinin konuya iliş-
kin açıklaması şöyle; “ Özellikle ihaleyi alabil-
mek için uygun fiyatlı mal temini yapan firma-
lar, daha önce sektör alacaklarına çözüm olarak 
sunulan %25’lik feragati kabul etmemişler ve 
verdikleri ürünlerin ücretlerinin vaktinde öden-
mesini beklemişlerdir. Ancak ihalede belirlen-
miş olan ödeme tarihinden yaklaşık 18 ay geç-
mesine rağmen kamu hastaneleri tarafından 
firmalara ödeme yapılmamaktadır. Bu durum-
da medikal firmaları malzeme temini ve borç-
larını ödeme noktasında büyük zorluklar ya-
şamaktadır. Dolayısıyla, kamu hastanelerine 
medikal malzemesi ve diğer tedariklerini temin 
eden firmalara vadesi gelmiş ödemelerinin vak-
tinde yapılması noktasında girişimlerde bulu-
nulmasını talep ediyoruz.”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile il-
gili ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulun-
muş olup sonucu beklenmektedir.

KONYA TİCARET ODASI
Meslek Komiteleri Toplantıları 

ve Alınan Kararlar
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Filistin Vakfı Ankara Temsilcisi Dr. 
Moamen Shabet Konya Ticaret 

Odası’nı ziyaret  etti.
KTO Başkan Yardımcısı Mustafa 
Büyükeğen  tarafından  karşılanan 
Shabet’e Konya ile Filistin arasında-
ki ilişkilerle ilgili görüş alış verişinde 
bulunuldu. Konya’nın ilgi ve deste-
ğinden duydukları memnuniyeti dile 
getiren Shabet “Bu duyarlılıklarından  
dolayı Konya halkına  teşekkür etti. 
Filistin’in zor bir dönemden geçtiği-
ni belirten Shabet, bu dönemde ilgi ve 

desteğe daha çok  ihtiyaç duydukları-
nı dile getirdi. KTO Başkan Yardımcısı 
Mustafa Büyükeğen de  Filistin Vakfı 
Ankara Temsilcisi Dr. Moamen Sha-

bet’i Konya’da ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını belirterek,  
ilgi ve destekleri ile her zaman Filis-
tin’in yanında olduklarını dile getirdi. 

FİLİSTİN VAKFI ANKARA TEMSİLCİSİ
Dr. Moamen Shabet KTO’yu Ziyaret Etti 

Konya Ticaret Odası “Konya Eko-
nomi Raporu 2020” yayımlandı. 

Kitapta, Dünya, Türkiye ve Konya e-
konomisine ilişkin verilerin yer aldığı 
yayında Konya’nın demografik yapı-
sına ilişkin detaylı bilgiler bulunuyor. 
Pandemi döneminde makroekono-
mik göstergelerin incelendiği yayın-
da tarımdan sanayiye, dış ticaretten 
hibe ve desteklere kadar pek çok ista-
tistiksel veri yer alıyor. 
Konya Ticaret Odası’nın iştirakleri ve 
STK’lara ilişkin çalışmalara değinilen 
eserde Konya’nın yıllık istatistiksel 
verileri değerlendiriliyor. 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, yayının 
Konya’nın tüm verilerinin yıllık ola-
rak toplandığı ve bu verilerin yorum-
landığı, önemli bir eseri daha yayın-
lamanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, bu yayının pandemi süre-
cinde Konya’nın durumunun ortaya 
konulması açısından da önemli oldu-
ğunu ifade etti. 
Öztürk Konya ekonomi Raporu‘na i-
lişkin şunları söyledi “2020 yılı, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemiz ve şeh-
rimiz açısından da Covid-19 salgının 
etkilerinin her yönden hissedildiği bir 
yıl olarak geride kalmıştır. Mart ayı i-
tibarıyla küresel hale gelen salgın, ül-
keleri sadece sağlık anlamında sars-

makla kalmamış ekonomik anlamda 
da ciddi tahribatlar oluşturmuştur. 
Bu nedenle 2020 yılı değerlendirme-
lerinde gerek dünya, gerekse Türkiye 
ve Konya verileri okunurken “pande-
mi” gerçeği mutlaka göz önünde bu-
lundurulmalıdır. 
İlk çeyrekte ekonomimiz yüzde 5,9 
büyürken, koronavirüs başlangıcı o-
larak nitelendirilebilen ikinci çey-
rekte ciddi bir küçülme ile karşıla-
şılmıştır. Yılın ikinci yarısında hızla 
toparlanan ekonomimiz 2020 yılı-
nı yüzde 1,8 ortalama ile kapatmıştır. 
Şehrimiz açısından 2020 yılında ül-
ke verilerine göre daha iyi veriler ile 
karşılaştığımızı söylemek mümkün-
dür. Salgına rağmen Konya’da kuru-
lan şirket sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 32,6 artmış, ülke ihracatı yüz-
de 6 azalırken Konya ihracatı yüzde 
8’in üzerinde artarak 2020 yılını re-

korla kapatmıştır.
Bu süreçte odamız faaliyetlerini sür-
dürmeye gayret etmiş, kurduğumuz 
“Korona Destek Hattı” ile ekonomik 
anlamda zor günler geçiren üyele-
rimizin sorunlarını, şikâyetlerini ve 
taleplerini anlık olarak değerlendir-
miştir. Kısa Çalışma Ödeneği, devlet 
destekleri, hafta sonu çalışma izinleri, 
kredi/hibe alabilme durumları, mas-
ke temini gibi onlarca farklı başlıkta 
her bir üyemizin sorunu ile tek tek il-
gilenerek çözüme kavuşturulması, 
bu sorunların ilgili makamlara iletil-
mesi gibi çalışmalar yürütülmüştür. 
Dolayısıyla Covid-19’un damgasını 
vurduğu 2020 yılında Dünya, Türki-
ye ve Konya ekonomilerinin değer-
lendirilmesi ve gelecek beklentileri-
mize dair öngörülerimizin yer aldığı 
“Konya Ekonomi Raporu 2020” ça-
lışmamız bu içerikle hazırlanmıştır. 
Eserimizin şehrimize fayda sağla-
masını temenni eder, katkı sağlayan 
bütün kurum ve kuruluşlara, kitabın 
hazırlanmasında emeği geçen arka-
daşlarıma teşekkür ederim.”
Öztürk, Konya Ekonomi Raporu’nun 
KTO web sitesinden ve basılı olarak 
ta bu verilere ihtiyaç duyan tüm ku-
rum ve kuruluşlarla paylaşıldığını 
sözlerine ekledi. 

KONYA EKONOMİ RAPORU 
2020 YAYIMLANDI 
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İŞTİRAKLERİMİZDEN HABERLER İŞTİRAKLERİMİZDEN HABERLER

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE 
SOMALİ HORMUUD ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal 
Tesisler Binası’nda düzenlenen 

imza törenine KTO Karatay Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sa-
de, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağa-
tay Ünüsan, Rektör Danışmanları Dr. 
Öğr. Üyesi Necati Vardar ve Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Akif Gündüz, Somali 
Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Adam Shidane Guled, Rektör Yar-
dımcısı Dr. Abdimahad Abshir Arale 
ve TİKA/Maarif Vakfı Yetkilisi Halim 
Kesici katıldı.
İmza töreninin ardından akademik 

personel değişimi, öğrenci hareket-
liliği, ortak araştırma projeleri ve bi-
limsel çalışmalar, sosyal ve kültürel 
faaliyetler, uygulamalı eğitim konu-
larında iş birliği protokolü imzalandı. 
Görüşmelerin ardından heyet, KTO 

Karatay Üniversitesi kampüsünü de 
gezerek, 18 Haziran tarihinde KTO 
Karatay Üniversitesi’nin gerçekleşti-
receği uluslararası öğrencilere yöne-
lik bursluluk sınavı konusunda bilgi 
aldı.

ULUSLARARASI ALANDA YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALAR VE İŞ BİRLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKAN KONYA 
TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİVERSİTESİ, BUNLARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. KTO KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ İLE SOMALİ’NİN EN ÖNEMLİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA YER ALAN HORMUUD 

ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI. İMZALANAN PROTOKOL İLE ORTAK AKADEMİK ÇA-
LIŞMALAR, İŞ BİRLİKLERİ VE ÖĞRENCİ İLE AKADEMİSYEN DEĞİŞİMLERİ YAPILMASI HEDEFLENİYOR.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE 
MALEZYA ULUSLARARASI 

İSLAM ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Son yıllarda artan uluslararası öğrenci sayısı ve küresel 
düzeyde gerçekleştirilen iş birliği protokolleri ile ulusla-

rarasılaşma anlamında büyük atılımlar gerçekleştiren KTO 
Karatay Üniversitesi ile dünyanın saygın üniversitelerinden 
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile bilimsel ve a-
kademik araştırma konuları başta olmak üzere ortak çalış-
malar içeren projelere start verildi. 

KONYA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİ-
VERSİTESİ İLE DÜNYANIN SAYGIN ÜNİVER-
SİTELERİ ARASINDA YER ALAN MALEZYA 
ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ (THE 

INTERNATİONAL ISLAMİC UNİVERSİTY MALAY-
SİA-IIUM) ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALANDI. 

KTO KARATAY’DA
“ÇEVİRİ VE TEKNOLOJİ” KONUŞULDU

Teknoloji ve Çevirinin 
Bütünleştiği Konular 
Değerlendirildi

KTO Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu İngilizce Mütercim 

Tercümanlık Bölümü teknoloji ve çe-
virinin bütünleştirildiği webinara ev 
sahipliği yaptı. Programa, çeviri ala-
nında eğitim gören öğrenciler ve aka-
demisyenler yoğun ilgi gösterdi.
Webinara KTO Karatay Üniversite-
si Yabancı Diller Yüksekokulu Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve 
Edebiyatı Bölümü Mütercim Tercü-
manlık (Fransızca) Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ, İs-
tanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Çeviribilim Bölümü - İn-
gilizce Mütercim Tercümanlık Lisans 
Programı Bölüm Başkan Prof. Dr. I-
şın Öner, Öğretim Görevlisi Bekir Diri, 
Öğretim Görevlisi Aslı Kalem Bakkal; 

İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi Mütercim ve Tercüman-
lık Bölümü akademisyenlerinden 
Doç. Dr. Senem Öner Bulut, Marma-
ra Üniversitesi Mütercim Tercüman-
lık Bölümü akademisyenlerinden Dr. 
Öğr. Üyesi Sevcan Yılmaz Kutlay, Me-
dipol Üniversitesi Uygulamalı İngiliz-

ce Çevirmenlik Bölümü Öğretim Gö-
revlisi Kerem Geçmen, Abdullah Gül 
Üniversitesi  çevirmenlerinden Alper 
Zafer Güneş, KTO Karatay Üniversite-
si İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 
Bölümü Araştırma Görevlisi Öznur 
Yanar Torbalı ve Harvard Business 
Review Yazarı Irmak Yılmaz katıldı.

TEKNOLOJİ HAYATIN HER ALANINDA OLDUĞU GİBİ ULUSLARARASI İLETİŞİMİ SAĞLAYAN TERCÜ-
ME HİZMETLERİNİ DE YAKINDAN ETKİLİYOR. KONYA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TARAFINDAN, 
ALANINDA DUAYEN İSİMLERİN KONUŞMACI OLARAK KATILIM SAĞLADIĞI, ÇEVİRİ SEKTÖRÜNDEKİ 

GÜNCEL GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ “ÇEVİRİ VE TEKNOLOJİ WEBİNARI” DÜZENLENDİ. 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NDE 
BİLGİNİN GÜVENLİĞİ TESCİLLENDİ

Teknolojinin hızlı gelişimi, bilgisayar 
ağlarının ve internetin yaygın olarak 

kullanılması bilgi güvenliği kavramını 
oldukça önemli bir hâle getirmiştir. Şir-
ketler veya kurumlar için hayati derece-
de öneme sahip ‘bilginin’ iyi yönetilmesi, 
profesyonel iş yaşamında güvenli çalış-
ma ortamının oluşmasına olanak sağla-
maktadır. Bilgi Güvenliği Yönetimi, bil-

gilerin gizli kalacağı ilkesiyle kurumlara 
büyüme, yenilik yapma ve veri tabanını 
geliştirme özgürlüğü sunmaktadır.
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Ü-
niversitesi, bilgi yönetiminde sağlam ve 
sistematik bir yaklaşım benimseyerek, 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi Belgesi almaya hak kazanan saygın 
kurumlar arasında yerini aldı.
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NE
“ÜNİVERSİTELERARASI HASSAS 

İNİŞ YARIŞMASI” ÖDÜLÜ
Antalya Bilim Üniversitesi tarafın-

dan 19 Mayıs tarihinde büyük bir 
emekle “Üniversitelerarası Hassas İ-
niş Yarışması” düzenlendi. Antalya 
Karain Hava Meydanı’nda gerçekleşti-
rilen başarılı organizasyona üniversi-
telerin Pilotaj Bölümü öğrencileri, pi-
lotlar ve havacılık meraklıları katıldı. 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrenci-
leri takım sıralaması ve bireysel sıra-
lamada birincilik alarak, havacılıktaki 
başarısını bir kez daha gösterdi.
KTO Karatay Üniversitesi’ne 
“Üniversitelerarası Hassas İniş 
Yarışması” Ödülü 
Havacılık alanında sağladığı başarılar 
ve kazandığı ödüllerle adından sıkça 
söz ettiren KTO Karatay Üniversitesi, 
katıldığı Üniversitelerarası Hassas İ-
niş Yarışması’ndan da ödülle döndü. 
Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj Bö-
lümü ev sahipliğinde yoğun emekler 
sonucunda düzenlenen yarışmada, 
“Takım Sıralaması”nda KTO Karatay 
Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrenci-
lerinden Zeki Burak Demirel ve Sema 
Pasinli birinci; Mehmet Akif Güzel ve 
Nida Nur Kılıç üçüncü; “Bireysel Sıra-
lama”da ise Zeki Burak Demirel birin-

ci, Nida Nur Kılıç ikinci oldu.
Anlamlı Günde, 
Anlamlı Bir Etkinlik
KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bö-
lümü öğrencileri ve pilotlarını tebrik 
eden KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade, “Önce-
likle 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde, 
Antalya Bilim Üniversitesi tarafın-
dan böylesine anlamlı bir etkinliğin 
düzenlenmesinden büyük memnu-
niyet duyuyorum. “İstikbal Göklerde-
dir” şiarıyla üniversitelerimiz, ülke-
mizi muasır medeniyetler hedefine 
ulaştırmak için yoğun çalışmalar yü-
rütüyor. KTO Karatay Üniversitesi o-
larak bizler de güçlü ve deneyimli a-
kademik kadromuzla uluslararası 
standartlarda pilot yetiştiriyoruz. Öğ-
rencilerimizin bu tarz kıymetli yarış-
malarda dereceye girmeleriyle mo-

tivasyonumuz daha da artıyor. 
Yarışmada gösterdikleri başarıları 
dolayısıyla öğrencilerimizi, pilotla-
rımızı ve tüm akademisyenlerimizi 
tebrik ediyorum. Havacılık sektörüne 
dinamizm katan Antalya Bilim Üni-
versitesi’ni bir kez daha tebrik ediyor, 
katılım sağlayan üniversitelere teşek-
kürlerimi sunuyorum.” dedi.
KTO Karatay Üniversitesi, pande-
mi dönemi olmasına rağmen yap-
mış olduğu yatırımlar, eğitsel inovas-
yonlar, havacı olmaya yönelik insan 
yetiştirme çalışmaları ve istihdam e-
dilen kadronun eğitim ve kalitesi ile 
2020 yılında Antalya Bilim Üniversi-
tesi ve ELBA Havacılık Enstitüsü’nün 
ortaklaşa düzenlediği “Yılın Havacısı 
2020” havacılık ödül töreninde “Ha-
vacılık Eğitimi” temalı “Yılın Havacı-
sı” ödülünün de sahibi olmuştu.

Faaliyetlerine başlayan İstanbul 
Havalimanı ile birlikte filosu-

nu büyüten hava yolu işletmelerimiz 
ve dünya genelinde büyüyen havacı-
lık sektörünün durumu dikkate alın-
dığında, nitelikli pilot ihtiyacı her ge-
çen gün artmaktadır. Üniversitemiz; 
ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarını kar-
şılamak maksadıyla gerekli girişim ve 
çalışmalarına başlayarak 2019 yılında 
pilotaj lisans programını ve 2021 yı-
lında kendi hava meydanını açmıştır. 
Havacılık sektöründeki ihtiyacı bir gö-
rev atfederek ülkemizin bu alandaki 
nitelikli insan kaynağı yetiştirme po-
litikalarını desteklemeye devam et-
mekte olup, sadece pilot değil aynı za-
manda ileri düzeyde pratik İngilizce 
hâkimiyeti olan ve akredite sertifika-
ları elde etmiş donanımlı bireyler me-
zun edecektir. 
Bu çerçevede; dergimizin bu sayısın-
da, Havacılık unsurlarımız olan, KTO 
Karatay Üniversitesi Teorik ve Uçuş 
Eğitim Organizasyonları ile Karatay 
Hava Meydanının en önemli bileşe-
ni olan emniyet ve onun sistematize 
edilmiş hâli olan “Emniyet Yönetim 
Sisteminden” bahsedeceğiz. 
Öncelikle Türkçe çevirilerde sıkça an-
lam karmaşası oluşturan Emniyet 
(Safety) ve Güvenlik (Security) kav-
ramlarını açıklayalım. En yerinde ta-
nımlama olarak;
• Emniyet kavramı, kaynağını doğal 
güçlerin ve insan hatalarının rastgele 
oluşturduğu tehlikelerden uzak olma, 
• Güvenlik kavramını ise, kaynağını 
insanın bilinçli olarak zarar vermek a-
macıyla oluşturduğu tehlikelerden u-
zak olma durumu şeklinde ifade edilir. 
Emniyet tehlikelere karşı koruma, gü-
venlik tehditlere karşı koruma anla-
mı taşımaktadır. Emniyet olayları ka-

za ile olurken, güvenlik olaylarında 
kasıt vardır. Güvenlik, Emniyeti de et-
kileyen bir faktördür. Güvenlik ile ilgi-
li yaşanan bir problem faaliyetlerinin 
sağlıklı yürümesine engel olarak kar-
şımıza çıkabileceğinden Emniyet Gü-
venliği de yer yer içine alan daha ge-
niş bir kavramdır. Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü’nün (ICAO) Emni-
yet Yönetim Sistemi (Safety Manage-
ment System Manual) El Kitabı 9859-
AN/474 ile tüm havacılık sektörüne 
tanıştırdığı SMS gereklilikleri, 2013 yı-
lında yürürlüğe giren Annex-19 ara-
cılığıyla tek bir dokümanda toplan-
mıştır. Bu doğrultuda; ortaya çıkan 
Emniyet Yönetim Sistemi, organizas-
yonlarımızda yer alan insan kaynak-
larının yetiştirilmesine yönelik eğitim 
programlarında, “Emniyet Yönetim 
Sistemi” ve “İnsan Faktörleri” konula-
rına öncelik verilmiştir. 
Emniyet Sistemimiz; Uluslarara-
sı Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), 
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti 
Teşkilatı (Eurocontrol) ve Avrupa Ha-
vacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile U-
lusal Mevzuatımıza uygun şekilde ha-
zırlanmış olup, emniyetin koordineli 
bir şekilde idare etmek için tüm orga-
nizasyon gerekliliklerini karşılayabile-
cek bir yapı ile resmi ve sivil otoriter-
lerce yazılmış kurallar üzerine taviz 
verilmemekte, takımdaşlık ve koordi-
nasyon sürekli sağlanmaktadır. 
Uçuş ve Yer Emniyet Sistemimizin te-

mel değer ve kalitesini ile sürekliliği-
nin sağlanması için, 
• Emniyet standartlarının belirlenme-
si ve tanımlanması,
• Emniyet performansının izlenmesi, 
ölçülmesi, iyileştirilmesi ve takibi,
• Değişiklik yönetimi,
• SMS’nin sürekli iyileştirilmesi çalış-
malarımız aralıksız sürmekte ve Sivil 
havacılık faaliyetlerine ilişkin emniye-
tin sürekliliğinin tesisinde çalışanların 
sorumlulukları da yadsınamayacak 
düzeydedir. 
Yani temel yaklaşımla, organizasyo-
numuzun büyüklüğü ile doğasına 
göre “SMS” uyarlanmış ve Emniyet 
Yönetim Sistemimiz tüm operasyon-
larımızı ele almaktadır. Ayrıca; üst yö-
netimimiz tarafından, SMS gereklilik-
leri ve rol/hedefleri hususunda azami 
hassasiyet sağlamaktadır. Emniyet’in 
havacılık sektörünün temeli olduğu e-
sas alınarak, bu amaca ulaşılmasında 
“insan faktörünün” tam olarak anlaşıl-
ması en büyük katkıyı sağlayacağı ü-
zerinde durulmakta ve kazaya neden 
olan en önemli faktörler içinde yer al-
dığı unutulmamaktadır. 
Sonuç olarak; KTO Karatay Üniversi-
tesi Havacılık unsurlarımızın başarısı-
nı ve sektörde söz sahibi olmasını sağ-
lamak için tedbiri hiçbir zaman elden 
bırakmayacağını belirtir, Emniyetin 
tüm personelimizin ortak sorumlulu-
ğu ve garantisi altında olduğunu ha-
tırlatırım. 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
HAVA UNSURLARINDA

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (SMS)
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Mehmet UÇKAÇ 
KTO Karatay Üniversitesi OEO Uyumluluk İzleme ve SMS Müdürü



KTO TEKNOLOJİ VE EĞİTİM KAMPÜSÜNE ZİYARET
SOMALİ HORMUUD ÜNİVERSİTESİNDEN

Somalini en önemli vakıf üni-
versitelerinden biri olan Hor-

muud Üniversitesi Rektörü Dr. 
Adam Shidane Guled, Rektör Yar-
dımcısı Dr. Abdimahad Abshir A-
rale, Maarif Vakfı Tarım Okulları 
Müdürü Halim Kesici ve berabe-
rindeki heyet KTO Teknoloji ve E-
ğitim Kampüsünü ziyaret ettiler. 
Kampüsümüz birimleri ve faali-
yetleri hakkında bilgi alan heyet i-
le eğitim alanında iş birliği konu-
ları görüşüldü.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ 
İÇİN TEDARİKÇİ BİLGİLENDİRME 
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UNDP HEYETİ KONYA MODEL 
FABRİKA ZİYARETİ VE

MESLEKİ AÇIK LİSE ÖĞRENCİLERİ
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KTO MESLEKİ 
EĞİTİM MERKEZİ

KONYA MODEL FABRİKA’YA ZİYARET

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN

KONYA 
MODEL FABRİKADA

2. ÖĞREN DÖNÜŞ 
PROGRAMININ 4. FAZI 

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

AKREDİTİF EĞİTİMİ WEBİNARI 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

KTO DIŞ TİCARET 
MERKEZİ TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLEN

Tüm inançlarıyla yalın dönüşüm yolcuğuna 
çıkmaya karar veren 6 firmamız yorucu bir 

eğitim yolculuğunu “standardizasyon ve sürdü-
rülebilirlik” fazıyla tamamladı. Firma temsilci-
lerimiz, geliştirilen yetkinliklerin nasıl bütüne 
yayılacağı ve sürdürülebilirlik araçlarının siste-
me nasıl yansıtılacağı konusunda 3 gün boyun-
ca Konya Model Fabrika’da uygulamalı eğitim-
lerini başarıyla tamamladılar. 

Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi ta-
rafından düzenlenen ve ICC (Milletlerara-

sı Ticaret Odası) Türkiye Bankacılık Komisyon 
Başkanı Abdurrahman ÖZALP’in katılımlarıy-
la gerçekleştirilen ve Youtube kanalı üzerinden 
de canlı yayınlanan “Akreditif Eğitimi” webina-
rı ihracatçı firmalarımız tarafından yoğun ilgi 
gördü. Toplamda 3 saat süren eğitimde, Ulus-
lararası kurallar ve uyuşmazlık mercileri, Ulus-
lararası ticari ekosistem (riskler, yaptırımlar), 
Uluslararası ödeme yöntemleri, Akreditifli öde-
me ve akreditifin tarafları, riskleri, işleyişi, ib-
raz, inceleme, rezerv konuları, sahtecilik , örnek 
ICC görüşleri ve daha bir çok başlık ele alındı.

KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bö-
lümü 4. Sınıf öğrencileri bölüm başkanı Dr. Şule Er-

yürük ile birlikte Model Fabrika’yı ziyaret etti. İş hayatı-
na atılmadan önce “deneyimsel öğrenme” ve “operasyonel 
verimlilik” kavramlarının Model Fabrikada hangi meto-
dolojiyle sanayiye aktarıldığı hakkında Model Fabrika Di-
rektörü Ayhan Tufan Ayan tarafından bilgilendirme ya-

pıldı. Saha turu ve karşılıklı soru cevapların ardından 
öğren dönüş programına katılan Genç Değirmen firması-
nın yetkilileri Model Fabrika’daki yaklaşımın hangi sorun-
ları çözdüğü hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Üniver-
site - sanayi iş birliğine Model Fabrika katkısının derin bir 
şekilde hissedildiği programın ardından sonraki iş birlik-
leri ve faaliyetler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Model Fabrika Projesinin global paydaşlarından UNDP 
heyeti Model Fabrika’yı ziyaret etti. Faaliyetler hakkın-

da bilgi alan heyet ardından dijital dönüşüm araçlarının Mo-
del Fabrika’ya uygulanması konusunda aday tedarikçi havu-
zuna saha turu ve proje işleyişi hakkında bilgi verdi. Model 
fabrika dijital dönüşüm danışmanı Doç. Dr. Erdinç Koçer ve 
Model Fabrika direktörü Ayhan Tufan Ayan tarafından se-
naryolar, uygulama etapları ve dijitalleşmeden beklentilerin 
aday tedarikçi havuzuna aktarıldığı programa gösterilen yo-
ğun ilgi tüm paydaşları motive etti.

Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezinde Mesleki 
Açık Lise eğitimlerini sürdüren Bayır Bucak Türkmen’i 

öğrencilerimizin 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim faaliyetleri-
nin değerlendirmesi toplantısı, Bayır Bucak Yetimleri Koru-
ma Derneği yetkilileri Ahmet Yazanel, Muhammed Tan ve 
Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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DOSYA

Hüsamettin GÜNGÖR
KTO, Dış Ticaret Müdürü

Konya, son on yıllık dönemde ge-
lişmiş sanayisi, ticaret kapasitesi ve 
nitelikli iş gücü ile önde gelen böl-
geler arasında yer alan; sanayi ve ti-
caret alanında kendini geliştirmeyi 
başarmış bir şehirdir. Türkiye’nin en 
büyük ekonomik performansını gös-
teren şehirlerden biri olan Konya, 90 
farklı sektör grubu ve 190 ülkeyle dış 
ticaret ile ülkemizin hedeflerine bü-
yük katkı sağlamaktadır. Yaşanılan 
hızlı ihracat artışının altında yatan 
birçok sebepler bulunmaktadır. Bun-
ların başında Ticaret Odası olarak 
henüz ihracat yapmayan işletmeleri 
ihracata yönlendirme, ihracat yapan 
işletmeleri ise Pazar hacimlerini ge-
liştirmelerine yönelik hayata geçirdi-
ğimiz programlar ve organizasyonlar 
gelmektedir. İşletmelerin yurt dışına 
açılmalarına büyük katkı sağlayan ve 
pazar ağlarının geliştirmelerine vesi-

le olan program ve organizasyonların 
başında B2B ( www.b2bmeetingstr.
com/tr ) web sayfası ve www.listof-
company.com gelmektedir. 

Listofcompany.com Nedir?
Son dönemde ülkelerin giderek birbi-
rine daha bağımlı hale geldiği küresel-
leşme süreci hem de Covid-19 salgını 

ile dijitalleşme ve online platformla-
rın önemi daha da artmıştır. Yaban-
cı firmaların ilimiz ve üyelerimiz hak-
kında sağlıklı bilgiye ulaşamaması 
sebebiyle üç yıl önce hayata geçirdi-
ğimiz www.listofcompany.com web 
sayfası gelişen teknolojililerle birlik-
te güncellenerek yayın hayatına ör-
nek bir site olarak devam etmektedir. 
Akıllı arama motoru mantığıyla çalı-
şan web sayfasında aynı anda ürün, 
firma ve GTİP araması yapılarak hızlı 
bir şekilde doğru bilgiye ulaşılmakta-
dır. Aynı zamanda sitede, firmaya a-
it ürün bilgilerinin yanı sıra, iletişim, 
lokasyon ve fabrika hakkında detaylı 
bilgiler ve ihracat yaptığı ülke bilgile-
ri de yer almaktadır.
Web Sayfasının Amacı; 
Konya firmalarının yurt dışında tanı-
tılması ve üyelerimizin daha fazla it-
halatçı ile buluşmalarını imkân sağ-
lamaktır.
Konya Ticaret Odası olarak yürüttü-
ğümüz www.listofcompany.com web 
sayfasında 8.000 firma, 17.000 ürün 
yer almaktadır. Bunun yanında ara-
mayı kolaylaştırmak ve aranan ürün 
bilgisine kolay ve daha hızlı bir şekil-
de ulaşılması için sitede 27 sektöre ve 
170’e yakın alt ürün gruplarına ayrıla-

rak tasnif edilmiştir. Böylelikle yurt 
dışındaki firmalar üyelerimiz ve Kon-
ya’daki firmaların ürünlerine sağlıklı 
bir şekilde ulaşabileceklerdir. 
Her geçen gün yurt içi ve yurt dışı zi-
yaretçi sayısı konusunda artış göste-
ren web sayfası 2020 yılında yakla-
şık 175 ülkeden 472.000 kişi ziyaret 
etmiştir.
8 farklı dilde hizmet veren web sayfa-
sı dünyada yaklaşık 150 ülkenin ana 
dilinde otomatik olarak hizmet ver-
diği için sitenin anlaşılırlığı kolaylaş-
tırılmıştır. 
Bununla birlikte web sayfası Apple 
Store ve Google Play uygulamalarıyla 
yayın yapmaktadır. İmalatçı ve ihra-
catçı arayan ve alım yapmak isteyen 
yurt dışı firmaları listofcompany.com 
sayesinde tek tıkla aradığı sektörde 
ürün imalatı yapan Konyalı firmala-

ra ulaşabilmektedir.
Firmanız Neden Kaydolmalı;
Her gün yüzlerce yerli ve yabancı fir-
maların ziyaret ettiği listofcompany 
web sayfası ile sizde firmanızın yurt 
dışında görünür hale gelmesini iste-
mez misiniz? Bunun yanında web 
sayfası firmanızın yurt dışına açılan 
bir kapı ve reklam yüzü olacak. Tica-
ret Odası olarak web sayfasının yurt 
dışında sponsorlu reklamlar ile daha 
fazla kişiye ulaşması sağlanmaktadır.
Bilgilerini eksiksiz ve tam olarak dol-
duran firmalar site içi aramalarda üst 
sıralarda yer alacaktır. Aynı zamanda 
bilgileri dolu olan firmalar Google ve 
Yandex aramalarında daha üst sıra-
larda görünebilmektedir. 
Firmanızı Nasıl Kaydedebilirsiniz;
Web sayfasında yer alan “Firmanızı 
Eklemek mi İstiyorsunuz” kısmından 
giriş yaptıktan sonra gelen formu dol-
durmanız yeterli. Uzman arkadaşla-
rımız hızlı bir şekilde gerekli işlemleri 
tamamlayıp sizlerde bilgi verecekler.
Bilgileriniz Nasıl Güncellersiniz;
Web sayfasında yer alan “Firma pa-
neli” sekmesinde “Yeni Şifre” seçil-
dikten sonra gelen ekranda sisteme 
kayıtlı mail adresi ve yeni şifre girilir. 
Hemen sonrasında sistemde kayıt-
lı mail adresine gelen linkten tıklaya-
rak belirlemiş olduğunuz şifre ile sis-
teme giriş yapabilirsiniz.

İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

İŞLETMELER
listofcompany
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Alperen BAŞER 
KTO Dış Ticaret Merkezi Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı

Uluslararası rekabette korumacı-
lık kavramı son yıllarda dünya 

ülkelerinin makro ekonomik denge-
lerini korumak için ithal ettiği ürün-
lere ek tarifeler yani bilinen adıyla 
gümrük vergileri koymasıyla birlik-
te herkes tarafından duyulan bir ko-
nu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durum ise 20 trilyon dolara yaklaşan 
küresel ticaret hacmi için negatif bir 
tablo çizmekte beraber, nitekim 2018 
yılında 19,3 trilyon dolarla pik yapan 
küresel ticaret hacmi 2019’da 18,7 tril-
yon dolara ve kovid-19’un da etkisi 
nedeniyle 2020 yılında da 17,3 trilyon 
dolara gerilemesiyle iyice kendini 
göstermeye başlamıştır.
Tam da bu açıdan bakıldığında İngi-
liz iktisatçı David Ricardo (1772-1823) 
tarafından öne sürülüp, 1965 yılında 
ABD’li iktisatçı Prof. Bela Balassa ge-

liştirilen “Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlük Endeksi” (RCA) gibi ekono-
mik modeller, gelişmiş devletler tara-
fından sıkça kullanılmasıyla ön pla-
na çıkmaya başlamıştır. 

Modelin Ana Hatları
İlk teori iktisadın kurucusu olarak bi-
linen Adam Smith tarafından ortaya 
atılan “Mutlak Üstünlükler Teorisi” 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Teo-
ri, bir ülke diğerinden daha az ma-
liyetle ürettiği ürünleri üretip, bu ü-
rünlerden oluşan grubu ihraç edip, 
üretim maliyeti yüksek olanlarının 
ise ithal edilmesine dayanmaktadır. 
Bu sayede kıt kaynakların optimum 
düzeyde değerlendirilebileceğini sa-
vunmaktadır. Teorinin başlıca aktör-
leri iş bölümü ve uzmanlaşma olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Örnek ile an-

latmak gerekirse Türkiye’nin fındık-
ta, Almanya’nın ise motor üretiminde 
üretim avantajına sahip olduğu dü-
şünülürse Türkiye fındık ihraç etme-
li ve motoru da daha az üretim mali-
yeti olan Almanya’dan ithal etmelidir.
Fakat Mutlak Üstünlükler Teorisi, ül-
keler eldeki girdiler ölçüsünde hangi 
ürünler üretebiliyorsa ya da hangi ü-
rünlerde birim zaman avantajına sa-
hip ise onları satmasını savunmak-
taydı. Teorinin önündeki en büyük 
engel ise sanayi ve tarım bazında da 
gelişmiş olan ülkeler ile gelişmemiş 
ülkeler arasındaki ticaret ilişkisini a-
çıklamakta yetersiz kalmasıydı. Se-
bep olarak ise ticaret kaybedeninin 
olduğu değil, tam tersine karşılıklı çı-
karlar temelinde hareket etmesi ge-
rekmesi karşımıza çıkmaktaydı.
Uluslararası ticareti karşılıklı çıkar 

kazanımı şeklinde formüle eden Da-
vid Ricardo ise Mutlak Üstünlük Te-
orisindeki aksaklıklara karşı Kar-
şılaştırmalı Üstünlükler Teorisini 
geliştirerek çözmeyi amaçlamıştır. 
Gündelik yaşamdan örnek vermek 
gerekirse bir doktor kendi muaye-
nesinde hem mesleğini hem de sek-
reterlik işlerini icra edebilir, üstelik 
sekreterlik işlerini de herhangi bir 
sekreterden daha verimli bir şekilde 
gerçekleştirebilir. Kısacası bu alan-
da mutlak üstünlüğe sahiptir. Fakat 
sekreterlik yapacağı zaman içerisin-
de hasta kabulü yapsa daha fazla ge-
lir kazanacağı için mutlak üstünlük-
lere sahip olduğu sekreterliği değil de 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldu-
ğu doktorluğu yapması onun avanta-
jınadır. Sekreterlik işleri için ise bir e-
leman istihdam etmesi hem zaman 
hem de gelir açısından daha fayda-
lı olacaktır. Uluslararası ticarete bu 
teori çerçevesinden baktığımızda da 
bazı ülkeler pek çok alanda ve ürün-
de mutlak üstünlüğe sahip olabilirler 
fakat maksimum geliri sağlamak ve 
kaynakları verimli kullanmak adına 
hangi alanda yüksek bir üstünlüğe 
sahip o alanda/üründe uzmanlaşma-
sı gerektiğini görmekteyiz. Bu sayede 
uluslararası ticarette döviz girdileri-
ni artırırken, kaynak israfı da engel-
lemiş olacaktır.
Kısacası Mutlak Üstünlükler Teori-
si, bir ülkenin bir ürünü birim başı-
ma maliyetine göre konumlandırır-
ken, karşılaştırmalı üstünlük teorisi 
fırsat maliyetine göre konumlandır-
maktadır.  
Prof. Bela Balassa tarafından gelişti-
rip nihai hale getirilen “Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlükler Endek-
si” (RCA) ise bir ülke karşılaştırmalı 
üstünlüğünün bulunduğu ürün gru-
bunda uzmanlaştığı takdirde daha 
karlı bir pozisyona geleceğini belli bir 
formülasyon doğrultusunda açıkla-
mıştır. Örneğin Japonya’nın hem bil-
gisayar alanında hem de otomobil 
alanında ABD’den daha düşük ma-
liyetle üretim yapabildiğini farzede-
lim. Fakat bilgisayar alanında kat-
sayısı 2, otomobilde ise 5 olsun. Bu 
durumda katsayısının fazla olduğu 
otomobilde üretim yapıp, bilgisaya-

rı ABD’den ithal etmesi Japonya için 
daha karlı olacaktır. Bu model günü-
müzde gelişmiş ülkelerin tamamında 
kullanılıp, ilgili ülkelerin dünya sah-
nesinde yerini güçlü tutmalarına ola-
nak vermektedir.
RCA endeks değerinin hesaplanma-
sı ise söz konusu bir ürünün o yılki 
dünya genelinde ticaret hacmi, ilgi-
li ülkenin o üründeki yıllık ihracatı-
na, toplam ihracatına ve söz konusu 
ürün ihracatının ilgili ülkenin toplam 
ihracatındaki yeri bilgilerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. İlgili ülkenin belir-
lenen ürün grubundaki ihracatının, 
o ülkenin toplam ihracatına oranı i-
le ilgili ürünün dünyada genelindeki 
ticaretin oranına bölünmesi sonucu 
elde edilmektedir. Elde edilen sonuç 
1’den büyükse o ülkenin söz konu-
su üründe karşılaştırmalı üstünlüğü 
vardır, eğer 1’den düşükse karşılaştır-
malı üstünlüğü yoktur diyebiliriz.
Örnek vermek gerekirse, 2010 yılın-
da soya fasulyesinin dünya ticare-
tinde kapsadığı tutar 42 milyar USD 
ile %0,35’ine tekabül etmektedir. 
Brezilya’nın 2010 yılındaki soya fa-
sulyesi ihracatı ise 11 milyar USD ile 

toplamdaki 140 milyar USD’lik ih-
racatının %7,9’una tekabül etmekte-
dir. 7,9/0,35=22 olduğu için RCA en-
deksine göre Brezilya soya fasulyesi 
alanında açıklanmış karşılaştırma-
lı üstünlüklere sahiptir ve bu alanda 
ihracatını yoğunlaştırması mantıklı 
olacaktır.

Türkiye, İhracatını 
Nasıl Geliştirebilir?
Ülkelerin fırsat maliyetlerine göre ü-
rettikleri mal ve hizmetler kapsamın-
da uzmanlaşarak bu alanlarda yo-
ğunlaşmasını hedefleyen bu ihracat 
modeli ile Türkiye’nin hem rakip ül-
kelerine nazaran daha güçlü olduğu 
pazarlar tespit edilecek hem de söz 
konusu pazarlara hangi ürün ve hiz-
meti optimum düzeyde ihraç edebilir 
bunun stratejik yol haritası ortaya çı-
kacaktır. 
Enformasyonun yegane güç olduğu 
uluslararası ticaret alanında hem he-
def pazarlar hem de rekabete yönelik 
çalışmalarda enformasyonun eksik-
liği başarının en büyük handikapı o-
larak karşıya çıkmakta, bazen başarı 
yakalansa da bunun sürdürülebilirli-

Türkiye’nin uluslararası pazarlarda “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler” modeline yönelmesiyle beraber, 
ihracatta daha etkin ve verimli olduğu ürünlerde uzmanlaşması ve elde ettiği pazar paylarının arttırılması 

kolaylaştıracak. Uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştırmak için cari açığını azaltıp, ihracat yaptığı ürün ve 
pazarların çeşitlendirmesi gereken Türkiye, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (RCA) ile uygulaya-

cağı strateji ile orta ve uzun vadede büyük başarılar elde edecektir.

“Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlük”

İHRACATTA 

MODELİ VE TÜRKİYE

Şekil 1: Küresel Ticaret ve Türkiye’nin Rekabetçilik Bağlamındaki Yeri

Kaynak: TradeMap, World Bank, TİM (Not:COVID-19’un Dünya ticaret hacminde yarattığı ir-
rasyonel düşüşler ve her ülkenin 2020 dış ticaret rakamlarını açıklamaması sebebiyle 2019 ra-
kamları tercih edilmiştir.)
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ği bir hayli zor olmaktadır. Bu durum 
da dolayısıyla sınırlı kaynakların ve-
rimsiz kullanılıp amacına uygun ha-
reket etmemesine yol açmaktadır. Bu 
nedenden ötürü ihracata konu olan 
ürünler bazında rekabet istihbaratı 
elzem bir pozisyondadır. Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli i-
le ihracatçılarımızın hem döviz girdi-
lerinin artması hem de dış satım ola-
naklarının artması öngörülmektedir. 
Bu da orta ve uzun vadede katma de-
ğeri yüksek ürünler üretmenin kapı-
sını aralayacaktır.

Ne yapılmalı?
Yaptığımız çalışmada ortaya çıkan 
en önemli konunun Türkiye’nin ar-
tık düşük ve orta katma değerli üre-
tim stratejisinden yüksek katma de-
ğerli üretime geçişin hızlı bir şekilde 
tamamlanmasını öngörmektedir. Bu-
na benzer bir sonuç da aynı zaman-
da Dünya Bankasının küresel ticaret 
raporunda yer almakla beraber son 
15 yılda yüksek katma değerli ürün 
ve hizmetlere olan eğilimin büyük 
bir ivme yakaladığı görülmektedir. 
Bunun yanı sıra Türkiye’nin mevcut 
durumunda yüksek katma değerli ü-
rünler üretilmeye başladıkça karşı-
laştırmalı üstünlük değerlerimizde 
de azalma olduğu görülmektedir. Bu-
nun da en büyük nedenin AR – GE 
çalışmalarının eksikliği ve dolayısıy-
la inovasyon olduğu söylenebilir.
Türkçede tam karşılığı yenilik olan 
inovasyon, uzun yıllardır ülkemi-
zin gündeminde olmakla beraber bir 
anda sonuç verecek bir konu gibi de 
durmamaktadır. Fakat hızlı değişime 
ayak uydurmaya çalışırken, karşılaş-
tırmalı üstünlüğümüzün yükseldiği 
lojistik sektörü ile hizmet sektörü ala-
nında yatırımları artırmak da önemli 
olacaktır. Coğrafya kaderdir sözünün 
sıkça duyulduğu ülkemiz, coğrafi ko-
num sebebiyle büyük bir lojistik üs 
olma potansiyeli barındırmaktadır. 
Bunun yanı sıra Çin – Avrupa ara-
sındaki İpek yolu Demiryolu Hattı i-
le Avrupa’nın Ortadoğu’ya açılan ka-
pısı olmamız sebebiyle Türkiye’ye bu 
bağlamda güçlü misyonlar yüklen-
miş ve döviz girdilerinin artırılması-
nın yolları açılmıştır.

Kronik olarak dış ticaret açığı veren 
ülkemizin karşılaştırma üstünlükle-
rinin olduğu ürünlere odaklanarak 
en önemli gider kalemi olan ithalat 
bağımlılığının da azalması ve dola-
sıyla maliyetlerde bir iyileşme de o-
lacaktır.
Teknoloji ve uluslararası ticarette-
ki yeniliklere bir nebzede ayak uydu-
rulabilen Türkiye, hem ürün gamı-
nı hem de ihracatta rekabetçi olunan 
ürün sayısını arttırarak, uluslarara-
sı ticaretteki konumunu güçlendir-
miştir. Son 10 yılda yaklaşık iki ka-
tına çıkartan Türkiye aynı zamanda 
2010 senesinde %27 olan rekabetçi ü-
rün gamını 2019 senesinde %33’e çı-
kartmıştır.
Tablo 2’de 2019 senesin Türkiye’nin 
Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli En-
deksi (RCA) skoru yüksek (uluslara-
rası pazarlarda rekabetçi) olduğu ilk 
25 üründe ihracatı gösterilmektedir. 

Listenin başında 90,47 RCA endeks 
değerine sahip olan 540263 GTİP 
kodlu Polipropilenden iplikler bu-
lunmakla beraber, Türkiye’nin bu ü-
ründe 289,5 milyon dolarlık ihracat 
yaptığı görülmektedir. Ardından sı-
rasıyla 081310 GTİP kodlu Kurutul-
muş Kayısı (zerdali dahil), 540253 
GTİP kodlu Polipropilenden iplik-
ler ilk üçte yer almaktadır. Söz ko-
nusu 25 ürün Türkiye’nin en başarılı 
olabileceği ve ihracatına yoğunlasıl-
ması gereken ürünlerdir. Fakat yazı-
da da belirttiğimiz gibi gelen döviz 
girdilerinin inovatif yatırımlara ay-
rılmasıyla örneğin 5.sırada bulunan 
fındık konusunda fındık işleme tesi-
si yatırımları yapılıp, ham fındığı çi-
kolata, pasta, kurabiye vs. alanlarda 

daha katma değerli hale getirip ihraç 
etmek daha fazla döviz getirisi sağ-
layacaktır. Türkiye’nin meselesi buğ-
day – un – ekmek örneğinde olduğu 
anlaşılabileceği gibi buğday satmak 
değil, ekmek satmak olmalıdır. Bu-
nun için ise rekabetçi olunan ürün-
lerin ihracatına ağırlık verilip, gelen 
döviz girdileriyle AR – Ge çalışmaları 
desteklenmelidir.
Tablo 3’de ise 2019 yılında Türkiye’nin 
Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli En-
deksi (RCA) skoru yüksek (uluslara-
rası piyasalarda rekabetçi) olduğu ü-
rünler içerisinde, küresel talebin en 
fazla olduğu ilk 25 ürün görülmek-
tedir. Listenin başında 1,04 RCA en-
deks değerine sahip 271012 GTİP 
kodlu “Petrol ve bitümenli yağlardan 

elde edilen hafif yağlar ve müstah-
zarları (petrol veya bitümenli yağ o-
ranı>=%70” ürünü bulunmaktadır ve 
Türkiye bu üründe 2019 senesinde 
242 milyar USD’lik pazarın %0,9’unu 
karşılamıştır. Ardından sırasıyla 237 
Milyar USD’lik pazarın %0,8’inin Tür-
kiye tarafından karşılandığı 710812 
GTİP kodlu Altın (işlenmemiş) ile 
125,5 milyar USD’lik %1,7’sinin Tür-
kiye tarafından karşılandığı 870322 
GTİP kodlu “Motorlu taşıt; kıvılcım 
ateşlemeli (1000cm3<silindir=<1500 
cm3” ürün grubu gelmektedir.

Sonuç
Türkiye’nin ihracatına konu olan 
4700’e yakın ürün incelendiğinde, 
dünyada en çok ithalat talebi olan ü-
rünler arasında Türkiye’nin yabancı 
pazarlarda karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olduğu yaklaşık 1300’e yakın ü-
rün olduğu görülmektedir. Yazı seri-
mizin devamında Türkiye’nin bu a-
vantaja en fazla sahip olduğu ürünler 
bazında potansiyel pazarlar da belir-
lenip, ihracatçılarımızın bilgisine su-
nulacaktır. Sonuç olarak ise akade-
mik temellere dayanan bir metot ile 
yapılan bu tarz bir çalışma hangi ü-
rün gamıyla hangi pazarlara giriş ya-
pılmasını belirlemesi adına önemli 
bir yer tutmaktadır. Yine bu modele 
göre dünyada ithalatı yapılan yakla-
şık 1300 üründe Türkiye’nin rekabet-
çi olduğu görülmekle beraber, Türki-
ye’nin avantaja sahip olduğu halde 
girmediği pazarlar da bulunmakta-
dır. Tüm bunlar göz önüne alındığın-
da Türk ihracat rotasını bu pazarlara 
yönlendirmenin zamanı geldi denile-
bilir.
Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Mer-
kezi de bu minvalde ellerindeki ürün-
leri en doğru pazarlara ihraç etmek 
isteyen üreticilerimiz için hedef pa-
zar ve müşteri bilgisi sağlayan bir bi-
rim olarak bu yolda ihracatçılarımı-
zın en büyük yardımcılarından biri 
olmayı hedeflemektedir.

Kaynakça
- Dünya Bankası
- IMF
- Trade Map
- TİM

Şekil 2: 2019 Yılında Türkiye’nin RCA Skoruna Göre En Yüksek Rekabet Gücüne Sahip Olduğu 
25 Ürün Gamı

Kaynak: TradeMap, World Bank, TİM (Not:COVID-19’un Dünya ticaret hacminde yarattığı ir-
rasyonel düşüşler ve her ülkenin 2020 dış ticaret rakamlarını açıklamaması sebebiyle 2019 ra-
kamları tercih edilmiştir.)

Şekil 2: 2019 Yılında Türkiye’nin RCA Skoruna Göre En Yüksek Rekabet Gücüne Sahip Olduğu 
25 Ürün Gamı

Kaynak: TradeMap, World Bank, TİM (Not:COVID-19’un Dünya ticaret hacminde yarattığı ir-
rasyonel düşüşler ve her ülkenin 2020 dış ticaret rakamlarını açıklamaması sebebiyle 2019 ra-
kamları tercih edilmiştir.)
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139 yıllık geçmişi ile ülkemizin en 
köklü odalarından birisi olan Kon-

ya Ticaret Odası, Covid-19 salgınının 
gölgesinde geçen 2020 yılında da ça-
lışmalarına devam etmiş ve dünya-
da ve ülkemizde yaşanan gelişmelere 
hızlı bir şekilde adapte olarak üyele-
rine hizmet sunmaya gayret etmiştir. 
Mart 2020 sonrasında yaşadığımız 
bu zor bir süreçte şehrimiz iş âlemi-
nin sorunlarına çözüm bulabilmek 
ve özellikle uzun süre kapalı kalan 
işletmelerin ayakta kalmalarını sağ-
layabilmek amacıyla farklı faaliyet-
ler yürüttük. Odamızda kurduğumuz 
“Korona Destek Hattı” ile ekonomik 
anlamda zor günler geçiren üyeleri-
mizin sorunlarını, şikâyetlerini ve ta-
leplerini anlık olarak alma imkânımız 
oldu. Kısa Çalışma Ödeneği, devlet 

destekleri, hafta sonu çalışma izinleri, 
kredi/hibe alabilme durumları, mas-
ke temini gibi onlarca farklı başlık-
ta her bir üyemizin sorunu ile tek tek 
ilgilenerek çözüme kavuşturulması, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği va-
sıtasıyla ilgili Bakanlıklara iletilme-
si için sürekli gayret ettik. Bütün ile-
tişim kanallarımız ile üyelerimizi her 
konuda güncel bilgiler sunuldu.
Diğer yandan hızla dijitalleşen dün-
yaya gerek Odamızın gerekse üye-
lerinizin adapte olması ve dünya ile 
rekabet edebilmesi amacıyla “Diji-
tal Dönüşüm Projemizi” başlattık. 
Dijitalleşme sürecinde üyelerimizin 
mevcut durumlarını ve Odamızdan 
beklentilerini analiz edebilmek ama-
cıyla anketler ve çalıştaylar gerçek-
leştirdik. 

Bu çerçevede “Dijital Oda” olarak 
üyelerinize daha iyi ve daha hızlı hiz-
met sağlamak için projeler geliştirdik. 
Türkiye’de ilk Oda/Borsa B2B Platfor-
mu olan “B2B Meetings Tr” internet 
sitesi ile üyelerimizin yurtdışından 
firmalar ile online ikili görüşmeler 
yapabilmesini sağladık. Üyelerimizin 
İhracatını artırmak ve dijitalleşme 
süreçlerini desteklemek için “E-Tica-
ret/E-İhracat Seferberliği” projemi-
zi yürüttük. KTO Eğitim Akademisi 
eğitimlerini online platforma taşındı. 
Odamızda pek çok belgeyi online ola-
rak verebilir hale geldik.
Bütün bu çalışmalara ek olarak 2020 
yılında Konya’nın ekonomik karne-
sini yansıtan ve geleceğe dair plan-
lamalar yapılabilmesi açısından yol 
gösterici nitelik taşıyan “Konya Eko-

nomi Raporu 2020” çalışmamızı da 
tamamladık. “Konya Ekonomi Ra-
poru 2020” bahsettiğimiz tüm bu 
çalışmaları harmanlayan, çok kap-
samlı ve detaylı bir çalışmanın ürü-
nüdür. Covid-19’un damgasını vur-
duğu 2020 yılında Dünya, Türkiye 
ve Konya ekonomilerinin değerlen-
dirilmesi ve gelecek beklentilerimize 
dair öngörülerimizin yer aldığı bu ra-
porda, onlarca kurum ve kuruluştan; 
nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, 
hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, 
iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, ya-
tırımlar ve ekonomi alanlarında aldı-
ğımız veriler Türkiye karşılaştırmala-
rıyla yer almaktadır. 
Konya; Covid-19 salgınının ortaya 
çıktığı ve etkilerinin görüldüğü 2020 
yılında da (uzun yıllardır olduğu gi-
bi) ihracat, istihdam, gayri safi yurt 
içi hasıla, girişimcilik vb. birçok pa-
rametrede Türkiye ortalamasının 
üstünde veriler ile ülke ekonomisi-
ne pozitif katkı sağlayan bir şehir ol-
muştur. 
Konya Ekonomi Raporu 2020 çalış-
masında önce çıkan başlıklar ve ista-
tistikler şu şekildedir: 
Demografik Yapı ve 
Sosyal Kalkınma
 2015 yılından beri Türkiye’nin nü-
fus bakımından en büyük 7. ili olan 
Konya, 2020 yılında da 2 milyon 250 
bin 020 kişilik nüfusu ile sıralamada-
ki yerini korumuştur.
 Yükseköğretim Kurumu’nun açık-
lamış olduğu istatistiklere göre, 2020 
yılında öğrenci sayıları en fazla olan 
iller sıralamasında İstanbul yine ilk 
sırada yer almıştır. İstanbul’u sıra-
sıyla Ankara ve İzmir takip etmek-
tedir. Konya, 121.182 öğrenci sayısı ile 
bir önceki yılda olduğu gibi dördüncü 
sırada yer almaktadır. Öğrenci sayısı 
en yüksek olan dört il içerisinde aka-
demisyen başına düşen öğrenci sayı-
sı en yüksek olan il 22,1 ile Konya’dır. 
 Konya’da yükseköğretimde 3 dev-
let, 2 vakıf üniversitesi faaliyet gös-
termektedir. Bunlar; Selçuk Üniversi-
tesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Konya Teknik Üniversitesi, Konya Ti-
caret Odası Karatay Üniversitesi ve 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’dir. 

Konya’da faaliyet gösteren üniversi-
telerin akademik ve idari kadroları-
na bakıldığında ise ağırlığın Selçuk 
Üniversitesi’nde olduğu görülmekte-
dir. Konya’daki üniversiteler arasın-
da akademisyen sayısı en çok artan 
KTO Karatay Üniversitesi olmuştur. 
2020 yılı itibariyle üniversitenin aka-
demik kapasitesi 325’den 553’e çık-
mıştır.
 Konya İl Sağlık Müdürlüğü verile-
rine göre, 2020 yılında Konya’da 30 
devlet hastanesi, 12 özel hastane ve 3 
üniversite hastanesi hizmet vermek-
tedir. Yatak kapasitesi bakımından 
Konya’da hastanelere bakıldığında 
ise, 2019 yılında 7.673 olan yatak ka-
pasitesinin, 2020 yılında yüzde 20,4 
oranında artarak 9.242 olduğu görül-
mektedir.

 Covid-19’un etkisi en çok turizm 
ve kültür verilerinde görülmekte-
dir. 2020 yılında Konya’ya gelen tu-
rist sayısı 2020 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 45,4 oranında azalmıştır. 
Konya müzeleri içerisinde en çok zi-
yaret sayısı bulunan Mevlâna Müze-
sinin ziyaretçi sayısında da 2020 yı-
lında bir önceki yıla göre yüzde 74,3 
oranında azalış yaşanmıştır.
Makroekonomik Göstergeler
Tarım
 Konya, tarımsal üretim, tarımsal ti-
caret ve tarımsal istihdam açısından 
ülkemizin en önemli merkezlerden 
birisidir.
 Türkiye tohum üretiminin %27,9’u 
Konya’da gerçekleşmektedir. Bu pay 
içinde ilimiz Türkiye’nin Arpa (%40), 
Patates (%48), Ayçiçeği (%50), Yon-
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cunda şehrimiz ilk 5 ayda 1,2 milyar 
dolar ile tarihinin en yüksek ihracat 
rakamına ulaşmıştır.
 İller bazındaki ihracat değerlendi-
rildiğinde, Türkiye ihracatında 11. sı-
rada yer almaktadır. İhracatçı firma 
sayımız 251 artarak 2.278 olmuştur. 
İstihdam
 Konya’da aktif çalışan sayısı ise 
2020 yılında %5,6 oranında artış gös-
termiştir.
 Konya Karaman Bölgesi (TR52), 
2020 sonu itibarıyla 26 Kalkınma 
Bölgesi arasında en düşük üçün-
cü işsizlik oranına sahip bölge olup 
(yüzde 8,0),  sektörel dağılımda ise 
sanayi/inşaat ve tarım alanlarında 
Türkiye ortalamasının üzerinde çalı-
şan istihdamıyla öne çıkmaktadır.
 50 ve üstü istihdam sağlayan işlet-
melere son beş yıllık süreçte bakıldı-
ğında 2018 haricinde sürekli yüksel-

diği görülmektedir. 2016 yılında 50 
ve üstü istihdam sağlayan firma sayı-
sı 753 iken bu sayı 2020 yılında %9,1 
artarak 822’ye yükselmiştir.
Finansal Göstergeler
 2020 yılında iller düzeyinde nakdi 
kredilere bakıldığında Konya ise 67,6 
milyar TL’lik nakdi kredi tutarıyla ge-
çen sene olduğu gibi 8. sırada yer al-
mıştır. Konya’da kullandırılan gayri 
nakdi kredilerde bir önceki yıla gö-
re %13,2 oranında artış görülmüştür. 
Nakdi krediler %32,7 oranında artar-
ken takipteki krediler ise %13 oranın-
da azalmıştır.  
 Konya’da 2020 yılı itibariyle tüke-
tici kredilerinin dağılımına bakıldı-
ğında; %39’u konut, %3’ü taşıt, %3’ü 
kredili mevduat ve %55’i ise diğer kre-
diler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yatırım – Marka – Patent 
 2020 yılında Konya, 560 Yatırım 

Teşvik Belgesi ile Türkiye’de 3. sıra-
da (10.505) yer almaktadır. Yatırım 
Teşvik Belgesi sayımız, 27 ilin topla-
mından daha fazladır. En fazla yatı-
rım teşvik belgesi ise yüzde 80 paya 
sahip 449 belge ile imalat sektörüne 
aittir.
 Konya, 2020 yılında Türkiye’de,
 Marka Başvuruları ve Tescil 
Edilen Marka sayısında 7. sırada 
 Patent Başvuru ve Tescil sayı-
sında 8. Sırada
 Endüstriyel Tasarım Başvuru 
ve Tescil sayısında 6. Sıradadır.

Ulaşım
 2020 yılında Konya’da tamamla-
nan projeler: 
 Konya Selçuklu YHT Garı
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
hafif raylı sistem projesiyle en-
tegre olacak aynı zamanda bir ya-
şam merkezi olarak hizmet ve-
recek olan Konya Selçuklu YHT 
Garında 02.10.2020 tarihinden 
itibaren YHT trenlerine duruş ve-
rilmiş ve yolcu hizmetleri veril-
meye başlanmıştır. 
 Konya (Kayacık) Lojistik 
Merkezi
Konya (Kayacık) lojistik merkezi 
ile Türkiye Lojistik Sektörüne 1,7 
milyon ton taşıma kapasitesi ve 
1 milyon m² lojistik alan kazan-
dırılmıştır. Yapımı tamamlanmış 
olup 02.10.2020 tarihinde hizme-
te açılmıştır. 

ca (%60), Aspir (%97), Kuru Fasulye 
(%58), Korunga (%40), Yem Bezelyesi 
(%28) üretimi kapsamında ilk sırada, 
Buğday (%24) üretimi ile ikinci sırada 
yerini almaktadır. Türkiye Tohumluk 
Sektörünün 2023 hedefi 1.000.000 
ton tohum üretimi, Konya’nın 2023 
yılında bu sektördeki hedefi 400-
450 Bin ton olacaktır. Bu da Türkiye 
üretiminin %40-45’i demektir.
 Türkiye’nin küçükbaş, büyükbaş 
hayvan, kümes hayvanı ile et, süt ve 
yumurta üretimine önemli katkıları 
olan Konya, sahip olduğu geniş mera-
lar ve bitkisel üretim alanları ile hay-
vancılığın gelişmesine önemli katkı-
lar sağlamaktadır.
Sanayi
 Konya; sahip olduğu 8’i aktif 10 
adet organize sanayi bölgesi, Bakan-
lık destekli 17 küçük sanayi sitesi, il 
merkezinde 15 küçük sanayi sitesi, 
Konya iline bağlı ilçelerde yer alan 16 
küçük sanayi sitesi ve 32 özel sanayi 
sitesi ile Türkiye ekonomisinin istih-
dam ve sanayi yükünü sırtlayan iller-
den bir tanesidir.
 Sanayi bölgesinde belli başlı faa-
liyet alanları; otomotiv yedek parça, 
makina, tarım makina ve ekipman-
ları, savunma, plastik, mobilya ve ah-
şap, metal, döküm, gıda, inşaat yapım 
malzemeleri ve ambalaj sanayidir.
 Türkiye’nin en fazla organize sa-
nayi bölgesine sahip illerinden biri-
si olan Konya; parselasyon/imar ça-
lışmaları devam eden Kulu ve Ilgın 
OSB’leri ile birlikte toplamda 10 adet 
OSB ile Türkiye ekonomisinin sana-
yi lokomotifleri arasında yer almak-
tadır. 2002 yılı ve öncesi 7 adet OSB 
kuruluyken, 2020 sonu itibarıyla ak-
tif 8 OSB’de 50 binin üzerinde çalışa-
na istihdam sağlanmaktadır.
 Türkiye’nin en büyük 500 sanayi 
kuruluşu (İSO 500 - 2020) araştırma-
sında Konya’dan bu yıl listeye 8 fir-
mamız girmiştir. 
Ticari Hayat
 Konya ticaret ve sanayi âlemi, ih-
racat konusunda her geçen ay başa-
rılarını artırmaya devam etmektedir. 
Türkiye’nin yüzde 6,2 azalış gösterdi-
ği ihracatta Konya, 2020’de yüzde 8,9 
artış ile 2,17 milyar dolar ihracat ya-

parak tarihinin en yüksek ihracatını 
gerçekleştirmiştir.
 Konya, Türkiye’de 2020 yılında 
en çok ihracat yapan 15 il içerisinde, 
2019 yılına göre ihracatını en çok ar-

tıran 2. il olmuştur.
 Türkiye’nin ihracatını yüzde 65,5 
artırdığı Mayıs ayında, Konya yakla-
şık yüzde 70 artışla 224,12 milyon do-
lar ihracat yapmıştır. Bu veri sonu-
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Burçin KABAKCI 
KTO Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü

DOSYA

1. GİRİŞ
İstanbul Sanayi Odası tarafından bu 
yıl 53’üncüsü hazırlanan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi 
2020 yılı verileri açıklanmıştır. Lis-
tenin ilk sırasındaki isim yine değiş-
memiş ve 58 milyar TL’lik üretimden 
satış rakamı ile TÜPRAŞ olmuştur. 
2019 yılında İSO 500’ün üretimden 
satışlarının yüzde 9’unu gerçekleş-
tiren TÜPRAŞ, 2020 yılında bu ora-
nı yüzde 5,1 olarak gerçekleştirmiştir. 
2019 yılında 37 milyar TL’lik üretim-
den satış rakamıyla ikinci sırada yer 
alan Ford Otomotiv, 2020 yılında bu 
rakamı 45 milyar TL’ye çıkararak ye-
rini korumuştur. 2019 yılında listenin 
üçüncü sırasında yer alan Toyota O-
tomotiv 2020 yılında yerini 31 milyar 
TL’lik üretimden satış rakamı ile O-

yak-Renault’a bırakmıştır. Oyak-Re-
nault 2019 yılında 24,6 milyar TL o-
lan üretim rakamını 2020 yılında 31,2 
milyar TL’ye yükseltmiştir.  
Açıklanan verilere göre İSO 500’de 
yer alan firmaların yarıdan fazlası üç 
sektörde toplanmaktadır. Bunlar 118 
firma sayısı ile “Gıda Ürünler Sana-
yi”, 85 firma ile “Ana Metaller ve Ma-
kine İmalat Sanayi” ve 65 firma ile 
“Kimyasal, Plastik ve Kauçuk Ürün-

ler” sektörü olarak gerçekleşmekte-
dir. Bu üç sektörün 2020 yılında üre-
timden satışların yarısından fazlasını 
gerçekleştirdiğini ve en yüksek ağırlı-
ğın ise “Ana Metaller ve Makine İma-
lat Sanayii” sektöründe gerçekleştiği 
görülmektedir. 
İSO 500, 2019’da 972 milyar TL olan 
toplam üretimden satış rakamlarını 
2020’de yüzde 15’lik artışla 1.127 mil-
yar TL’ye çıkarmıştır. 
İSO 500 ihracat rakamlarına bakıldı-
ğı zaman bir önceki yıla göre yüzde 
13 azalış gerçekleşmiştir. 2019 yılında 
53 milyar dolar olarak gerçekleşen ih-
racat rakamı, 2020 yılında 46 milyar 
dolar olmuştur. İSO 500 2019 yılın-
da Türkiye ihracatının yüzde 31,4’ü-
nü karşılarken, bu rakam 2020 yılın-
da yüzde 27,1 olarak gerçekleşmiştir.

İSO 500’de faaliyet kârı yüzde 55, is-
tihdam yüzde 3 ve Ar-Ge harcama-
ları da yüzde 5 artış göstermiştir. Öz-
kaynaklardaki artış umut verirken, 
mevcut borç-özkaynak dağılımı ise 
çözüm bulunması gereken sorun ol-
maya devam etmiştir. Finansman yü-
kü yüzde 39,2 gibi yüksek oranda ar-
tarak 88,8 milyar TL’ye yükselirken, 
duran varlıkların toplam aktifler içe-
risindeki payı da 2,8 puan azalarak 
yüzde 36,3’e gerilemiştir. 2020 yılında 
devreden KDV yükü, yüzde 14,3 ar-
tışla İSO 500’ün toplam mali borçla-
rının yüzde 2,5’i düzeyine ulaşmıştır. 
İSO 500’de üretimden satışlar 2020 
yılında; 1 trilyon 22 milyar TL’den 
1 trilyon 179 milyar TL’ye yükse-
lerek, yüzde 15,3 oranında artmış-
tır. 2018 yılında yüzde 34,5 ve 2019 
yılındaki yüzde 16,4’lük artışlar i-

le karşılaştırıldığında üretimden sa-
tışlarda büyüme performansı ya-
şandığı görülmektedir. 2020 yılında 
tüketici enflasyonu ile arındırıldığın-
da üretimden satışlar reel olarak sa-
dece binde 6 artış göstererek son 4 
yılın en düşük reel artışı gerçekleş-
miştir. Bu düşük artışa sebep olarak 
Covid-19 kapsamında uygulanan kı-
sıtlamalar ve bir süreliğine de olsa ka-
palı olan küresel pazar etkili olsa da 
finansal dalgalanma, yükselen faiz-
ler ve salgında yükselen ikinci dalga 
iç satışları sınırlandırmıştır.
Listede yer alan ilk 10 firmanın 2020 
yılındaki sıralamaları incelendiğinde, 
ilk iki sıradaki firmalarda değişiklik 
görülmezken, 2019 yılında 4. sırada 
yer alan Oyak-Renault Otomobil Fab-
rikları A.Ş.’nin 3. Sıraya yükseldiği, 3. 
sırada yer alan Toyota Otomotiv Sa-

nayi Türkiye A.Ş.’nin 4. sıraya gerile-
diği görülmektedir. 
İSO 500’ü oluşturan firmalar 50’lik 
gruplar halinde değerlendirildiğinde, 
ilk 10 kuruluşun toplam üretimden 
satışların dörtte birini oluşturma-
yı sürdürse de bu payın 2019 yılında 
%27,2 iken 2020 yılında %24,9 olarak 
gerçekleşerek düşüş eğilimi içerisin-
de olduğu görülmektedir. 

2. RAKAMLARLA TÜRKİYE’NİN 
İLK 500 BÜYÜK SANAYİ 
KURULUŞU 2019
2020 yılında İSO 500’de bir önceki 
yıla göre en fazla yükselen firmalara 
bakıldığında ilk sırada 209 sıra yük-
seliş yaşayan Koç Metalurji firması-
nın yer aldığı görülmektedir. Bu fir-
mayı, 195 sıra yükselişle Ateş Çelik ve 
194 sıra yükselişle Arslantürk Tarım 
Ürünleri firmaları izlemiştir.

2020 ve Listede Konya’nın Yeri

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK 
SANAYİ KURULUŞU

Türkiye Sıra
Kuruluşlar Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Üretimden Satışlar Net (TL)

2020 2019

1 1 TÜPRAŞ–Türkiye Petrol Raf. A.Ş. Kocaeli 58.592.905.460

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul 45.223.467.516

3 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul 31.241.977.176

4 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakârya 30.812.443.512

5 9 - İstanbul -

6 5 Star Rafineri A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası 24.030.141.769

7 6 Arçelik A.Ş. İstanbul 21.802.646.702

8 7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul 20.718.883.453

9 10 Ereğli Demir ve Çelik A.Ş. İstanbul 16.976.379.559

10 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun 16.909.929.603

2020 yılında “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan ilk 10 firma şunlardır;

2020 2019 Kuruluşlar Değişim
106 315 Koç Metalurji A.Ş. 209

227 422 Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. 195

205 399 Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. 194

231 404 Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. 173

207 356 Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş. 149

273 420 Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 147

295 430 Emas Makina Sanayi A.Ş. 135

139 273 Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. 134

260 394 Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 134

168 294 Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 126

İlk 500’de En Fazla Yükselen İlk 10 Firma

2019 yılında İSO İkinci 500’de yer alan 38 firma, 2020 yılında İSO 500 listesine yükselmiştir. Listenin ilk sırasında 2019 
İSO İkinci 500’de 8. sırada yer alan Bien Yapı Ürünler San. Tur. Ve Tic. A.Ş. 2020 İSO 500’e 291. sıradan girmiştir. 2019 İ-
kinci 500’de 7. sırada yer alan Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., 2020 İSO 500’de 329. sırada, 2019 İSO İkinci 500’de 99. 
sırada yer alan Sedef Gemi İnşaatı A.Ş., İSO 500’de 343. sırada yer almaktadır.
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2020 2019* Kuruluşlar
291 8 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

329 7 Sampa Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.

343 99 Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.

348 74 Nadir Yağ San. Ve Tic. A.Ş.

368 51 Tarımkredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

372 117 Likit Kimya San. ve Tic. A.Ş.

381 258 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

421 69 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

422 119 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

424 2 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

426 24 Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş.

437 345 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

440 87 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

442 11 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

444 114 As Çimento San. ve Tic. A.Ş.

449 13 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.

452 5 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş.

454 6 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

459 417 Aycan Entegre Gıda A.Ş.

460 176 Kale Havacılık Sanayi A.Ş.

468 17 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.

470 90 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

471 142 Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

472 83 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.

474 52 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.

475 35 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.

478 82 Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş.

481 109 Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

482 1 Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

483 19 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

484 73 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

485 63 Empera Halı San. ve Tic. A.Ş.

488 165 Milat Halı San. ve Tic. A.Ş.

492 33 Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

496 69 Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

497 23 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş.

498 96 Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. A.Ş.

500 50 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.

İSO İkinci 500’den İlk 500’e Yükselen Firmalar

2020 2019 Kuruluş Net Satışlar

1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 63.566.548.523

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 50.189.122.953

3 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 31.241.977.176

4 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 31.060.126.572

7 6 Arçelik A.Ş. 27.049.418.025

9 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 25.417.674.486

8 7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 24.738.963.602

6 5 Star Rafineri A.Ş. 24.030.141.769

21 19
EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Mü-
dürlüğü

21.680.156.331

10 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 16.919.536.164

Net Satışlarda İlk 10 Kuruluş

2020 2019 Kuruluş
Brüt Katma 

Değer

1 1 TÜPRAŞ–Türkiye Petrol Raf. A.Ş. 32.283.681.409

78 75 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 18.103.586.193

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 8.045.350.421

11 11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 7.292.607.492

18 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 5.363.704.976

10 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 5.106.856.703

189 153 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 4.889.960.712

8 7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 4.620.158.665

24 38 Eti Bakır A.Ş. 4.212.190.948

42 36 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3.942.063.802

Brüt Katma Değere Göre İlk 10 Kuruluş

2020 2019 Kuruluş Özkaynak

44 37 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 20.465.170.091

21 19
EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü

20.042.218.883

18 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 15.680.917.241

11 11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 14.543.289.841

9 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş 13.803.801.549

10 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 13.287.489.015

24 38 Eti Bakır A.Ş. 10.423.951.475

31 18 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 7.215.444.898

42 36 Eti Maden İşetmeleri Genel Müdürlüğü 6.234.174.572

33 34 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 5.409.279.850

Özkaynaklarına Göre İlk 10 Kuruluş

2020 2019 Kuruluş Aktif Toplamı

1 1 TÜPRAŞ–Türkiye Petrol Raf. A.Ş. 45.872.860.273

44 37 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 40.256.215.667

11 11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 37.939.058.146

9 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 33.522.047.954

18 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 29.334.571.248

31 18 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 29.186.005.028

21 19
EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü

27.139.725.423

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 21.649.941.237

10 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 18.145.298.042

24 38 Eti Bakır A.Ş. 15.587.746.123

Aktif Toplamına Göre İlk 10 Kuruluş

2020 2019 Kuruluş
Dönem Kârı / 

Zararı

10 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 5.774.499.795

18 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 3.950.206.352

11 11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 3.947.819.936

24 38 Eti Bakır A.Ş. 3.791.312.732

9 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş 3.613.954.624

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 3.574.764.799

42 36 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.737.087.469

44 37 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1.704.852.407

8 7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 1.542.300.368

180 168 Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 985.051.554

Dönem Kârı/ Zararına Göre İlk 10 Kuruluş

İSO 500 2020’de Net Satışlarda yer alan ilk üç kuruluşa bakıldığında 2019 yılındaki sıralamayla aynı olduğu görülmek-
tedir. 2020 yılının net satışlardaki ilk 10 kuruluşuna bakıldığında da bir önceki yılki listenin sıralamasında herhangi bir 
değişiklik olmamıştır.

Brüt Katma Değerlerine göre İSO 2020 lis-
tesinin ilk üç firmasına baktığımızda 2019 
yılında listenin 3. sırasında yer alan Asel-
san Elektroniğin yerini geçen sene listenin 
5. sırasında yer alan Ford Otomotive bırak-
tığı görülmektedir. Brüt Katma Değerlerine 
göre ilk 3 firma bir önceki yılla göre kıyas-
landığında, TÜPRAŞ’ın yüzde 1,7 arttığı, JTI 
Tütün Ürünlerinin ise yüzde 17,9 arttığı gö-
rülmektedir. Geçen sene listenin 3. sırasında 
yer alan Aselsan Elektroniğin ise yüzde 37,7 
artış göstermesinde rağmen Ford Otomoti-
vin gerisinde kalarak 4. sıraya gerilemiştir. 

Özkaynaklarına göre 2019 yılında listenin 
ilk sırasında yer alan EÜAŞ Elektrik Üretim 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün yerini Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bıraktığı gö-
rülmektedir.  İlk 10 kuruluşun ilk üçündeki 
firmalara bakıldığı zaman bir önceki yılda 
listede yer alan Ereğli Demir ve Çelik Fabri-
kalarının yerini Türkiye Şişe ve Cam Fabri-
kalarına bıraktığı görülmektedir. 
İSO 500’de 2015 yılı ile birlikte ilk kez yüzde 
60’ların üstüne çıkan toplam borçların pa-
yı takip eden yıllarda artış eğilimini sürdür-
müştür. 2020 yılında toplam borçların payı 
yüzde 68,4 ve özkaynakların payı yüzde 31,6 
ile bir önceki yıla göre aynı kalmıştır.
Aktif Toplamına göre ilk 10 kuruluşun ilk ü-
çünde yer alan firmalar sırasıyla; TÜPRAŞ–
Türkiye Petrol Raf. A.Ş., Türkiye Petrolleri A-
nonim Ortaklığı ve Aselsan Elektronik San. 
ve Tic. A.Ş. olmuştur. Geçen sene listenin i-
kinci sırasında yer alan Star Rafineri A.Ş. bu 
sene yerini Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığına bırakmıştır.
Dönem Kârı / Zararına göre ilk 10 kuruluşun 
ilk ikideki sıralamada bir önceki yılın liste-
sine göre değişiklikler olduğu görülmekte-
dir. Geçen yıl listenin ikinci sırasında yer a-
lan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. bu sene 
listede birinci sırada yer almıştır. 2019 yılın-
da birinci sırada yer alan Ereğli Demir ve Çe-
lik Fabrikaları T.A.Ş., bu sene listenin beşin-
ci sırasında yer almıştır. 2019 yılında listede 
üçüncü sırada yer alan Aselsan Elektronik 
San. ve Tic. A.Ş. ise 2020’de de üçüncü sıra-
daki yerini korumuştur.
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârına 
göre ilk 10 kuruluşun ilk 3 firmasını 2019 
yılıyla kıyasladığımızda, geçen sene liste-
nin ilk sırasında yer alan Aselsan Elektronik 
San. ve Tic. A.Ş.’nin 2020’de üçüncü sıraya 
gerilediği görülmektedir. 2019’da ilk sırada 
yer alan Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
üçüncü sıraya gerilerken, üçüncü sırada yer 
alan Ford Otomotiv San. A.Ş. ise ilk sıraya 
yükselmiştir. 2020 yılında kâr eden kuruluş 
sayısı 411’den 423’e yükselmiştir. 
2013 yılından bu zamana kadar 2019 yılı ha-
ricinde sürekli artış gösteren FAVÖK büyük-
lüğü, 2020 yılında yüzde 43,1 artışla 184,4 
milyar TL2ye çıkmıştır. FAVÖK kârlılığı ora-
nı 2,6 puan artışla yüzde 13,9’a yükselmiştir. 
Vergi öncesi dönem kâr ve zarar toplamı da 
yüzde 50,1 artarak 92,5 milyar TL olarak sa-
nayi kuruluşlarının kârları 2020 yılında ar-
tış eğilimi göstermiştir.
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2020 2019 Kuruluş
Faiz Amortisman ve 

Vergi Öncesi Kâr

2 2 Ford Otomoiv Sanayi A.Ş. 6.052.015.673

10 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 4.818.456.959

11 11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 4.813.469.967

24 38 Eti Bakır A.Ş. 3.813.648.371

8 7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 3.505.252.377

9 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş 3.440.646.666

18 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 3.288.903.232

42 36 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.643.298.477

105 103
Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat 
ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

1.408.802.757

70 64 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 1.394.420.042

FAVÖK’e Göre İlk 10 Kuruluş 

2020 2019 Kuruluş İhracat (Bin$)

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 4.944.686

4 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 3.622.149

3 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları 3.046.965

1 1 TÜPRAŞ–Türkiye Petrol Raf. A.Ş. 1.799.434

14 12 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 1.587.081

8 7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 1.544.235

34 31 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 847.483

17 20 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 812.022

12 16 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 804.477

30 28 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 636.971

İhracatta İlk 10 Kuruluş

2020 2019 Kuruluş Çalışan Sayısı

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 12.517

179 138 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. 11.810

31 18 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 9.477

18 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 8.914

11 11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 8.323

17 20 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 7.804

34 31 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 7.507

3 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları 7.189

15 14 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 7.000

8 7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 6.719

Çalışan Sayısında İlk 10 Kuruluş 

Konya Sıra
Türkiye 

Sıra
Kuruluşlar

Üretimden 
Satışlar Net 
2020 - (mil-

yon TL)

Üretimden 
Satışlar Net 
2019 - (mil-

yon TL)

% 
Değişim 

2020 2019 2020 2019

1 1 48 49
Konya Şeker 
San. ve Tic. A.Ş.

4.290.923.397 3.544.617.111 %21

2 2 155 143
Eti Alümin-
yum A.Ş.

1.737.704.090 1.528.529.129 %13,6

3 3 160 154

Panagro Ta-
rım Hayvan-
cılık Gıda San. 
ve Tic. A.Ş.

1.668.870.610 1.401.029.800 %19,1

4 4 232 278
AYD Otomotiv 
Endüstri San. 
ve Tic. A.Ş.

1.224.596.302 845.475.275 %44,8

5 - 381 -
Tümosan Mo-
tor ve Traktör 
Sanayi A.Ş.

761.419.561 - -

6 7 450 484

Enka Süt ve 
Gıda Mamül-
leri San. ve 
Tic. A.Ş.

642.641.655 494.402.434 %29,9

7 5 465 354
Ova Un Fabri-
kası A.Ş.

627.930.851 681.142.678 -%7,8

8 6 476 475
Safa Tarım 
A.Ş.

600.825.468 508.194.787 %18,2

İSO 500 2020’de İhracatta ilk 10 kuruluşu bir ön-
ceki yılla kıyasladığımızda listenin ilk üç sırasında 
değişiklik olmadığı görülmektedir. Yaşanan pan-
deminin de etkisi ile ilk sırada yer alan Ford Oto-
motiv’in ihracatında %15,7’lik bir azalış gerçekleş-
miştir. Covid-19’un 2020 yılında küresel ticaret ve 
ihracat açısından da zor bir yıl olduğu görülmek-
tedir. Türkiye’nin ihracatı yüzde 6,2’lik düşüşle 
169,7 milyar dolara gerilemiştir. Sanayi sektörü ih-
racatı yüzde 6,6’lık düşüşle 163,6 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. İSO 500’ün ihracatı ise yüzde 
12,8 oranında gerileyerek 64,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2020 yılında İSO 500 Türkiye ih-
racatının 37,8’ini, sanayi sektörü ihracatının ise 
yüzde 39,2’sini gerçekleştirmiştir.Çalışan sayıları-
na göre ilk 3 firmayı 2019 yılıyla kıyasladığımız-
da listenin ilk iki sırasındaki firmaların yerlerinin 
değiştiği görülmektedir.  2019 yılında ilk sıradaki 
Sofra Yemek Üretim’in yerini 2020 yılında 12.517 
çalışan sayısı ile Ford Otomotive bıraktığı görül-
mektedir. 2019 yılında 12.186 çalışan sayısı ile lis-
tenin ilk sırasında yer alan Sofra Yemek Üretim 
2020 yılında 11.810 çalışan sayısı ile ikinci sıraya 
gerilemiştir. 2019 yılında 8.986 çalışan sayısı liste-
nin üçüncü sırasında yer alan TUSAŞ-Türk Hava-
cılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin 2020 yılında yerini 
koruduğu görülmektedir.
2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağ-
men İSO 500’ün istihdam oranı yüzde 2,9 oranın-
da artış göstermektedir. Çalışanlara ödenen maaş 
ve ücretlerdeki artış yüzde 14,4 olarak gerçekle-
şerek korunmaya çalışılan istihdamı ortaya koy-
maktadır. İSO 500’de teknoloji yoğunluğuna gö-
re yaratılan katma değer dağılımına bakıldığında, 
son 3 yıldır özellikle orta-yüksek ve yüksek tek-
noloji gruplarında küçük adımlarla da olsa umut 
veren bir ilerleme görülmektedir. 2018 yılında İSO 
500’de yaratılan katma değer içerisinde orta yük-
sek ve yüksek teknoloji ile yaratılan katma değer 
toplamı yüzde 27,5 iken, bu oran 2019’da yüzde 
30,4’e, 2020 yılında yüzde 31,2’ye yükselmiştir. 
3. TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ 
KURULUŞU ARASINDA YER ALAN KONYA 
FİRMALARI
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 
yer alan Konya firmalarına bakıldığı zaman, 2019 
yılında listede Konya’dan 7 firma yer alırken bu ra-
kam 2020 yılında 8’e çıkmıştır.  2019 yılında İSO İ-
kinci 500 listesinde 258. sırada yer alan Tümosan 
2020 yılında İSO 500 listesine yükselmiştir. 
Konya firmalarının bir önceki yıla göre üretim-
den satışlar bazında yüzdelik değişimlerine ba-
kıldığı zaman, en büyük artışı yüzde 44,8 ile 
AYD Otomotiv’in gerçekleştirdiği görülmekte-
dir. AYD Otomotiv’i yüzde 21’lik değişim oranı ile 
Konya Şeker takip etmektedir.
4. KAYNAKÇA: http://www.iso500.org.tr
www.iso.org.tr

5. DÜNYA’DA YATIRIM 
TEŞVİK SİSTEMİ
5.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Doğrudan yabancı yatırımlar, başka 
bir ülkede yerleşik işletmeler tarafın-
dan sınır ötesinde yapılan yatırımlar-
dır. Doğrudan yatırım yapanlar, kalıcı 
olarak kalmak niyetindedir. 
Doğrudan yabancı yatırımlar iki şe-
kildedir: 
1. Doğrudan yatırımlar: Yabancıların 
doğrudan yatırım yapmasını ifade e-
der. Bu yatırımlar; tesis kurmak, şube 
açmak, taşınmaz edinmek veya bir 
şirketi satın almak gibi yöntemlerle 
yapılabilir.
2. Dolaylı yatırımlar: Hisse senedi, 
tahvil gibi yapılan portföy yatırımla-
rını ifade eder.
Ülkeler doğrudan yatırımları çekme-
ye çalışırlar. Gelişmiş ülkeler hali ha-
zırda yatırımları çekerken gelişmekte 
olan ülkelerin doğrudan yatırım çek-
mesinin bazı koşulları vardır; 
• Ekonomik ortamının çekici olması 
gerekmektedir. Bu kapsamda; ücret-
lerin düşüklüğü, verimlilik yüksek-
liği, nüfus ve iç talep, potansiyel bü-

Doğrudan DYY Dolaylı DYY

Vade Uzun vadeli (kalıcı) Kısa vadeli (geçici)

Yönetim Yönetim yetkisi verir Vermez

Tablo 2: İki Tür Yatırım Arasındaki Farklılıklar

S. Ülke
S&P 

Kredi 
Notu

5 Yıllık 
CDS Primi

S. Ülke
S&P 

Kredi 
Notu

5 Yıllık 
CDS Primi

1 Hollanda AAA 9,70 16 Kanada AAA 36,60

2 Norveç AAA 10,40 17 Portekiz BBB 37,00

3 Danimarka AAA 11,17 18 Hong Kong AA+ 37,80

4 ABD AA+ 11,30 19 G. Kore AA 42,31

5 Almanya AAA 11,40 20 İspanya A 42,60

6 Belçika AA 13,10 21 Polonya A- 53,40

7 Finlandiya AA+ 13,84 22 Çin A+ 74,63

8 İsveç AAA 13,94 23 Yunanistan BB- 94,50

9 Avustralya AAA 14,51 24 Meksika BBB 95,07

10 Yeni Zelanda AA 14,90 25 İtalya BBB 96,10

11 Japonya A+ 15,30 26 Rusya BBB- 98,02

12 Avusturya AA+ 15,69 27 Brezilya BB- 166,30

13 İrlanda AA- 16,20 28 Endonezya BBB 171,81

14 Fransa AA 16,70 29 Türkiye B+ 313,27

15 B. Krallık AA 25,58

Tablo 3: Ülkelerin Kredi Risk Primleri

Kaynak: http://www.worldgovernmentbonds.com/sovereign-cds/

Gizem ERİM ÖZÇELİK – Hacı Dede Hakan KARAGÖZ
KTO-Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü

YATIRIM TEŞVİKLERİ-2
Dünya-Türkiye-Konya
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Tablo 4: Türkiye’nin Kredi Risk Primi (2015-2021)

Kaynak: http://www.worldgovernmentbonds.com/sovereign-cds/

yüme eğilimi bu faktör içerisinde yer 
alabilir. 
• Siyasal, sosyal ve ekonomik istikra-
rın bulunması gerekmektedir. İstik-
rarsız bir ülke, risklerin büyük olduğu 
ülkedir. Bu da yabancı yatırımları en 
çok etkileyen olumsuz nitelikte un-
surdur. 
Ülkelerin yatırım ortamına ilişkin en 
önemli göstergelerden biri de CDS 
Primidir. CDS, Credit Default Swap 
deyiminin kısaltması olup kredi risk 
primi olarak adlandırılmaktadır. C-
DS; bir kuruluşun, kredi sahibinin 
karşılaşabileceği alacağın ödenme-
mesi riskini belirli bir bedel karşılı-
ğında üstlenmeyi kabul etmesinin 
bedelidir. Bu kapsamda, kredi sigor-
tası gibi çalışır. CDS primi, anlık arz 
ve talebe göre belirlendiği için piyasa-

nın anlık tepkilerini yansıtmaktadır. 
CDS, elinde bir finansal araç olan kişi 
ya da kuruluşun, vade sonundaki a-
lacağının belirli bir bedel karşılığında 
ödenmeme riskini ortadan kaldıran 
bir finansal enstrümandır. Ülkelere 
göre yorumlamak gerekirse, ülke C-
DS’leri, ülkenin dış piyasalarda sat-
tığı tahvillerin ve bonoların ana para 
ve faizlerini ödeyememe riskidir. C-
DS ne kadar yüksekse ülkenin borç-
lanma maliyeti de o kadar yüksek-
tir. Çünkü bu prim, faiz oranlarına da 
yansımaktadır. 
Dünya ülkelerinin 5 yıllık tahvilleri 
baz alınarak gösterilen CDS primle-
rinde, Türkiye’nin CDS primi, 2 Şubat 
2021 itibariyle 313 düzeyindedir. Tür-
kiye bu sınıflandırmada yüksek risk-
li ülkeler arasında olarak yer alırken, 

Brezilya ve Endonezya orta riskli, di-
ğer ülkeler ise düşük riskli ülkeler ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’nin son beş yıllık CDS mace-
rasına bakıldığında, en yüksek CDS 
primlerine 10 Mayıs 2020 (643,2) ve 
4 Eylül 2018 (566,4) tarihlerinde ulaş-
tığı görülmektedir. Türkiye’nin risk 
primi düşmüş olmasına rağmen ha-
la yüksek riskli düzeyde bulunmak-
tadır.
A.T. Kearney danışmanlık şirketi ta-
rafından 1998 yılından bu yana her 
yıl düzenli olarak Doğrudan Yaban-
cı Sermaye Güven Endeksi yayımlan-
maktadır. Anket 28 ülkeden 500 üst 
düzey yöneticinin katılımıyla gerçek-
leştirilmektedir. Sıralama, şirketle-
rin gelecek 3 yılda doğrudan yatırım 
yapma olasılıklarına göre hazırlanan 
sorulara göre oluşmaktadır. 
Endekste skor aralığı 0-3 arasında 
olup, ülke sırası 0’a yaklaştıkça ya-
tırımcıların ilgili ülkeye güveni a-
zalmakta, ülke skoru 3’e yaklaştığın-
da ise yatırımcıların o ülkeye güveni 
artmaktadır. Endeks sıralamasında, 
ABD, üst üste 8 yıl ilk sırada yer al-
mıştır. 2020 yılı endeksinde, Kanada 
2. sıraya yükselirken Almanya 3. sı-
raya gerilemiştir. Listedeki ilk 10 ül-
ke için bir değerlendirme yapıldığın-
da, 10. sıraya yükselen İsviçre dışında 
sıralamada dikkat çekici bir deği-
şim görülmemiştir. Türkiye için en-
deks değeri 1,48 olarak gerçekleşmiş-

Grafik 3: Sermaye Türü Bakımından Sabit Yatırım Yüzdesi (%)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 4: Sabit Yatırım Tutarı ve Belge Adedi (2019-2020)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 2: 2016-2020 Yılları Destek Bölgesine Göre İstihdam Başına Sabit Yatırım (TL)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

3.147.131 TL

Grafik 1: 2020 Yılı Sabit Yatırım Tutarı Sektörel Dağılımı (%)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

2,9

2,5

19,3

14,6

60,7

tir. Türkiye’nin en düşük puanı 2005 
yılında 1,13 ile gerçekleşirken en yük-
sek puanı 1,69 ile 2015 yılında gerçek-
leşmiştir.

6. YATIRIM TEŞVİK 
İSTATİSTİKLERİ -TÜRKİYE
Yatırım teşvik sistemi kapsamında 
2016-2020 döneminde 33.063 adet 
teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu 
yatırımlar kapsamında 903,2 milyar 
TL tutarında sabit yatırım harcaması 
yapılmış ve 1 milyon 111 bin kişilik is-
tihdam öngörülmüştür.
2020 yılında gerçekleştirilen yatı-
rımlar incelendiğinde ise, yatırımla-
rın sermaye türü bakımından %91,4’ü 
yerli sermaye ve %8,6’sı yabancı ser-
maye olduğu görülmektedir. 2019 yı-
lında ise gerçekleştirilen yatırımlara 
sermaye türü açısından bakıldığında 
%88,7’si yerli ve %11,3’ü yabancı yatı-
rımlar olduğu görülmektedir. 
2016-2020 yılları arasında gerçekleş-
tirilen yatırımlar incelendiğinde is-
tihdam başına sabit yatırım tutarının 
3,1 milyon TL’lik kısmının yatırımın 
birden fazla ili kapsadığı muhtelif 
bölgede gerçekleştiği görülmektedir. 
Çok bölgeye yayılmış muhtelif bölge 
yatırımları bir yana bırakılırsa verilen 
yatırım teşvikleriyle 2016-2020 dö-
neminde istihdam başına sabit yatı-
rım tutarı; 3. Bölge (1,27 milyon TL), 2. 
Bölge (1,23 milyon TL), 1. Bölge (906 
bin TL), 4. Bölge (602 bin TL), 5. Böl-
ge (532 bin TL) ve son olarak 6. Bölge 
(135 bin TL) olarak sıralanmaktadır.
2016-2020 yılları arasında sermaye 
türleri bakımından sabit yatırım yüz-
desine bakıldığında yıllara göre yerli 
ve yabancı sermaye yüzdeleri değişim 
göstermektedir. 2016 ve 2017 yılın-
da yerli sermaye, yabancı sermayenin 
yatırım yüzdesi daha fazladır. 2019 ve 
2020 yıllarında kurda yaşanan dalga-
lanmalar ve Covid-19 virüsünün et-
kisiyle yabancı sermayenin sabit ya-
tırım yüzdesi içerisindeki payında 
ciddi oranda düşüş yaşanmıştır.
Grafik 4’te, ülkemizde 2019-2020 dö-
neminde verilen yatırım teşvik tutar-
larının ve teşvik belgelerinin yıllara 
göre değişimi aylık bazda verilmiştir. 
Görüleceği üzere düzenlenen yatırım 
teşvik belgeleri 2019-2020 yıllarında 
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Grafik 5: İmalat Sektörü İlk 10 İl (2019-2020)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 6: Tarım Sektörü İlk 10 İl (2019-2020)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 7: Enerji Sektörü İlk 10 İl (2019-2020)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 8: Hizmetler Sektörü İlk 10 İl (2019-2020)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 9: Madencilik Sektörü İlk 10 İl (2019-2020)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

genel olarak bir artış seyrinde ilerle-
miştir. Yatırım teşvik tutarı 2020 yı-
lının Kasım ayında en yüksek şekilde 
gerçekleşerek 25 milyar 331 milyon 
TL olmuştur.
Aşağıdaki grafiklerde 2019-2020 yıl-
larında sektörlere göre ilk 10’da yer a-
lan iller gösterilmektedir:
Buna göre Grafik 5’te imalat sektö-
ründe ilk 10 ilin sabit yatırım tutar-
ları ve istihdam sayıları verilmiştir. 
2020 yılında imalat sektöründe, sa-
bit yatırım tutarı bir önceki yıla gö-
re %76,9 artışla toplamda 109,5 mil-
yar TL olarak gerçekleşmiştir. İmalat 
sektöründe hem sabit yatırım hem 
de istihdam rakamlarına bakıldığın-
da İstanbul’un başı çektiği görülmek-
tedir.
Grafik 6’da tarım sektöründe ilk 10 i-
lin sabit yatırım tutarları ve istihdam 
sayıları verilmiştir. 2020 yılında ta-
rım sektöründe, sabit yatırım tutarı 
bir önceki yıla göre %82,4 artışla top-
lamda yaklaşık 5 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Tarım sektörünün 
sabit yatırım ve istihdam rakamları-
na bakıldığında Antalya’nın ilk sırada 
yer aldığı görülmektedir. Konya ise 
bu listede ne yazık ki ilk 10 il içerisine 
girememiş ve 49,8 milyon TL’lik sa-
bit yatırım tutarı ile 19. sırada yer al-
mıştır.
Grafik 7’de enerji sektöründe ilk 10 i-
lin sabit yatırım tutarları ve istihdam 
sayıları verilmiştir. 2020 yılında e-
nerji sektöründe, sabit yatırım tuta-
rı bir önceki yıla göre %79,9 artışla 
toplamda 33,6 milyar TL olarak ger-
çekleşmiştir. Enerji sektörünün sabit 
yatırım ve istihdam rakamlarına ba-
kıldığında 2019 yılında Konya’nın ve 
2020 yılında Sakarya’nın ilk sırada 
yer aldığı görülmektedir. Konya 2020 
yılında 705,6 milyon TL’lik sabit yatı-
rım ve 267 istihdam ile 15. sırada yer 
almıştır.
Grafik 8’de hizmetler sektöründe ilk 
10 ilin sabit yatırım tutarları ve istih-
dam sayıları verilmiştir. 2020 yılında 
hizmetler sektöründe, sabit yatırım 
tutarı bir önceki yıla göre %4,2 azalış-
la toplamda 30 milyar TL olarak ger-
çekleşmiştir. Hizmet sektörünün sa-
bit yatırım ve istihdam rakamlarına 
bakıldığında İstanbul’un ilk sırada 

Grafik 10: Yatırım Cinsine Göre Sabit Yatırım Tutarı (%)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Sıra Firmanın Adı
Yatırımın 

Yeri
Sektörü

Destek 
Sınıfı

Yatırım Öngörülen Destek Unsurları Yatırım 
Tutarı 

(Milyar 
TL)

İstihdamSigorta Primi 
İşveren 
Hissesi

Vergi 
İndirimi

YKO
Gümrük 
Vergisi 

Muafiyeti

KDV
İstisnası

1
LC Waikiki 

A.Ş.
Aksaray Hizmetler Bölgesel 10 Yıl 90% 50% + + 3,65 4.500

2
İBB Elektrik 

Tramvay
İstanbul Hizmetler Genel - - - - + 1,72 370

3
Hacim Enerji 

A.Ş.
Sakarya Enerji Genel - - - + + 1,55 10

4 Botaş Hatay Hizmetler Genel - - - + + 1,54 80

5 SAV 3 Enerji Bilecik Enerji Genel - - - - + 1,51 1

6
İmbat 

Madencilik
Manisa Madencilik Bölgesel 7 Yıl 80% 40% + + 1,50 2.927

7
Afşin Elbistan 

elektrik
K.Maraş Enerji Bölgesel 7 Yıl 80% 40% + + 1,44 300

8
Sakarya 
Elektrik

Sakarya Enerji Genel - - - - + 1,43 100

9
Starwood 

Orman
Bursa İmalat Bölgesel 3 Yıl 55% 20% + + 1,34 473

10 VEM İlaç Tekirdağ İmalat Bölgesel 7 Yıl 80% 40% + + 1,32 550

Tablo 11: Türkiye’deki En Çok Yatırım Teşvik Alan İlk 10 Firma

* YKO: Yatırıma Katkı Oranıdır. 

yer aldığı görülmektedir. Konya ise 
bu listede ilk 10 il içerisine girememiş 
ve 2020 yılında 518,6 milyon TL sabit 
yatırım ve 836 istihdam ile 15. sırada 
yer almıştır.
Grafik 9’da madencilik sektöründe ilk 
10 ilin sabit yatırım tutarları ve istih-
dam sayıları verilmiştir. 2020 yılında 
madencilik sektöründe sabit yatırım 
tutarı 35,7 milyar TL olarak gerçekle-
şirken istihdam 54.232 olarak gerçek-
leşmiştir. Madencilik sektörünün sa-
bit yatırım ve istihdam rakamlarına 
bakıldığında 2019 yılında Manisa’nın 
ve 2020 yılında İstanbul’un ilk sıra-
da yer aldığı görülmektedir. Konya i-
se madencilik sektöründe 2019 yılın-
da 9. sırada yer alırken 2020 yılında 
listede 16. sıraya gerilemiştir.

Son 5 yılın yatırım cinsine göre sa-
bit yatırım tutarları incelendiğinde 
yapılan yatırımların büyük çoğunlu-
ğunun “komple yeni yatırım” olduğu 
görülmektedir. Mevcut yıllar değer-
lendirildiğinde, ikinci sırada mevcut 
işletmenin kapasitesinin genişletil-
mesi manasına gelen tevsi yatırım 
gelmektedir.
2020 yılı yatırım teşviklerine bakıl-
dığında, en yüksek yatırım tutarı, 
3,6 milyar TL ile LC Waikiki tarafın-
dan Aksaray’da yapılan yatırımdır. 
Bu yatırımla, 4.500 kişilik istihdam 
sağlanacağı ve yıllık 480.000 palet 
kapasiteli lojistik kurulması planlan-
maktadır. 
LC Waikiki’nin ardından 1,72 milyar 
TL’lik yatırım tutarı ile İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi Elektrik Tramvay 
ve Tünel işletmesi yatırımı ikinci, 1,55 
milyar TL’lik yatırım tutarıyla Hacim 
Enerji tarafından Sakarya’da kurula-
cak 50 MW’lık rüzgâr enerji santrali 
üçüncü sırada yer almaktadır.

7. YATIRIM TEŞVİK 
İSTATİSTİKLERİ-KONYA
Yatırım teşvik sistemi kapsamın-
da 2016-2020 döneminde Konya’da 
1.467 adet teşvik belgesi düzenlenmiş 
olup, bu yatırımlar kapsamında top-
lamda 20,9 milyar TL tutarında sabit 
yatırım harcaması yapılmış ve 22.878 
kişilik istihdam öngörülmüştür.
2016-2020 yıllarında gerçekleştirilen 
teşvik belgeli yatırımlarda istihdam 
başına sabit yatırım tutarı grafiği a-
şağıdaki gibidir. Yıllara göre istihdam 
başına sırayla en yüksek sabit yatı-
rım 2019 yılında gerçekleşmiştir.
Konya’da son 5 yıldaki yatırım cinsi-
ne göre sabit yatırım tutarları ince-
lendiğinde yapılan yatırımların bü-
yük çoğunluğu “komple yeni yatırım” 
olduğu görülmektedir. Mevcut yıl-
lar değerlendirildiğinde, ikinci sırada 
mevcut işletmenin kapasitesinin ge-
nişletilmesi manasına gelen tevsi ya-
tırım gelmektedir. Özellikle 2019 yı-
lında komple yeni yatırım %91 olarak 
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Grafik 11: 2016-2020 Yılları Konya İli Belge Adedi

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 12: 2016-2020 Yılları Konya İli İstihdam Başına Sabit Yatırım Tutarı (TL)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 14: Konya İli Sektörlere Göre İstihdam Başına Sabit Yatırım Tutarı (TL)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

Grafik 13: Konya İli Yatırım Cinsine Göre Sabit Yatırım Yüzdesi (%)

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615
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yüksek bir yüzdede gerçekleşmiştir.
Konya’da 2016-2020 yılları arasında 
teşvik belgeli yatırımlarda istihdam 
başına düşen sabit yatırım tutarla-
rı aşağıdaki gibidir. 2020 yılında beş 
sektörden istihdam başına sırayla en 
yüksek sabit yatırım getiren 2,6 mil-
yon TL ile enerji, 863,5 bin TL ile ima-
lat ve 749,9 bin TL ile madencilik sek-
törü gelmektedir.
2020 yılında Konya’da verilen yatı-
rım teşviklerine bakıldığında ilk sı-
rada; 209,3 milyon TL’lik yatırım tu-
tarıyla av tüfeği üretimi yapan Derya 
Silah yer almaktadır. Derya Silah’ın 
ardından 201,3 milyon TL’lik yatı-
rım tutarıyla rüzgâr enerji tesisi ku-
ran Bientaş Madencilik ikinci, 188,6 
milyon TL’lik yatırım tutarıyla taban-
ca ve tüfek üretimi yapan Derya Silah 
üçüncü sırada yer almaktadır. Kon-
ya’da en çok yatırım yapan ilk 10 fir-
ma arasında sadece Dağ Mühendis-
lik yatırımında yatırım yeri tahsisi 
almıştır.

SONUÇ
Ülkelerin ve ülke içerisindeki bölge-
lerin kalkınma hızlarının artırılması 
açısından yatırımlar hayati önem ta-
şımaktadır. Büyüme ve kalkınmanın 
tetikleyicisi yatırımlardır. Bu sebeple 
ülkeler, çeşitli bölgelerde ve sektörler-
de yatırımları teşvik etmek için özel 
önlemler almaktadır. Birçok ülke, u-
luslararası yatırımları cezbedebilmek 
için birbirleri ile yarış içine girmekte-
dir. Aynı zamanda, yatırımlara sağla-
nan teşvikler ciddi maliyet unsuru o-
luşturmaktadır ve teşviklerle istenen 
amaçlara ulaşılamadığında, yatırım 
teşviklerinin getirileri maliyetlerinin 
altında kalabilmektedir. 
Çalışmamızda G7 ülkeleri tercih e-
dilmiştir. Çünkü dünyanın, ekono-
misi en büyük 7 ülkesinden oluşan 
G7 platformu ve uyguladıkları yatı-
rım teşvik modellerinin ülkemiz açı-
sından yol gösterici olacağı düşünül-
müştür. Gelişmiş ülkelerdeki yatırım 
teşvik sisteminin nasıl işlediği, ne gi-
bi avantajlar sunduğunu görmek a-
çısından çalışmamızı ülkemizle kı-
yaslamasını yaparak okumak daha 
faydalı olacaktır. 
Tüm bu bilgilerden hareketle ülke-

Sıra Firmanın Adı Sektör
Destek 
Sınıfı

Yatırım Öngörülen Destek Unsurları Yatırım 
Tutarı 

(Milyar 
TL)

İstihdamSigorta Primi 
İşveren 
Hissesi

Vergi 
İndirimi

YKO
Gümrük 
Vergisi 

Muafiyeti

KDV
İstisnası

1 Derya Silah İmalat Bölgesel 6 Yıl 70% 30% + + 209,3 100

2 Bientaş Madencilik Enerji Genel - - - + + 201,3 5

3 Derya Silah İmalat Bölgesel 6 Yıl 70% 30% + + 188,6 250

4
Aydınlar Yedek 

Parça
İmalat Bölgesel 7 Yıl 80% 40% + + 145,2 75

5 Larende Özel Sağlık Hizmetler Bölgesel 3 Yıl 55% 20% - + 142,8 200

6 Modon Enerji Enerji Genel - - - - + 104,9 36

7 Dağ Mühendislik İmalat Bölgesel 3 Yıl 55% 20% + + 104,5 100

8 Care Ambalaj İmalat Bölgesel 3 Yıl 55% 20% + + 96,0 10

9 Tekelioğlu Cıvata İmalat Bölgesel 5 Yıl 60% 25% + + 80,0 200

10 Ledore Tekstil İmalat Bölgesel 5 Yıl 60% 25% + + 68,5 40

Tablo 12: Konya’daki En Çok Yatırım Teşvik Alan İlk 10 Firma

* YKO: Yatırıma Katkı Oranıdır. 

mizde;
• 2020 yılı sonu itibariyle ülkemizde 
10 bin 493 adet yatırım teşvik belge-
si düzenlenmiştir. Bu belgelerde top-
lamda belirtilen sabit yatırım tutarı 
243,4 milyar TL iken, istihdam sayısı 
303 bin 459 kişidir. 
• 2020 yıl sonu itibarıyla Konya’da 
560 adet yatırım teşvik belgesi dü-
zenlenmiştir. Konya bu rakamla Tür-
kiye’de 4. sırada yer almıştır. 
• Türkiye’de 2020 yılında alınan teş-
vik belgesi sayısında Konya’nın payı 
%5,3’tür. 
• En fazla yatırım teşviki alan böl-
ge hem 2019 hem de 2020 yılı için 1. 
Bölge olmuştur.  Bunun sebebi 1. Böl-
gede yer alan illerin nüfus yoğunluğu 
açısından kalabalık ve aynı zamanda 
sanayinin bel kemiğini oluşturuyor 
olmasıdır. 
• 2020 yılında en az yatırım tutarı 6. 
Bölgede yaratılmış olmasına rağmen 
sağlanan istihdam açısından en az is-
tihdam 5. Bölge’de yaratılmıştır. 
• Sektörel olarak 2020 yılında Co-
vid-19 etkisi en çok hizmetler sektö-
ründe hissedilmiştir. 
• 2019-2020 yılında en fazla yatırım 
teşvik belgesi imalat sanayi sektö-
ründe verilmiştir. 
• Konya’nın yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında toplamda belirtilen sa-
bit yatırım tutarı 7,6 milyar TL olup, 
bu tutarla Türkiye’de 11. sırada yer al-
mıştır. 
• Konya, sektörler bazında değerlendi-
rildiğinde düzenlenen 450 adet yatı-

rım teşvik belgesi ile imalat sektörün-
de öne çıkmaktadır. Buna ek olarak 
yabacı yatırımlar bakımından da yu-
karı yönlü bir ilerleme dikkat çekmek-
tedir. Yatırım teşvik belgelerinin 8’i 
yabancı sermayeli firmalara aittir. 
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması İle Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 
9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.
Bu kanun kapsamında Ticaret Ba-
kanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel ida-
releri, belediyeler ile Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 
Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar 
yapılandırılacak. Ancak, düzenleyi-
ci ve denetleyici kurumlarca verilen 
idari para cezaları, corona virüsü ile 
mücadele kapsamında verilen para 
cezaları ile tütün ve tütün mamulleri 
kullanımından kaynaklanan para ce-
zaları kapsam dışında olacak.

Kanunla yapılandırma kapsamına a-
lınacak 30 Nisan 2021 dâhil bu tarih-
ten önceki dönemlere ait borçlar ö-
zetle aşağıdaki şekildedir:
• Vergi Usul Kanunu kapsamına gi-
ren ve beyana dayanan vergilerde bu 
tarihe kadar verilmesi gereken be-
yannamelere ilişkin vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri 
ve gecikme zamları,
• 2021 yılı için tahakkuk eden motor-
lu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi ha-
riç tahakkuk eden vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
gecikme zamları,
• Yapılan tespitlere ilişkin olarak ver-
gi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 
idari para cezaları,
• Hazine ve Maliye Bakanlığına bağ-

lı tahsil dairelerince Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
kapsamında tahsil dairesine takip i-
çin intikal etmiş olan asli ve fer’i am-
me alacakları; işletmede mevcut ol-
duğu halde kayıtlarda yer almayan ya 
da kayıtlarda yer aldığı halde işletme-
de bulunmayan emtia, makine, teçhi-
zat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve 
ortaklardan alacakların beyanı,
• Gümrük Kanunu ve ilgili diğer ka-
nunlar kapsamında gümrük yüküm-
lülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına 
bağlı tahsil daireleri tarafından takip 
edilen gümrük vergileri, idari para ce-
zaları, faizler, gecikme faizleri, gecik-
me zammı alacakları, SGK’ye bağlı 
tahsil daireleri tarafından takip edi-
len ve belirtilen sürelerin sonuna ka-

İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun (Özet)

BAZI ALACAKLARIN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI

dar tahakkuk ettiği halde ödenme-
miş alacaklar,
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanunu’nun ilgili maddeleri 
kapsamındaki sigortalılık statülerin-
den kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı 
ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, 
emeklilik keseneği ve kurum karşılı-
ğı, işsizlik sigortası primi, sosyal gü-
venlik destek primi ile bunlara bağlı 
gecikme cezası ve gecikme zammı a-
lacakları,
• 2021 yılı nisan ayı ve önceki ayla-
ra ilişkin isteğe bağlı sigorta primle-
ri ve topluluk sigortası primi ile bun-
lara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı alacakları,
• Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale ko-
nusu işlere ilişkin yapılan ön değer-
lendirme, araştırma veya tespit so-
nucunda bulunan eksik işçilik tutarı 
üzerinden hesaplanan sigorta primi 
ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 
gecikme zammı alacakları,
• İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili ka-
nunları uyarınca uygulanan idari pa-
ra cezaları ile bunlara bağlı gecikme 
cezası ve gecikme zammı alacakları,
• İlgili kanunları gereğince takip edi-
len 2021 yılı nisan ayı ve önceki ay-
lara ilişkin damga vergisi, özel işlem 
vergisi ve eğitime katkı payı ile bun-
lara bağlı gecikme zammı alacakları,
• İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takip edilen ve vadesi 
30 Nisan 2021 dahil bu tarihten ön-
ce olduğu halde düzenlemenin yayı-
mı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulu-
nan asli ve fer’i amme alacakları,
• Belediyelerin su, atık su ve katı atık 
ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşe-
hir belediyelerinin katı atık ücretleri 
ile su ve kanalizasyon idarelerinin su 
ve atık su bedeli alacakları
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe-
derasyonu, Türkiye Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler ve Yeminli Ma-
li Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye 
Barolar Birliği, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği, Türk Tabiple-
ri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birli-
ği’ne bağlı meslek odaları üyelerinin 
aidat borçları.
Düzenleme, 2016-2020 yılları arası i-

çin matrah artırımı da getirdi. Mat-
rah artırımında bulunan mükellefle-
rin 2021 yılına devreden zararlarının 
yüzde 50’si silinecek.
Ayrıca karşılıksız çıkan çek, protesto 
edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kre-
di borçlarını zamanında ödeyeme-
dikleri için Türkiye Bankalar Birliği 
Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve 
kredi müşterilerinin yükümlülükleri-
ni yerine getirmesi halinde geçmiş ö-
deme performanslarına ilişkin olum-
suz kayıtları, yapılan düzenlemeyle 
dikkate alınmayacak.
30 Nisan 2021 tarihinden önceki ke-
sinleşmiş borçlar yapılandırmadan 
yararlanacak.
Bunun için 31 Ağustos’a kadar baş-
vuru yapılması gerekecek. İlk taksit 
ödemeleri eylül sonuna kadar yapı-
lacak. Yapılandırmadan faydalana-
caklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık 
taksitler halinde ödeyebilecekler.

SGK alacaklarında düzenleme
Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş si-
gorta primi, emeklilik keseneği ve ku-
rum karşılığı, işsizlik sigortası primi, 
sosyal güvenlik destek primi, öden-
mesi imkanı ortadan kalkmamış is-
teğe bağlı sigorta primi ve topluluk 
sigortası primi, SGK tarafından ilgi-
li kanunları gereğince takip edilen 
damga vergisi, özel işlem vergisi ve 
eğitime katkı payı asılları ile bu ala-
caklara ödeme sürelerinin bittiği ta-
rihlerden bu kanunun yayımı tari-
hine kadar geçen süre için Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, belirtilen süre 
ve şekilde ödenmesi halinde, bu ala-
caklara uygulanan gecikme cezası ve 
gecikme zammı gibi fer’i alacakların 
tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

“Aidat, oda payları, tescil ücreti” 
düzenlemesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanunu hükümle-
rine göre, 30 Nisan 2021 tarihine ka-
dar ödenmesi gerekmesine rağmen 
ödenmemiş olan, üyelerin oda ve 
borsalara olan aidat, navlun hasıla-
tından alınacak oda payları ve borsa 
tescil ücreti ile oda ve borsaların Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan 
aidat borçları asılları tamamının, bi-
rinci taksiti bu kanunun yayımlan-
dığı tarihi takip eden dördüncü ayın 
sonuna kadar, kalanı aylık dönemler 
halinde ve azami toplam altı eşit tak-
sitte ödenmesi halinde, bu alacaklara 
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecik-
me zammı gibi feri alacakların, ala-
cak asıllarının bu kanunun yayımı ta-
rihinden önce kısmen veya tamamen 
ödenmiş olması halinde ödenmiş 
borç asıllarına isabet eden faiz, gecik-
me faizi, gecikme zammı gibi feri ala-
cakların tahsilinden vazgeçilecek.
Bu hükümden yararlanılabilmesi i-
çin kanunun yayımı tarihini izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar alacaklı 
birime başvurulacak. Ödenmesi ge-
reken tutarların öngörülen süre ve 
şekilde kısmen veya tamamen öden-
memesi halinde, ödenmemiş alacak 
asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecik-
me faizi, gecikme zammı gibi feri ala-
caklar ilgili mevzuat hükümlerine gö-
re tahsil edilecek.
Bundan yararlanmak isteyen borç-
luların belirtilen şartları yerine getir-
melerinin yanı sıra dava açmamala-
rı, açılmış davalardan vazgeçmeleri 
ve kanun yollarına başvurmamaları 
şart olacak. Kanunun yayımı tarihin-
den önce dava konusu edilmiş ve/ve-
ya mahkemece hükme bağlanmış ve 
kesinleşmiş olanlar dahil olmak üze-
re icra takibi başlatılmış alacaklar i-
çin, borçlunun bu fıkra hükümlerin-
den yararlanmak üzere başvuruda 
bulunması halinde davalar ve/veya 
icra takipleri sonlandırılacak. Bu kap-
samda, tamamı ödenen alacaklara i-
lişkin yargılama giderleri ile icra mas-
rafları ve vekalet ücretleri karşılıklı 
olarak talep edilemeyecek.
30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla öden-
mesi gerektiği halde bu kanunun ya-
yımı tarihine kadar ödenmemiş Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hü-
kümlerine göre meslek mensupları-
nın üyesi oldukları odalara olan aidat 
borçları ile odaların Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Ye-
minli Mali Müşavirler Odaları Bir-
liğine olan birlik payı borçlarının a-
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Türkiye İstatistik Kurumu Konya 
Bölge Müdürlüğü “İstatistiklerle 

Gençlik, 2020” konusunda bir basın 
bülteni hazırladı.
Konya nüfusunun %16,5’ini 
genç nüfus oluşturdu
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre; Konya nü-
fusunun (2 milyon 250 bin 20 kişi) 
%16,5’ini (371 bin 183 kişi) 15-24 yaş 
grubundaki genç nüfus oluşturdu. 
Bu nüfusun, %50,6’sını erkek nüfus, 
%49,4’ünü kadın nüfus oluşturdu.
Türkiye’nin toplam nüfusu 2020 yılı 
sonu itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 
kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç 
nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. 
Genç nüfus, toplam nüfusun %15,4’ü-
nü oluşturdu. Genç nüfusun %51,3’ü-
nü erkek nüfus, %48,7’sini ise kadın 
nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre genç 
nüfusun toplam nüfus içindeki oranı-
nın 2025 yılında %14,3, 2030 yılında 
%14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılın-
da %11,8 ve 2080 yılında %11,1’e düşe-
ceği öngörüldü.
Karaman nüfusunun %16,3’sünü 
genç nüfus oluşturdu 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre; Karaman 

nüfusunun (254 bin 919 kişi) %16,3’ü-
nü (41 bin 557 kişi) 15-24 yaş grubun-
daki genç nüfus oluşturdu. Bu nüfu-
sun %49,6’sını erkek nüfus, %50,4’ünü 
ise kadın nüfus oluşturdu.
Genç nüfus oranının en yüksek ol-
duğu il, %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili 
%22,5 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izle-
di. Genç nüfus oranının en düşük ol-
duğu iller ise sırasıyla, %12,5 ile Muğ-
la, %12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.
Konya ili genç nüfus oranı sırala-
masında 27’nci olurken Karaman ili 
32’nci sırada yer aldı.
Gençlerde işsizlik 
oranı 25,3 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuç-
larına göre gençlerde işsizlik oranı, 
2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında 
%25,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik 
oranı 2019 yılında %22,5 iken 2020 

yılında %22,6 olurken genç kadınlar-
da bu oran 2019 yılında %30,6 iken 
2020 yılında %30,3 oldu. Ne eğitimde 
ne istihdamda olan gençlerin oranı 
2019 yılında %26,0 iken 2020 yılında 
%28,3 oldu. Genç erkeklerde ne eği-
timde ne istihdamda olanların oranı 
2019 yılında %18,3 iken 2020 yılında 
%21,2 olurken genç kadınlarda bu o-
ran 2019 yılında %34,0 iken 2020 yı-
lında %35,7 oldu.
Gençlerin %47,2’si 
mutlu olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması so-
nuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki 
genç nüfus içinde kendini mutlu o-
larak beyan edenlerin oranı 2019 yı-
lında %56,7 iken 2020 yılında %47,2 
oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında 
genç erkeklerde %41,4, genç kadınlar-
da ise %53,2 olarak gerçekleşti.

sıllarının tamamının birinci taksiti 
bu Kanunun yayımı tarihini takip e-
den üçüncü ayın sonuna kadar, ka-
lanı aylık dönemler halinde ve aza-
mi toplam altı eşit taksitte ödenmesi 
halinde, bu alacaklara uygulanan fa-
iz, gecikme faizi, gecikme zammı gi-
bi feri alacakların, alacak asıllarının 
bu kanunun yayımı tarihinden önce 
kısmen veya tamamen ödenmiş ol-
ması halinde ödenmiş borç asıllarına 
isabet eden faiz, gecikme faizi, gecik-
me zammı gibi feri alacakların tahsi-
linden vazgeçilecek.
Bu hükümden yararlanılabilmesi i-
çin bu kanunun yayımı tarihini izle-
yen ikinci ayın sonuna kadar alacak-
lı birime başvurulması gerekecek. Bu 
kapsamda ödenmesi gereken tutarla-
rın öngörülen süre ve şekilde kısmen 
veya tamamen ödenmemesi halinde, 
ödenmemiş alacak asılları ile bunla-
ra ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi feri alacaklar ilgili mev-
zuat hükümlerine göre tahsil edile-
cek.
Bundan yararlanmak isteyen borç-
luların belirtilen şartları yerine getir-
melerinin yanı sıra dava açmamaları, 
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve 
kanun yollarına başvurmamaları ge-
rekecek. Kanunun yayımı tarihinden 
önce dava konusu edilmiş ve/veya 
mahkemece hükme bağlanmış ve ke-
sinleşmiş olanlar dahil olmak üzere 
icra takibi başlatılmış alacaklar için, 
borçlunun bu fıkra hükümlerinden 
yararlanmak üzere başvuruda bulun-
ması halinde davalar ve/veya icra ta-
kipleri sonlandırılacak. Bu kapsam-

da, tamamı ödenen alacaklara ilişkin 
yargılama giderleri ile icra masrafla-
rı ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak 
talep edilmeyecek.

Meslek odalarının alacakları
Kanuna göre, araç muayenelerini sü-
resinde yaptıramamış olanların, araç 
muayenelerinin yapılmasını teşvik 
etmek amacıyla 31 Aralık 2021 tarihi-
ne kadar bu işlemi yaptırmaları şar-
tıyla, muayenede gecikilen her ay ve 
kesri için alınan yüzde 5 oranındaki 
faiz yerine düzenlemenin yayımla-
nacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, 
düzenlemenin yayımı tarihinden iti-
baren ise aylık yüzde 0,75 oranı kulla-
nılarak bulunan tutarı ödeme imkanı 
sunulacak.
Bu düzenlemeyle ihtilaflı borçlarını 
yapılandırıp tam ödeyen mükellef-
ler, mevcut vergi hükümleri indirim-
lerinden yararlanmaya devam edebi-
lecekler.
Esnaf ve sanatkarların üyesi olduk-
ları odalara olan aidat borçlarıyla o-
daların birlik ve üyesi oldukları fede-
rasyonlara, birlik ve federasyonların 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonuna katılma payı, esnaf 
ve sanatkarların meslek eğitimini 
geliştirme ve destekleme fonu borç-
ları; avukatların ve stajyer avukatla-
rın ilgili barolara olan baro kesenek-
leri ile Türkiye Barolar Birliğine olan 
staj kredisi borçları; Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na 
göre meslek mensuplarının üyesi ol-
dukları odalara olan aidat borçları; 
Türk Tabipleri Birliği Kanunu’na göre 

meslek mensuplarının üyesi olduk-
ları odalara olan aidat borçları ile o-
daların Merkez Konseyi’ne olan bir-
lik payı borçları; Türk Diş Hekimleri 
Birliği Kanunu’na göre meslek men-
suplarının üyesi oldukları odalara o-
lan aidat borçları ile odaların Birliğe 
olan birlik payı borçları da yapılandı-
rılabilecek.
Hazineye Ait Taşınmaz Malların De-
ğerlendirilmesi ve Katma Değer Ver-
gisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun ile ertelenen 
bazı bedeller hariç olmak üzere, ilgi-
li kanunlar uyarınca orman sayılan 
yerler, Hazinenin özel mülkiyetin-
de veya devletin hüküm ve tasarru-
fu altında bulunan taşınmazlar hak-
kında yapılan kesin izin, kesin tahsis, 
kullandırma kararı, irtifak hakkı, kul-
lanma izni ve kiralama işlemlerinden 
kaynaklanan 30 Nisan 2021 tarihi i-
tibarıyla ödenmemiş kullanım be-
delleri ve hasılat/ticari kar payları a-
sıllarının tamamı ve bunlara ilişkin 
gecikme zam ve faizleri yerine, Yİ-Ü-
FE aylık değişim oranları hesaplana-
rak tespit edilecek tutarın ödenmesi 
halinde, bu alacaklar için hesaplanan 
gecikme zammı ve faizin tahsilinden 
vazgeçilecek.

Kaynaklar: http://www.kto.org.tr/a-
lacaklarin-yeniden-yapilandirilma-
si-kanunu-7326-3709h.htm 
https://www.trthaber.com/haber/e-
konomi/tbmmde-kabul-edildi-borc-
lar-yeniden-yapilandirilacak-585709.
html 
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Bu desteğin amacı, işletmelerde 
nitelikli işgücü istihdamının ar-
tırılmasını sağlamaktır.
(1) Destek programı süresi içerisinde 
yeni istihdam edilen nitelikli eleman 
için destek verilir. 
(2) Bu destek, ödeme talebinde bulu-
nan işletmede işe giriş tarihi itibariyle 
son 12 (on iki) ay içinde istihdam edil-
memiş, yükseköğretim kurumundan 
mezun ve işletmede tam zamanlı ola-
rak çalışan eleman için verilir.
(3) İşletmenin bu destekten yararla-
nabilmesi için, nitelikli elemanın i-
şe giriş tarihinden önceki işletmenin 
son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fiş-
lerinin gün sayısı toplamının en az 
120 (yüz yirmi) gün olması gerekir. 
Bu koşul, öncelikli teknoloji alanla-
rında veya teknopark sınırları içeri-
sinde faaliyet gösteren işletmeler için 
aranmaz.
(4) İşletmeye program süresince des-
tek üst limiti dâhilinde en fazla 4 
(dört) farklı nitelikli eleman için des-
tek ödemesi yapılır.

(5) Nitelikli eleman giderine ilişkin 
destek tutarının hesaplanmasında a-
şağıdaki yöntem dikkate alınır. a) Her 
yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nunca belirlenen işçinin bir günlük 
normal çalışma karşılığı asgari ücreti 
üzerinden hesaplanan Asgari Geçim 
İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil 
aylık net asgari ücret tutarının 30 (o-
tuz)’a bölünmesi ile elde edilen tuta-
rın öğrenim durumu katsayısı ile çar-
pımı sonucunda günlük destek üst 

limiti belirlenir. Destek üst limitinin 
belirlenmesinde öğrenim durumu 
katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yükse-
kokulu ve ön lisans mezunları için 
1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları 
için 1,5 (bir buçuk), yüksek lisans me-
zunları için 1,75 (bir yetmiş beş), dok-
tora mezunları için 2 (iki) olarak uy-
gulanır.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) i-
dari kayıtlarındaki sigorta primine 
esas kazancın çalışma gün sayısına 
bölünmesi ile elde edilen günlük tu-
tar belirlenir. 
c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen 
günlük tutarlardan düşük olanının, 
çalışma gün sayısı ile çarpımı sonu-
cunda çıkan tutarın destek oranıyla 
çarpılmasıyla aylık destek tutarı be-
lirlenir.
(6) Nitelikli elemanın mezuniyet du-
rumunun belirlenmesinde ödeme ta-
lebinde bulunan işletmede işe giriş 
tarihi esas alınır. Söz konusu tarih-
te nitelikli elemanın birden fazla me-
zuniyetinin olması durumunda iş-

KOSGEB

Erkan YILMAZ
KTO-KOSGEB Temsilcilik Ofisi

letmenin seçtiği mezuniyet durumu 
esas alınır. Destek sürecinde nitelik-
li elemanın mezuniyet durumundaki 
değişiklikler dikkate alınmaz.
(7) İşletme ve nitelikli elemana ilişkin 
SGK ve/veya Yükseköğretim Kurumu 
sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapı-
lan protokoller kapsamında Uygula-
ma Birimi tarafından KBS üzerinden 
yapılır. Uygun durumlarda bazı sor-
gulamalar KBS üzerinden otomatik 
olarak yapılabilir. 
(8) Başka kurum kuruluşlardan ver-
gi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yü-
kümlülükler hariç olmak üzere her-
hangi bir isim altında destek alınan 
elemanlar ile işletme sahibi veya or-
takları ile bunların ana, baba, kardeş, 
eş ve çocukları, emekliler ve yabancı 
uyruklular bu destek kapsamında is-
tihdam edilemez.
(9) Destek süresince, istihdam edilen 
elemanın sadece destek verilen işlet-
mede sigorta kaydının olması gerek-
lidir. Aksi durumda ilgili aylar için 
destek ödemesi yapılmaz. 
(10) Nitelikli elemanın işten çıkarıl-
ması veya kendi isteği ile işten ay-
rılması durumunda elemana ilişkin 
destek süreci sona erer. Ancak as-
kerlik, doğum gibi sebeplerle işten 
ayrılan ve daha önce bu destek kap-
samında istihdam edilmiş olan ele-
manın yeniden aynı işletmede işe 
başlaması halinde programın geçer-
lilik süresi içerisinde olması şartı ile 
destek verilebilir.
(11) Nitelikli elemanın işletmenin 
farklı illerdeki şubelerinde istihdam 
edilmesi durumunda destekten fay-
dalanılabilir. Bu durumda, destek ö-
deme talebi işletmenin KBS’de kayıt-
lı olduğu Uygulama Birimine yapılır. 
(12) İşletmenin asıl işveren SGK si-
cil numarasına bağlı bir veya birden 
fazla alt işveren numarası olması du-
rumunda; nitelikli elemanın SGK gi-
riş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün 
kaybı olmadan gerçekleştirilmesi ge-
rekir. Aksi durumda ilgili nitelikli ele-
mana ilişkin destek süreci sona erer 
ve bu nitelikli eleman için gün kaybı 
olan aylara ilişkin destek ödemesi ya-
pılmaz. 
(13) İş kazası, doğum, hastalık du-
rumlarında geçici süre ile rapor alı-

narak işe ara verilmesi halinde, rapor 
süresi bitiminde nitelikli eleman işe 
devam ettiği takdirde destek süreci 
devam eder. Rapor süresince Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından ödenen 
Geçici İş Göremezlik Ödemesine des-
tek sağlanmaz.
(14) Nitelikli eleman için sağlanan 
destek, destek programı bitiş tarihi i-
tibariyle sona erer. 
(15) Teknoparklarda faaliyet gösteren 
işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve ta-
sarım merkezleri için desteğin üst li-
miti 75.000 (yetmiş beş bin) TL o-
lup, diğer işletmeler için destek üst 
limiti 50.000 (elli bin) TL’dir. Prog-
ram kapsamında sağlanacak destek-
lerin oranı % 60 (altmış) olarak uy-
gulanır. İstihdam edilecek elemanın; 
yeni mezun, kadın, engelli, birinci de-
rece şehit yakını veya gazi olması ha-
linde destek oranına %20 (yirmi) ila-
ve edilir.

Destek programından yararlan-
ma koşulları 
 (1) Destek programından yararlanıla-
bilmesi için İşletmenin; 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) İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyanna-
mesinin güncel olması gerekir. 
(3) Destek programının süresi işlet-
me için 2 (iki) yıldır. 
(4) İşletmeler, destek programının ta-
mamlandığı tarihten itibaren, bir de-
faya mahsus olmak üzere başvuru 
yapması şartı ile destek programın-
dan yeniden yararlanabilir. Ancak, iş-
letmeler, yararlandığı ilk destek prog-
ramındaki destekler için ikinci destek 
programında yararlanamazlar.

Destek programına başvuru
İşletme Geliştirme Destek Programı 
başvuru formu ile KBS üzerinden ya-
pılır. Destek programına başvuru ya-
pılmış olması ve/veya taahhütname 
onaylanmış olması KOSGEB’i taah-
hüt altına sokmadığı gibi müracaat e-
den açısından da kazanılmış hak teş-
kil etmez.

Kaynak: https://www.kosgeb.gov.tr/
Content/Upload/Dosya/%C4%B0s-
letme%20Gelistirme%20Destek%20
Program%C4%B1/01.03.2021/1-_I%C-
C%87sletme_Gelistirme__Destek_
Programc%CC%A7_Uygulama_Esas-
larc%CC%A7.pdf
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Gazâli’nin Hayatı 

“Hüccet el-İslam” lakabıyla ün-
lü Ebû Hâmid Muhammed 

b. Muhammed el-Gazali, H.450 / 
M.1058 ’de Horasan’ın Tus vilaye-
tinin Teberan adlı şehrinde doğdu. 
Babası Muhammed, eğirdiği yünle-
ri dükkânında satarak geçimini sağ-
layan, esnaftan bir kimseydi. Ölümü 
yaklaşınca Muhammed ve Ahmed 
isminde iki oğlunu, iyiliksever ve sû-
fi arkadaşlarından birine emanet et-
mişti. Ebû Hâmid Gazâli ve kardeşi 
Ebu’l Futûh Ahmed babalarının bı-
raktığı küçük mirastan yararlanarak 
eğitim ve öğretimini sürdürmüş, da-
ha sonra Gazâli memleketi Tus’da 
Ahmed b. Muhammed Razikani’den 
bir süre fıkıh okuduktan sonra Cür-
can’a gitmiştir. Cürcan’dan memleke-
ti Tus’a döndüğü sırada, soyguncula-
rın baskınına uğramış ve soyulmuş-
lardı. Soyguncuları izleyip işlerine ya-
ramayacak olan el yazısı ile tuttuğu 
notlarını geri vermelerini rica etmiş-
ti. Gazâli bu olaydan sonra Tus’a dö-
nünce üç yıl süreyle aldığı notları ez-
berlemeye çalışmıştır. Nişabur Niza-
miyesi’ndeki derslerine devam etmiş 
ve medresenin en gözde üç öğrencisi 
arasında yer almıştır. Seçkin bir yere 
sahip olan Gazâli Nizam el-Mülk’ün 
ilmî danışmanı ve baş hukukçusu 
olarak çalıştığı uzun yıllar içinde dev-
rinin devlet yönetimi ve siyasi prob-
lemleri hakkında yakından bilgi sahi-
bi olma imkânı buldu. Gazâli Bağdat 
Nizamiyesi’ne tayini (1091) ile ders 
vermeye başlamış ve sonraki hayatı 

parlak, başarı dolu geçmiştir. Üç yüz 
talebesine ders verir, devlet ricâlin-
den gelip dinleyen de olurdu. Mem-
leketi Tus’da evinin yanına tekke ve 
medrese yaptırarak bir öğrenci toplu-
luğunun yetişmesi için özel çaba har-
camıştır. Nizam el-Mülk’ün oğlu Fahr 
el-Mülk, Selçuklu vezirliğine gelince 
tekrar tedris hayatına dönmesi için 
Gazâli’ye ısrarda bulunmuş. Bu ısrar 
üzerine bir süre Nişabur Nizamiye 
Medresesi’nde ders vermeye razı ol-
muştur. (H.499 / M.1105)
Gazâli’nin Eserleri
Gazâli çok yönlü bir düşünürdür. He-
men hemen her çağın bütün düşünce 
ve bilgileri ile ilgilenmiştir. Hukuk (fı-
kıh), hukuk felsefesi ve metodolojisi 
(usûl el-fıkh) teoloji (kelam), karşılaş-
tırmalı dinler, tasavvuf, ahlâk, siyer, 
siyaset, mantık, psikoloji, metafizik 
gibi müstakil eserler yazdığı sahala-
rın yanı sıra, eserlerinin içinde ayrı fa-
sıllar ayırarak değinmediği konu yok 
gibidir. El Munkız, Tehâfut gibi eser-
lerinde çağının bilgilerini eleştiren 
Gazâli, İhya’da kendi zamanının pra-
tik hayatına yönelmiş. İhya Ulum’ed-
Din başlığında dini ilimlerin yeniden 
diriltmeyi gerektirecek kadar cansız-
laştığını anlatmıştır. Çünkü İhya dö-
nemin ferdî ve sosyal hayatın özellik-
le de dinî ve ahlâki açıdan eleştirisi-
dir. Hukuk metodolojisi ve felsefe-
sine dair el-Mustasfa, kelamî tarzda 
yazılmış Usul el-Fıkh, İslam Huku-
ku’na dair el-Basit, el-Vasît, el-Veciz, 
el- Hulasa akla gelen ilk eserleri ara-
sındadır. Gazâli’nin eserleri son dere-

ce sistematik olma özelliği taşır. Çün-
kü hem tek başına hem de bir bütün 
olarak kendi alanlarında mantıkî bir 
sistem teşkil eder. 
Gazâli ’nin Metodolojisi 
Gazâli insanlık düşünce tarihinin ön-
de gelen şahsiyetlerinden biridir. Üs-
tad bir ilahiyatçı, mükemmel bir hu-
kuk âlimi, derin bir filozof olan Gazâ-
li eserleri ve örnek şahsiyeti ile “nâdir 
bir kombinasyonu” temsi eder. Gazâ-
li, sorunlara normatif açıdan yaklaş-
makla kalmayıp objektif tahlil meto-
dunu kullanmıştır. Kendisinden ön-
cekilerin hazırladığı bilgi malzeme-
sini objektif bir şekilde öğrenmeye, 
sonra eleştirmeye çalışmıştır. Ayrıca 
sunuş tarzı ve sistematiği ile daha ya-
rarlı hâle getirdiği esere orijinal katkı-
lar yapmıştır.
Gazâli’nin İktisadî Hayata 
Genel Yaklaşımı 
Gazâli, dinî hayatı iktisadî açıdan de-
ğil; iktisadî hayatı dinî açıdan ele al-
mıştır. İlişkileri ele alışında ana baş-
lığı insan teşkil eder. Çünkü her iki 
hayatın sübjesi insandır. Allah’a ulaş-
mayı en yüce ideal olarak kabul eder. 
Bunun da ancak dünyanın aldatıcı 
tarafından uzaklaşmakla olacağını 
ifade eder. Riyazeti savunan asıl ga-
yesi orta yolu bulmaktır. Riyazeti Al-
lah ’la insan arasındaki engelleri orta-
dan kaldıracak bir araç olarak kabul 
eder. Gazâli, fakirliği dünyanın in-
sandan el çekmesi; zühdü ise insanın 
dünyadan el çekmesi olarak tanımlar. 
Tevekkül konusunun mal toplama ve 
iktisâdi faaliyetlerle ilgili olduğunu 

belirtir. Gazâli ’ye göre mal toplamak 
ve biriktirmek gibi davranışlar tevek-
küle aykırı olup, terk edilmesi gerekir. 
Bir taraftan malın yokluğunu insanı 
küfre kadar götürecek bir etkisini ol-
duğunu söylerken, öbür taraftan, ma-
lın varlığının ise insanı azgınlığa sü-
rükleyebileceğini ifade eder. Bu ikisi 
arasında bir denge kurmak gerektiği-
ni savunur. Mal toplamanın ve servet 
biriktirmenin ruhî, bedenî, iç ve dış 
faziletleri olduğunu, bu faziletlerin 
temelinde ebedi mutluluk için yok-
sulun hakkını gözetmek gerektiğine 
dikkat çeker. Ancak malın asıl sahibi-
nin Allah, insanların ise emanetçi ol-
duğunun unutulmaması gerektiğini 
söyler. Kişinin kendisi için harcadı-
ğı mal ve serveti ile ibadetlerini ihya 
etmesi, sadaka-i cariye (hastane, ca-
mi, okul vb.) olan yapılar inşa etme-
si olumlu yanlar iken, servet yoluyla 
harama ve isyana sürüklenmesi mal 
ve servetin olumsuz yanıdır. Gazâli 
zengin ve yoksul arasında uçurum ol-
maması için toplumsal adâletin sağ-
lanması gerektiğini söyler. Bunun da 
toplumda hem ekonomik hem sos-
yal bağları güçlendiren zekat, sada-
ka gibi ibadetlerin yerine getirilme-
siyle olacağını vurgular. Fakat bu tür 
ibadetlerde; hem alan kişinin rencide 
olmaması, hem de sorunlarla müca-
deleyi kolaylaştırabilmek adına gizli 
yapılması gerektiğini söyler. Çünkü 
Gazâli’nin adâlet prensibinde ihsan 
vacip değildir. Fakat karşılıksız ver-
me ve borçlunun borcunu ödeme gibi 
hususlar vardır. Borcunu ödeyeme-
yen kişi için belli bir süre verip bek-
lemenin hâla ödeyemeyecek durum-
da ise, borcunun silinmesinde veya 
ödemede yardım edilmesi gerektiğini 
söyler. Sosyal adâlet konusunda de-
ğindiği bir diğer nokta ise yönetici-
dir (hükümdar). Ona göre hükümdar 
kibirli olmaz, zulümden uzak durur, 
risk alabilir ve halkı ile iletişim ku-
rabilirse adâleti sağlamış olur. Çün-
kü onun prensiplerinde mutlu insan 
akıllıdır; akıllı insan da adâletlidir. 
İktisâdi Faaliyet Saiki ve 
İktisâdi Motivasyon 
Gazâli insanların ihtiyaç sebebiyle ik-
tisadi faaliyette bulunduğunu söyler. 
İktisâdi faaliyette bulunmanın birinci 

sebebi gelecek korkusudur. Bireyler 
geleceklerini güvence altına almak 
için iktisâdi faaliyette bulunur. İkin-
ci sebep ise rakipsiz, tek varlık olma 
isteğidir. Kişilerin egemenlik kurma, 
onlar üzerine emir verme, iradesine 
göre tasarrufta bulunabilme arzusu 
ile iktisâdi faaliyetlerde bulunduğu-
nu açıklar. 
İktisâdi Hayat 
Gazâli, tahlillerinde insanın ihtiyaç 
sebebiyle hareket ederken üç şeye 
muhtaç olduğunu söyler: Yiyecek, 
giyecek, mesken. İnsan, biyolojik ih-
tiyaçlarını karşılamaya çalışırken za-
naat ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın, 
süreç içinde gittikçe karmaşık bir su-
retle gelişmeye ve genişlemeye de-
vam ettiğini belirtir. Kişiler üretim-
lerinin kendi ihtiyaçlarını aşan kıs-
mını, ihtiyaç duydukları şeylerle mü-
badele etmek zorunda kalır. Henüz 
parasal bir sisteme geçilemediği için, 
uzun yıllar mal takas sistemi varlığı-
nı sürdürmüştür. Gazâli bu noktada 
ölçülü, adâletli mübadele ile haram 
mal alışverişini de engellemek iste-
miştir. Zanaat ve sanat, âlet ve mal-
lar olmadan tamamlanamaz diyerek; 
arazi, dükkân, çarşı gibi mekanların 
gerekliliğini; sonra mallara ve aletle-
re duyulan ihtiyaç ortaya çıkar sözle-
ri ile açıklamıştır. Takas yönteminin 
gelişmesi ile para emtia biçimi ortaya 
çıkmış; büyük baş hayvan, tuz, tütün 
gibi bazı emtialar mübadele aracı ola-
rak işlev görmüştür. Sonrasında tica-
ret hacmi genişleyerek ülkelerarası 

ticaret başlamıştır. Yüzyıllarca stan-
dart değer haline gelen; altın (dinar), 
gümüş (dirhem), bakır gibi metaller 
çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Ma-
deni paralar ise MÖ. 7. yy’da ortaya 
çıkmıştır. Paranın ortaya çıkışı para 
basma, para işaretleme, miktar tayini 
gibi meseleleri de beraberinde getir-
miştir. Madeni paraların içerisindeki 
değerli maden oranının değişmesi ile 
paralar arasında farklılık oluşmuş-
tur. Gazali ’ye göre bu farklılık yüksek 
ayarlıları, kendi maddeleri için talep 
edilir hâle getirir. Bu görüş, Gresham 
Kanunu olarak bilinen “kötü para iyi 
parayı piyasadan kovar” tezinin bir 
diğer açıklamasıdır. Gazâli, bu duru-
ma engel olabilmek için darphane ve 
kuyumculara duyulan ihtiyacı hatır-
latır. Böylece para ile ilgili işlemleri 
onlar yapmış olurlar ve ticarette gü-
vensizlik engellenebilir. Kuyumcular 
zamanla finansal aracı olarak hare-
ket etmiş, ekonomik işlemleri hızlı 
ve güvenli şekilde yapmışlardır. Pa-
ranın kullanım alanının artması ile 
toplumda da değişimler yaşanmıştır. 
Herhangi bir mesleği icra edecek du-
rumda olmayan, kendi emeklerinin 
kazancıyla geçinmekten mahrum; 
düşük geçim yolunu tercih eden bi-
reyler olmuştur. Asalak gruptan sayı-
lan hırsız, dilenci gibi kişiler gönülleri 
yumuşatarak bir miktar mal almaya 
çalışan bireyler olarak toplumda var-
lıklarını sürdürmüşlerdir. Paranın iş-
levsel gücü ve değerinin artması ile 
Gazâli: Kur’an’da yer alan, “Allah siz-

İSLAM’DA
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lere alış verişi helal faizi haram kıldı.” 
ilkesini açıklayarak, paranın faizli ya 
farklı teşvik enstrümanı olarak kul-
lanılmasını engellemek istemiştir. 
Alım-satım ve ribâ arasında birincisi-
nin özü itibari ile serbest ikincisinin 
ise zulüm olduğunu açıklar. İnsanoğ-
lunun paraya hakim olma çabasına 
karşın Gazali: “Her ikisi tek şeye ha-
kim oldukları için birbiriyle eşitlen-
miş olurlar.” diyerek paranın türü ne 
olursa olsun insana hakim olmayı 
başardığını ifade eder. Gazâli ribânın 
aynı cins yemekler arasında yapılan 
muamelelerle sınırlandırılmaması-
nın gerekçesini şöyle açıklar: “Mesela 
buğdayı hurma karşılığında satmak 
isteyen kişi mazurdur. Çünkü bu iki 
madde tatminleri bakımından birbi-
rinin yerini tutmazlar. Bir ölçek buğ-
day ve her bakımdan ona denk bir 
ölçek buğdayı değiştirmek isteyenler 
ise mazur sayılmazlar. Fakat yaptık-
ları saçma bir şey olacağı ve insanla-
rın böyle bir muamele ile uğraşma-
ları beklenmediği için herhangi bir 
yasaklamaya da ihtiyaç yoktur.” de-
miştir. Kısacası kaliteli bir mal ile ka-
litesiz bir malın eşit olarak değiştiril-
mesi zaten yapılmaz. Ayrıca ribânın, 
maddeleri piyasadan çekilmesine 
sebep olması ve varlık hikmetlerine 
hizmet etmekten alıkoymasının iki 

sonucu vardır. Birincisi tedavül dışı 
kalma mahzurunu ortadan kaldıran 
bir ribâ ya da faiz sistemi gerçekle-
şirse, bu gerekçeye dayandırılan fa-
iz yasağının da kaldırılması gerekir. 
İkincisi dinar ve dirhemi kap kacak 
gibi eşyaya dönüştürmektir. Gazâli 
paranın gömülmesini o ülke yöneti-
cisinin hapsedilmesine, paranın eş-
ya olarak kullanılmasını yöneticinin 
önemsiz işlerde çalıştırılmasına, ri-
bâ muamelesinde kullanılmak üze-
re elde tutulmasını ise yöneticinin 
bağlanıp kısıtlanmasına benzetmiş-
tir. Gazâli yaptığı mukayesede birin-
ci ile ikinci arasında ikincinin daha 
kötü, ikinci ve üçüncü arasında ise 
ikisinin aynı konuma sahip oldukla-
rını belirtir. Ribâya mahal vermemek 
için peşin parayla veresiye mal satışı 
olan selem konusunun önemi ortaya 
çıkar. Görme muhayyerliğinin geçek-
leşmesi, bedelin belirli olması ticari 
işlemleri sağlamlaştırmaktadır. Kırad 
(mudaraba) ise sermaye bir taraftan 
emek bir taraftan kurulan ortaklıktır. 
Gazâli, kıradı şirket türleri arasında 
saymamaktadır. Bunun şirket kavra-
mından kaynaklandığını söyleyebi-
liriz. Kişilerin mallarının ayrı olduğu 
halde her türlü kâr ve zararda ortak 
olmak üzere eşit sermaye ile anlaştık-
ları ortaklığa “Mufavada şirketi”; ser-

maye olmadan sadece emekleri or-
taya koyarak elde edecekleri ücrette 
ortak olmak için anlaştıkları ortaklı-
ğa “Ebdan şirketi (İş şirketi)”; serma-
ye olmadan taraflardan birinin ticari 
itibarını, diğerinin çalışmasını orta-
ya koyarak kurulan ortaklığa “Vücuh 
şirketi”, sermayelerini taksime gitme-
dikçe yekdiğerinden ayırt edilmeye-
cek bir şekilde birleştirilen, çift taraflı 
tasarruf hakkının olup kâr ve zararın 
sermaye oranında paylaşıldığı ortak-
lığa, “İnan ortaklığı ” adlarını vermek-
tedir.
Sonuç olarak; ortaklık konusunda 
hassas olan Gazâli, alım-satımın in-
sanların ihtiyaçlarını karşılama ama-
cını taşıdığı için, bedeller arasında 
eşitsizlik olabileceğine dikkat çeker. 
Ona göre alıcının piyasanın belirlediği 
normal kârın fazlasını vermeyi kabul 
etmesi; malı çok beğenmesi, içinde 
bulunduğu şartlarda o mala şiddet-
le ihtiyaç duymasından ileri gelir. Kı-
sacası aşırı kârdan kaçınıp, piyasada 
oluşan kâr sınırıyla yetinmeyi ahlâkî 
bir davranış olarak kabul eder. Kârın 
piyasa fiyatlarından 1/3 oranından 
fazla olması halinde yapılan satışın, 
alıcı için “muhayyerlik hakk” doğura-
cağını, bunun da hukuki sonuçları ola-
cağını belirtir. Gazâli yapılan alım-sa-
tım işlemlerinin bir şahit ile ya da bel-
gelerle yapılması gerektiğini söyler. 
Bu sayede ödeme tarihleri, alım-satım 
miktarlarında yaşanabilecek sorunlar 
önlenmiş olacaktır. Gazâli’nin iktisâ-
di meselelere olan ilgisi; insanoğlunu 
ebedi mutluluğa ulaştırma, kâmil bir 
hayat programı ortaya koyma çaba-
sından doğmuştur. İktisâdın tek ba-
şına bir değere sahip olmadığı, nihai 
amaçlar için vazgeçilmez bir araç ol-
duğu görüşündedir. 
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TEMEL EKONOMİK
GÖSTERGELER

Hakan KARAGÖZ
KTO–Ekonomik Araştırmalar ve Proje Uzmanı

Mayıs ayında TÜFE yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı.
TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki 
aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti. 
TR52 Konya-Karaman Bölgesinde Mayıs ayında enf-
lasyon yıllık %16,83 artış göstermiştir.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık 
%38,33, aylık %3,92 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önce-
ki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%17,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,33 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %22,24 artış gösterdi.

ENFLASYON

2021 Nisan ayında işsizlik oranı %13,9
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde 
işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 
275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise 0,9 puanlık artış ile %13,9 seviyesinde gerçek-
leşti.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Kaynak: TUİK

En Fazla Artan
(Aylık)

En Fazla Azalan
(Aylık)

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

1 Patates 41,57 1 Sivri Biber -50,94

2 Havuç 36,37 2
Çarliston 
Biber

-45,52

3
Şehirlerarası 
Otobüs Ücreti

29,46 3 Taze Fasulye -34,90

En Fazla Artan
(Aylık)

En Fazla Azalan
(Aylık)

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

1 Ana metaller 8,97 1
Temel eczacı-
lık ürünleri

-0,22

2
Ağaç ve man-
tar ürünleri

8,41 2 İçecekler 0,35

3
Kok ve rafine 
petrol ürünleri 

7,99 3 Giyim Eşyası 0,78

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK
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Nisan ayında ihracat %109,2 ithalat %61,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirli-
ğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üre-
tilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı 
Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %109,2 
artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat %61,1 arta-
rak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan, 3 
milyar 58 milyon dolara geriledi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında 
%66,2 iken, 2021 Nisan ayında %86,0’a yükseldi.
İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırayı aldı
Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Alman-
ya’ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 
1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon 
dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 
ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3’ünü oluş-
turdu. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin’den 
yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ül-
keyi sırasıyla; 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 
129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile 
ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapı-
lan ithalat, toplam ithalatın %40,2’sini oluşturdu.

DIŞ TİCARET

2021 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 
110,7 milyar TL, bütçe gelirleri 93,8 milyar TL ve bütçe 
açığı 16,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz 
dışı bütçe giderleri 92,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 
1,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Nisan ayında 43 
milyar 198 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Nisan 
ayında 16 milyar 917 milyon TL açık vermiştir.
2020 yılı Nisan ayında 26 milyar 151 milyon TL faiz 
dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 
666 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2021 Mayıs ayında tüketici güveni azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerin-
den arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 
bir önceki aya göre %3,6 oranında azaldı; Nisan ayında 
80,2 olan endeks, Mayıs ayında 77,3 oldu.
Tüketici Güven endeksindeki artış; hane maddi 
durum, genel ekonomik durum ve dayanıklı tüketim 
malları harcama yapma düşüncesi beklentileri değer-
lendirmelerinin kötüleştiğini göstermektedir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

2021 Mart ayında sanayi üretimi yıllık %16,6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart 
ayında (yıllık);
• Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %14,8, 
• İmalat sanayi sektörü endeksi %17,2,
• Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağı-
tımı sektörü endeksi %11,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
Kaynak: TUİK

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
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2021 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasi-
te kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azala-
rak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Kaynak: TCMB

Kaynak: TCMB

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

GSYH 2021 1. çeyreğinde %7,0 arttı. 
GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %7,0 arttı.
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yı-
lının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. Dev-
letin nihai tüketim harcamaları %1,3, gayrisafi sabit 
sermaye oluşumu %11,4 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı.

DÖNEMSEL GAYRİ SAFİ 
YURT İÇİ HASILA

2021 Şubat ayında cari denge, 2,6 milyar $ açık 
vermiştir. 
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 2.124 
milyon ABD doları azalarak 3.329 milyon ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık 
cari işlemler açığı 36.192 milyon ABD doları olmuştur.

CARİ AÇIK

Türkiye’de 2021 Nisan ayında 95.863 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 
oldu. Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artış gös-
tererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde 
ipotekli satışların payı %18,3 olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI

2021 Mayıs ayında finansal yatırımlar araçları arasın-
da en yüksek aylık reel getiriyi %7,19 oranlarıyla kül-
çe altında gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde Euro 
%3,34, BIST 100 endeksi %1,94, Amerikan doları %1,69, 
DİBS %0,59 ve mevduat faizi (brüt) %0,37 oranlarında 
yatırımcısına kazandırdı.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA PERAKENDE
GÜVEN ENDEKSİ

Mayıs-Haziran 2021

KONYA PERAKENDESİNDE 
BEKLENTİLER GEÇEN AYIN VE 
GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALDI
Konya Perakende Güven Endeksi (KO-
PE) Mayıs 2021’de geçen yıla kıyasla ar-
tarken, geçen aya kıyasla azaldı. Geç-
tiğimiz 3 ayda işlerin durumu göster-
gesi hem Mayıs 2020’ye hem de Nisan 
2021’e göre azalırken, gelecek 3 ayda sa-
tış beklentisi göstergesi Mayıs 2020’ye 
göre artış,  Nisan 2021’ göre azalış gös-
terdi. Konya perakende sektörü, Ma-
yıs 2021’de Türkiye genelinden daha iyi 
performans sergiledi.

Konya’da perakende güveni geçen 
aya kıyasla azalış, geçen yıla kıyas-
la ise sınırlı artış gösterdi: 
Mayıs 2021’de TEPAV Perakende Gü-
ven Endeksi (TEPE) -18,8 puan değeri-
ni alırken, KOPE -8,2 puan değerini al-
dı. Geçen yılın aynı dönemine göre KO-
PE 0,6 puan artarken, TEPE 1,9 puan 
azaldı. Geçen aya göre bakıldığında ise 
KOPE 3,1 puan, TEPE ise 3,0 puan aza-

lış gösterdi. Konya perakendesi Türkiye 
genelinden daha iyi, AB-27’den daha kö-
tü performans gösterdi. KOPE değerinin 
geçen aya kıyasla azalışında, geçtiğimiz 
3 ayda işlerin durumu ve önümüzdeki 3 
ayda satış beklentisi göstergelerindeki 
kötüleşme etkili oldu.
Konyalı perakendecilerin satış 
beklentisi geçen aya ve geçen yıla 
göre azaldı:
Mayıs 2021’de Konya’da faaliyet göste-
ren perakendecilerin yüzde 31,7’si önü-
müzdeki 3 ayda satışlarının artmasını 
beklerken, satışlarının düşmesini bek-
leyenlerin oranı yüzde 28 düzeyinde ol-
du. Satışlarında bir değişiklik bekleme-
yenlerin oranı ise yüzde 40,3 olarak be-
lirlendi.
Gelecek 3 aydaki satış beklentileri Ma-
yıs 2020’ye göre 18,9 puan, Nisan 2021’e 
göre 1,3 puan azaldı. Gelecek 3 aya iliş-
kin satış beklentilerinde Konya, Mayıs 
2021’de Türkiye genelinden daha iyi ve 
AB-27’den daha kötü performans sergi-
ledi.

Konya’da perakendecilerin işlerde-
ki toparlanma algısı geçen yıla kı-
yasla arttı:
Mayıs 2021’de işlerdeki toparlanma al-
gısı geçen aya göre 28,0 puan azalarak 
-51,0 değerini aldı. İşlerdeki toparlanma 
algısı geçen yılın aynı ayına göre ise 10,7 
puan arttı.
İşlerinin geçen yılın aynı dönemine gö-
re arttığını belirtenlerin oranı Mayıs 
2021’de yüzde 12,3 olurken, azaldığını 
belirtenlerin oranı yüzde 63,3 oldu. KO-
PE anketine katılanların yüzde 24,3’ü 
ise işlerinin geçen yılın aynı dönemine 
göre değişmediğini belirtti. Mayıs ayın-
da Konya’daki perakendecilerin işlerde-
ki toparlanma algısının Türkiye genelin-
deki perakendecilere kıyasla daha zayıf 
olduğu görüldü.
Perakende güveni Mayıs ayında en 
fazla “motorlu taşıtlar” sektörün-
de arttı:
Konya’da perakende sektörüne alt sek-
törler itibarıyla bakıldığında, peraken-
de güveni Mayıs ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre “motorlu taşıtlar”, “elekt-
rikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, 
“tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “di-
ğer(akaryakıt istasyonu, eczane, parfü-
meri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” 
sektörlerinde değişim ortalamanın üze-
rinde; “mobilya, aydınlatma ekipmanı 
ve ev içi kullanım ürünleri”, “birden faz-
la türde ürün satan bakkal, market ve 
büyük mağazalar” ve “yiyecek, içecek ve 
tütün ürünleri” sektörlerindeki değişim 
ortalamanın altında gerçekleşti.
Konya perakendesinde beklentiler 
geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı:
KOPE ve TEPE’nin denge değerleri so-
rular bazında karşılaştırıldığında Mayıs 
2021’de, “geçtiğimiz 3 ayda işlerin duru-
mu” ve “önümüzdeki 3 ayda satış ve sa-
tış fiyatı beklentileri” göstergelerinde 
KOPE’nin daha iyi bir performans sergi-
lediği görüldü. “Önümüzdeki 3 ayda te-
darikçilerden sipariş, satış, istihdam ve 

satış fiyatı beklentileri” ve “gelecek yıl 
mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri 
hem Mayıs 2020’ye göre hem de Nisan 
2021’e göre azaldı. “Geçtiğimiz 3 ayda iş-
lerin durumu” ve “geçen yıla göre işlerin 
durumu” göstergeleri Nisan 2021’e göre 
azalış gösterirken, Mayıs 2020’ye göre 
artış gösterdi.
Perakende güveninde Türkiye, AB-
27 ve Euro Bölgesi’nden daha olum-
suz bir görünüm arz ediyor:
Perakende güveni geçen yıla kıyasla AB-
27 ve Euro Bölgesi’nde önemli oranda 
iyileşti. Perakende Güven Endeksinde-
ki artışlar 13 ülkede 30 puanın üzerin-
de, 8 ülkede ise 20 puanın üzerinde ger-
çekleşti. Endeks değeri azalan tek ülke 
ise Türkiye oldu. Avrupa genelinde aşı-
lamanın hızlı ilerlemesi nedeniyle nor-
malleşme sürecinin erken başlaması 
söz konusu olumlu ayrışmada belirleyi-
ci oldu.

Şekil 1: KOPE ile TEPE karşılaştırılması* (Mayıs 2020 – Mayıs 2021) Şekil 2: Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi* (Mayıs 2020 – Mayıs 2021)

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

2019 -16,1 -17,8 -13,2 -14,4 -14,2 -6,9 -14,8 -10,5 -12,7 -17,7 -9,5 -7,0

2020 -4,0 -5,4 -21,8 -26,5 -8,8 -5,9 -1,2 -13,8 -15,2 -15,8 -17,6 -18,5

2021 -10,3 -13,2 -9,1 -5,1 -8,2

Tablo 1: Konya Perakende Güven Endeksi*

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

2019 -15,7 -23,5 -15,7 -6,4 -9,6 -7,6 -17,2 -14,9 -16,1 -5,9 -3,0 0,7

2020 6,6 4,4 -32,0 -22,4 22,2 27,4 24,2 -12,5 -20,2 -12,9 -21,5 -24,1

2021 2,3 0,9 2,7 4,6 3,3

Tablo 2: Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklenti* 

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

2019 -41,0 -46,7 -37,0 -58,7 -54,0 -56,7 -60,7 -47,0 -42,7 -56,0 -47,7 -42,0

2020 -42,3 -39,3 -54,7 -58,7 -61,7 -63,7 -48,0 -49,7 -50,3 -56,3 -44,3 -53,0

2021 -44,7 -63,3 -34,7 -23,0 -51,0

Tablo 3: İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu*

Şekil 3: İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu* (Mayıs 2020 – Mayıs 2021)

Şekil 4: Alt sektör bazında KOPE’nin Mayıs 2021’de bir önceki yıla göre değişimi* (puan)

Ülkeler/ (Puan)

Mayıs 
2020’ye 

göre 
Perakende 
Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Ma-
yıs 

2021

Belçika 47,2 4,2

Estonya 42,7 13,2

Avusturya 38,0 -1,2

İspanya 36,4 2,3

İrlanda 35,2 14,9

Fransa 35,2 -2,1

Polonya 35,0 -0,1

İsveç 33,2 20,9

Romanya 32,6 12,8

Slovenya 32,4 19,1

İtalya 30,5 6,6

Euro Bölgesi-19 30,2 0,4

Letonya 30,1 7,6

Arnavutluk 30,1 19,0

AB-27 29,7 1,4

Bulgaristan 28,9 15,5

Litvanya 27,7 8,6

Yunanistan 27,4 5,0

Hırvatistan 26,8 -10,6

Almanya 25,2 -5,4

Portekiz 24,8 -0,5

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi

23,8 -11,2

Sırbistan 20,5 10,0

Slovakya 18,9 16,5

Finlandiya 17,7 9,9

Karadağ 16,9 -6,8

Macaristan 15,9 -2,0

Hollanda 15,2 1,9

Danimarka 13,3 -2,2

Makedonya 
Cumhuriyeti

13,1 -2,2

Çek Cumhuriyeti 7,7 16,7

Türkiye -1,9 -18,8

Karadağ -32,9 -18,3

Hırvatistan -45,8 -29,6

Şekil 5: AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin 
Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları* 
(Mayıs 2020’ye göre)

Sorular
KOPE

(Konya) 
05/2020

KOPE 
(Konya)
04/2021

KOPE 
(Konya)
05/2021

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
05/2021

Bir önceki 
yılın aynı 

ayına göre 
değişim
05/2021

TEPE 
(Türkiye)
05/2021

Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? -71,3 -31,7 -49,3 -17,7 22,0 -55,9

Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?  22,8 11,7 21,4 9,7 -1,4 9,0

Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde 
değişeceğini düşünüyorsunuz?

0,4 -7,5 -19,0 -11,5 -19,4 -18,3

Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini dü-
şünüyorsunuz?

22,2 4,6 3,3 -1,3 -18,9 -9,5

İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne 
yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?

5,3 5,7 -2,3 -8,0 -7,7 -1,6

Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini 
düşünüyorsunuz?

51,0 54,0 49,7 -4,3 -1,3 35,6

İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti? -61,7 -23,0 -51,0 -28,0 10,7 -39,5

Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz? 4,2 6,7 -13,2 -19,8 -17,4 9,0
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

Mayıs-Haziran 2021

KONYA HİZMETLER 
SEKTÖRÜNÜN TALEP 
BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Konya Hizmetler Sektörü Güven En-
deksi geçen aya ve geçen yılın aynı ayı-
na göre yükseldi. Önümüzdeki 3 ayda 
hizmetlere olan talep beklentisi Nisan 
2021’e ve Mayıs 2020’ye göre yükselir-
ken, çalışan sayısı beklentisi zayıfladı,  
fiyat artış beklentisi  ise yükseldi.
Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi geçen aya ve geçen yıla gö-
re yükseldi: 
Konya Hizmetler Sektörü Güven En-
deksi geçen aya göre 0,4 puan, geçen yı-
la göre ise 23,2 puan yükselerek -11,0 pu-
an değerini aldı. Aynı dönemde, Türkiye 
genelini temsil eden Hizmetler Sektörü 
Güven Endeksi geçen aya göre 2,9 pu-
an düşerken, geçen yıla göre 39,6 puan 
yükseldi ve 5,5 puan değerini aldı. Bu-
na karşın, AB-27’yi temsil eden hizmet-
ler sektörü güven endeksi Mayıs 2021’de 
bir önceki aya göre 10,1 puan, geçen yılın 
aynı dönemine göre 57,1 puan yüksele-

rek 8,8 puana ulaştı. AB’de gözlenen söz 
konusu olumlu ayrışmada, büyük ölçü-
de, aşılama sürecinin hızlı ilerlemesine 
bağlı normalleşme adımlarının gerçek-
leşmesi etkili oldu.
Konya hizmetler sektörünün yüz-
de 45,3’ü önümüzdeki dönemden 
umutlu:
Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetle-
re olan talep beklentisinin denge değe-
ri Mayıs 2021’de bir önceki aya göre 18,6 

puan, geçen yılın aynı dönemine göre 
8,3 puan yükselerek 33,0 puan değeri-
ni aldı. Önümüzdeki 3 ayda verilen hiz-
metlere olan talep beklentisi bir önceki 
aya göre Konya ve AB-27’de yükselirken, 
Türkiye genelinde düştü. Mayıs ayında 
Konya, Türkiye genelinden daha iyi per-
formans sergiledi. 
Mayıs 2021’de Konya’da hizmetler sektö-
ründe faaliyet gösteren firmaların yüz-
de 45,3’ü önümüzdeki 3 ayda verdikleri 

hizmetlere olan talepte artış bekler-
ken, yüzde 12,3’ü talepte düşme bek-
lediklerini ifade etti.
Mayıs ayının lideri ulaştırma 
hizmetleri sektörü oldu:
Mayıs ayında Konya’da hizmetler 
sektörüne alt sektörler itibarıyla ba-
kıldığında, “ulaştırma hizmetleri” 
sektörünün en iyi performans gös-
teren sektör olduğu görüldü. Ulaş-
tırma hizmetleri sektörünü yüzde 
20’nin üzerindeki yıllık artış oran-
ları ile “eğitim”, “sağlık işleri ve sos-
yal hizmetler”, “yayımcılık faaliyetle-
ri” ve “finansal hizmetler” sektörleri 
takip etti. “Bilgisayar ve ilgili hizmet-
ler” sektöründe ise geçen yıla göre 
düşüş yaşandı.
Firmaların yüzde 17,7’si finan-
sal kısıtlardan şikâyet ediyor:
Konya’da hizmetler sektöründe faa-
liyetleri kısıtlayan faktörlere ilişkin 
değerlendirmeler geçen yıla göre kı-
yaslandığında, materyal veya ekip-
man eksikliği ile talep yetersizliğini 
belirten katılımcıların oranı geriledi, 
finansal kısıtlar ile diğer faktörleri 
belirten katılımcıların oranı ise art-
tı. Diğer taraftan, faaliyetlerini kısıt-
layan hiçbir şeyin olmadığını söyle-
yenlerin oranında da geçen yıla göre 
artış yaşanırken işgücü eksikliğine 
ilişkin değerlendirmelerde değişim 
gözlenmedi. 

Şekil 1: Hizmetler Sektörü Güven Endeksi karşılaştırması* (Mayıs 2020 – Mayıs 2021)

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 -23,9

2021 -20,9 -10,4 -12,9 -11,4 -11,0

Tablo 1: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi*

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 -4,3

2021 11,3 22,3 28,3 14,4 33,0

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

Şekil 2: Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere talep beklentisi* (%arttı - %azaldı)
(Mayıs 2020 – Mayıs 2021)

Şekil 3: Alt sektörler bazında endeksin Mayıs 2021’de bir önceki yıla göre değişimi (puan)

Sorular
KOPE

(Konya) 
05/2020

KOPE 
(Konya)
04/2021

KOPE 
(Konya)
05/2021

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
04/2021

Bir önceki 
yılın aynı 

ayına göre 
değişim
05/2021

TEPE 
(Türkiye)
05/2021

Geçtiğimiz üç ayda işleriniz nasıl değişti? -73,7 -28,4 -36,3 -7,9 37,3 -0,2

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan 
talep nasıl değişti?

-53,7 -20,1 -29,7 -9,6 24,0 0,4

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan ta-
lebin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

24,7 14,4 33,0 18,6 8,3 16,4

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı na-
sıl değişti?

-23,7 -1,7 -4,7 -3,0 19,0 -1,1

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne 
yönde değişmesini bekliyorsunuz?

8,7 11,4 8,3 -3,1 -0,3 8,2

Gelecek üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlerin fiyatla-
rının ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

35,7 42,6 44,0 1,4 8,3 22,7

Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde (hizmet 
satışlarınızda) nasıl bir gelişme oldu?

-57,7 -16,4 -26,1 -9,6 31,6

Tablo 3: Soru bazında detaylı sonuçlar* (puan) 
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Şekil 4: Faaliyetleri kısıtlayan temel etkenlerin Mayıs 2021’de bir önceki yıla göre değişimi 
(puan)

Ülkeler/ (Puan)

Mayıs 
2020’ye 

göre 
Hizmetler 
Sektörü 

Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Ma-
yıs 21

İrlanda 93,2 37,6

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi

91,4 17,7

İsveç 84,4 32,7

Slovakya 84,0 20,0

Estonya 71,0 12,9

İspanya 67,2 11,3

Avusturya 65,1 21,9

Belçika 64,3 14,9

Yunanistan 63,6 12,3

İtalya 62,9 6,9

Danimarka 59,2 12,5

Hollanda 59,0 6,8

Hırvatistan 58,1 9,3

Finlandiya 58,0 14,0

AB-27 57,1 8,8

Euro Bölgesi-19 57,0 8,3

Sırbistan 54,9 16,0

Portekiz 54,5 3,0

Fransa 53,3 -0,2

Litvanya 52,9 11,9

Romanya 48,6 5,8

Karadağ 46,8 12,3

Slovenya 46,1 10,9

Almanya 45,0 8,5

Polonya 44,9 -7,2

Letonya 44,7 3,5

Arnavutluk 44,7 9,4

Makedonya 43,0 6,9

Bulgaristan 40,0 3,2

Türkiye 39,6 5,5

Çek Cumhuriyet 37,2 17,9

Macaristan 32,9 -10,1

Tablo 4: AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin 
Hizmetler Sektörü Güven Endeksi 
karşılaştırmaları (Mayıs 2020’ye göre)

KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

Mayıs-Haziran 2021

KONYA İNŞAAT 
SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAM 
BEKLENTİSİ ARTTI
Konya İnşaat Sektörü Güven Endek-
si geçen aya ve geçen yılın aynı dö-
nemine göre yükseldi. Konya inşaat 
sektöründe mevcut siparişlerin duru-
mu, önümüzdeki dönem çalışan sayı-
sı ve talep beklentisi Nisan 2021’e gö-
re artarken, önümüzdeki dönem sa-
tış fiyatları beklentisi aynı dönemde 
azaldı.
Konya İnşaat Sektörü Güven En-
deksi geçen aya ve geçen yıla kı-
yasla yükseldi
Konya İnşaat Sektörü Güven Endek-
si, Mayıs 2021’de geçen aya ve geçen 
yılın aynı dönemine göre yükseldi. 
Endeks değeri, geçen yılın aynı dö-
nemine göre 61 puan, geçen aya göre 
22,5 puan yükselerek 18,3 puan değe-
rini aldı. Mayıs 2021’de Türkiye gene-
lini temsil eden inşaat sektörü güven 
endeksi -15,9 puan, AB-27’yi temsil 
eden güven endeksi ise 3,9 puan de-

Mayıs ayında hizmetler sektöründe fa-
aliyet gösteren firmaların yüzde 17,7’si 
finansal kısıtların, yüzde 14,3’ü talep 
yetersizliğinin, yüzde 4,3’ü işgücü ek-
sikliğinin ve yüzde 1,3’ü materyal veya 
ekipman eksikliğinin faaliyetlerini kı-
sıtladığını vurgulamıştır. Faaliyetlerini 
kısıtlayan hiçbir şeyin olmadığını ifade 
edenlerin oranı ise yüzde 12 olmuştur.
Konya hizmetler sektörünün gele-
cek döneme ilişkin talep beklentisi 
Türkiye genelinden daha yüksek:
Hizmetler Sektörü Güven Endeksi An-
keti soruları bazında karşılaştırıldığın-
da, Mayıs ayında Konya’da hizmetler 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
gelecek üç aya ilişkin talep ve istihdam 
beklentilerinin Türkiye genelinden daha 
olumlu, fiyatlardaki artış beklentilerinin 
ise daha güçlü olduğu görüldü. Diğer ta-
raftan, geçtiğimiz üç aya yönelik iş hac-

mi, genel işlerin durumu, talep ve çalı-
şan sayısına yönelik değerlendirmelerde 
Konya firmalarının Türkiye geneline kı-
yasla oldukça olumsuz olduğu gözlendi.
Mayıs ayında hizmetler sektörün-
de AB, Türkiye’ye göre daha iyi per-
formans sergiledi:
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Hizmetler 
Sektörü Güven Endeksi değerlerine ba-
kıldığında, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, İsveç ve Slovakya’nın geçen 
yıla göre en fazla artış yaşanan ülkeler 
olduğu görüldü. Geçen yıla göre düşüş 
yaşayan ülke olmadı. Türkiye Hizmetler 
Sektörü Güven Endeksi, geçen yıla gö-
re AB-27 ve Euro bölgesine kıyasla daha 
kötü performans sergiledi. AB’de gözle-
nen söz konusu olumlu ayrışmada, bü-
yük ölçüde, hızlı ilerleyen aşılamaya 
bağlı olarak normalleşme sürecinin gö-
reli olarak erken başlaması etkili oldu.

Şekil 1: İnşaat Sektörü Güven Endeksi karşılaştırılması* (Mayıs 2020 – Mayıs 2021)

Şekil 2: Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri – %normalin altı) (Mayıs 2020 – Mayıs 2021)

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 -27,0

2021 -15,0 -10,3 -9,0 -4,3 18,3

Tablo 1: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi*

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 -46,0

2021 -34,5 -34,0 -42,0 -33,0 -1,0

Tablo 2: Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri – %normalin altı)
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ğerini aldı. Mayıs ayında inşaat sektö-
rü güven endeksi geçen aya göre hem 
Konya ve Türkiye genelinde hem AB-
27’de yükseldi. Konya İnşaat Sektörü 
Güven Endeksi, Mayıs ayında Türki-
ye genelinden daha iyi performans 
sergiledi.
Konya’da inşaat sektörünün yüz-
de 13’ü mevcut siparişlerin nor-
malin altında olduğunu ifade et-
ti:
Mevcut sipariş durumunun denge de-
ğeri, bir önceki aya ve geçen yılın aynı 
ayına göre yükseldi. Böylelikle söz ko-
nusu değer, Mayıs 2021’de -1 puan de-
ğerine ulaşmış oldu. 
Mayıs 2021’de Konya’da inşaat sek-
töründe faaliyet gösteren firmaların 
yüzde 12’si mevcut siparişlerinin nor-
malin üzerinde olduğunu belirtirken, 
yüzde 13’ü normalin altında olduğu-
nu ifade etti. Mevcut siparişlerinin 
normal seviyede olduğunu belirtenle-
rin oranı ise yüzde 75 oldu. 
Mevcut siparişlerin durumu geçen yı-
la göre hem Konya ve Türkiye gene-
linde hem AB-27’de yükseldi. Konya 
inşaat sektöründeki mevcut sipariş-
lerin denge değeri, Mayıs ayında Tür-
kiye genelinden daha iyi performans 
gösterdi.
Konya’da gelecek dönemdeki is-
tihdam beklentisi geçen aya ve 
geçen yıla göre yükseldi:
Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayı-
sı beklentisi Mayıs 2021’de bir önceki 
aya göre 13 puan, geçen yılın aynı dö-
nemine göre 48,5 puan yükseldi. Böy-
lelikle istihdam beklentisinin denge 
değeri 37,5 puan oldu. 
Mayıs 2021’de, Konya’da inşaat sek-
töründe faaliyet gösteren firmaların 
yüzde 44’ü önümüzdeki 3 aydaki çalı-
şan sayısında artış beklerken, çalışan 
sayısında düşüş bekleyenlerin oranı 
yüzde 6,5 oldu. 
Çalışan sayısı beklentisi geçen yılın 

aynı dönemine göre hem Konya ve Tür-
kiye genelinde, hem AB-27’de yükseldi. 
Konya inşaat sektöründe önümüzdeki 
döneme ilişkin istihdam beklentisi, Ma-
yıs ayında Türkiye genelinden daha iyi 
performans sergiledi.
Mayıs ayında en fazla artış özel in-
şaat faaliyetleri sektöründe oldu:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
alt sektörler itibarıyla incelendiğinde, 
Mayıs 2021’de geçen yılın aynı dönemi-
ne göre “özel inşaat faaliyetleri”, “bina 
inşaatı” ve “bina dışı yapıların inşaatı” 
sektörlerinde artış gözlenmiştir. “Özel 
inşaat faaliyetleri” sektöründe gözle-
nen artış ortalama artışın üzerinde ger-
çekleşmiştir.
Firmaların yüzde 43’ü finansal 
şartların faaliyetlerini kısıtladığı-
nı söylüyor:
Konya’da inşaat sektöründe faaliyetle-
ri kısıtlayan faktörlerin geçen yıla göre 
değişimi incelendiğinde Mayıs 2021’de 
finansal kısıtların, hava şartlarının ve 
materyal veya ekipman eksikliğinin 
faaliyetlerini kısıtladığını söyleyenle-
rin oranında ve faaliyetlerini kısıtlayan 
hiçbir şey olmadığını söyleyenlerin ora-
nında geçen yıla göre artış gözlenirken, 
talep yetersizliğinden ve diğer faktör-
lerden şikayet edenlerin oranında ge-
çen yıla göre düşüş gözlenmiştir. İşgü-
cü eksikliğinin faaliyetlerini kısıtladığı-
nı söyleyenlerinin oranında ise geçen 
yıla göre değişim olmamıştır. 
Faaliyetleri kısıtlayan faktörler dile ge-
tirilme sıklığına göre ele alındığında 
Mayıs 2021’de firmaların en çok finan-
sal kısıtlamalardan şikayet ettiği gö-

rülmüştür. Bu dönemde finansal kı-
sıtlamalardan şikayet eden firmaların 
toplam içindeki payı yüzde 43’tür. Di-
le getirilen diğer kısıtların yüzdesel da-
ğılımları sırasıyla şöyledir: diğer faktör-
ler (yüzde 15,5), talep yetersizliği (yüzde 
5), hava şartları (yüzde 5), materyal ve 
ekipman eksikliği (yüzde 3,5) ve işgü-
cü eksikliği (yüzde 1). Firmaların yüz-
de 27’si ise faaliyetlerini kısıtlayan hiç-
bir şey olmadığını belirtmiştir.
Konya inşaat sektöründe gelecek 
dönem fiyat ve istihdam beklenti-
si, Türkiye genelinden daha yük-
sek:
Konya ve Türkiye İnşaat Sektörü Gü-
ven Endeksi Anketi sorular bazında 
karşılaştırıldığında, Konya’nın geçti-
ğimiz dönem inşaat faaliyetleri, mev-
cut siparişlerin durumu ve gelecek dö-
nem satış fiyatı ve istihdam beklentisi 
göstergelerinde Türkiye’ye kıyasla da-
ha yüksek performans sergilediği gö-
rülmüştür. Tüm göstergelerde bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre artış ya-
şanmıştır.
Yunanistan, 1 yılda inşaat sektörü 
güven endeksini en fazla artıran 
ülke oldu 
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin inşaat 
sektörü güven endeksi değerlerine ba-
kıldığında, Mayıs ayında Yunanistan, 
Estonya, İrlanda ve Slovenya’nın geçen 
yılın aynı ayına göre en fazla artış yaşa-
nan ülkeler olduğu görüldü. Geçen yıla 
göre düşüş yaşanan ülke olmadı. Tür-
kiye’de, geçen yıla göre Euro Bölgesi ve 
AB-27’ye kıyasla daha kısıtlı artış ya-
şandı.

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 -8,0

2021 4,5 13,5 24,0 24,5 37,5

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

Şekil 3: Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı beklentisi* (%arttı – %azaldı)(Mayıs 2020 – Mayıs 2021)

Şekil 4: Alt sektörler bazında endeksin Mayıs 2021’de bir önceki yıla göre değişimi (puan)

Şekil 5: İnşaat faaliyetlerini kısıtlayan temel etkenlerin Mayıs 2021’de bir önceki yıla göre 
değişimi (puan)

Ülkeler/ (Puan)

Mayıs 
2020’ye 

göre İnşaat 
Sektörü 

Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Ma-
yıs 21

Yunanistan 72,8 -11,2

Estonya 61,2 22,1

İrlanda 48,2 19,4

Slovenya 47,9 24,2

İsveç 35,5 3,5

İspanya 34,1 -5,3

Slovakya 32,0 -15,5

İtalya 30,0 1,6

Avusturya 29,6 29,0

Macaristan 28,6 4,9

Fransa 28,5 5,6

Lüksemburg 28,4 24,4

Hollanda 25,9 17,8

Bulgaristan 24,0 -5,3

Portekiz 23,6 -5,6

AB-27 23,2 3,9

Euro Bölgesi-19 23,0 5,8

Romanya 23,0 -3,8

Hırvatistan 22,3 5,3

Letonya 22,3 0,8

Litvanya 21,1 -9,5

Belçika 20,7 4,5

Danimarka 20,1 1,7

Polonya 18,6 -19,9

Makedonya 18,0 -3,0

Arnavutluk 16,2 -14,0

Çek Cumhuriyeti 11,9 -1,5

Finlandiya 11,5 0,0

Türkiye 10,9 -15,9

Sırbistan 7,4 0,9

Almanya 6,0 8,0

Karadağ 4,3 -18,5

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi

2,8 -13,2

Tablo 5: AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’nin 
İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
karşılaştırmaları (Mayıs 2020’ye göre)

Sorular
KOPE

(Konya) 
05/2020

KOPE 
(Konya)
04/2021

KOPE 
(Konya)
05/2021

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
05/2021

Bir önceki 
yılın aynı 

ayına göre 
değişim
05/2021

TEPE 
(Türkiye)
05/2021

Geçtiğimiz üç ayda inşaat (yapma) faaliyetleriniz nasıl 
değişti?

-72,0 -15,0 23,5 38,5 95,5 -10,4

Mevcut siparişlerinizin (mevsim normallerine göre) ne 
durumda olduğunu düşünüyorsunuz?  

-74,5 -33,0 -1,0 32,0 73,5 -25,5

Gelecek üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısının ne 
yönde değişmesini bekliyorsunuz?

-11,0 24,5 37,5 13,0 48,5 -6,4

Gelecek üç ayda satış fiyatlarınızın ne yönde değişme-
sini bekliyorsunuz?

42,5 55,5 52,5 -3,0 10,0 17,9

Gelecek üç ayda şirketinizin yaptığı işlere olan talebin ne 
yönde değişmesini bekliyorsunuz?

30,0 36,5 47,0 10,5 17,0

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin toplam çalışan sayısı na-
sıl değişti?

-31,0 -2,5 33,5 36,0 64,5

Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacminizde nasıl bir 
gelişme oldu?

-63,5 -27,0 29,5 56,5 93,0

Tablo 4: Soru bazında detaylı sonuçlar* (puan) 
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA İSTİHDAM
İZLEME BÜLTENİ

Mayıs-Haziran 2021

KONYA’DA SİGORTALI ÇALIŞAN 
SAYISI 334 BİN OLDU
Konya İstihdam İzleme Bülteni; SGK 
verilerine göre “sigortalı ücretli çalışan 
sayısı, işyeri, esnaf, çiftçi ve kamu çalı-
şan sayılarına” yer vermektedir. Mart 
2021 verilerine göre Konya’da bir yılda 
sigortalı ücretli çalışan sayısı 28 bin ar-
tarak 334 bin oldu. 
Konya’da, istihdam 1 yılda 28 bin 
arttı:
SGK verilerine göre Mart 2021’de sigor-
talı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Tür-
kiye genelinde 15 milyon 382 bin, Kon-
ya’da ise 333 bin olmuştur.
Mart 2020’den Mart 2021’e sigortalı üc-
retli çalışan sayısı Türkiye’de 1 milyon 
43 bin (yüzde 7,3), Konya’da 28 bin (yüz-
de 9,3) artmıştır.
Mart 2020’den Mart 2021’e sigortalı üc-
retli çalışan sayısı değişiminde Kon-
ya, yüzde 9,3’lük artış oranı ile sigorta-
lı ücretli çalışan sayısı artan 81 il arasın-
da sigortalı ücretli çalışan sayısı en hızlı 
artan 38’inci il olmuştur. Konya, Mart 
ayında sigortalı ücretli çalışan sayısı en 
fazla olan iller arasında 8’inci sıradadır. 
Konya’da kadın istihdamı 74 bin 
oldu:
SGK verilerine göre Mart 2021’de si-
gortalı ücretli (4/a) kadın çalışan sayı-
sı Türkiye genelinde 4 milyon 751 bin, 
Konya’da ise 74 bin olmuştur. Mart 
2020’den Mart 2021’e sigortalı ücretli 
kadın çalışan sayısı Türkiye’de 288 bin 
(yüzde 6,5), Konya’da 6 bin (yüzde 8,1) 
artmıştır.  Konya’da toplam istihdam 
içerisinde kadın istihdamının payı Mart 
2020’de yüzde 22,5 iken bu oranın Mart 
2021’de yüzde 22,2 olduğu görülmekte-
dir.
Mart 2020’den Mart 2021’e sigortalı üc-
retli kadın çalışan sayısı değişiminde 
Konya, yüzde 8,1’lik artış oranı ile sigor-
talı ücretli kadın çalışan sayısı artan 81 
il arasında kadın çalışan sayısı en hız-

lı artan 28’inci ildir. Konya, Mart ayında 
en fazla sayıda sigortalı ücretli kadın ça-
lışanı olan iller arasında 12’nci sıradadır.
Konya’da 1 yılda işyeri sayısı 3 bin 
arttı:
Mart 2021’de işyeri sayısı Türkiye ge-
nelinde 1 milyon 991 bin olurken, Kon-
ya’da 48 bin olmuştur. Mart 2020’den 
Mart 2021’e işyeri sayısında, Türki-
ye’de 109 bin (yüzde 5,8), Konya’da 2.551 
(yüzde 5,6) artış olmuştur. Son beş yıl-
da Türkiye’deki işyeri sayısı yüzde 15,5, 
Konya’da yüzde 13,2 artmıştır.
Mart 2020’den Mart 2021’e işyeri sayı-
sı değişiminde Konya, yüzde 5,6’lık ar-
tış oranı ile işyeri sayısı artan 80 il ara-

sında 44’üncü il olmuştur. Konya, Mart 
ayında işyeri sayısı en fazla olan iller 
arasında 7’nci sırada bulunmaktadır.
Konya’da kayıtlı esnaf sayısı 71 bin 
oldu:
SGK verilerine göre Mart 2021’de kendi 
hesabına çalışan kayıtlı esnaf (4/b) sa-
yısı Türkiye genelinde 2 milyon 354 bin 
olurken, Konya’da 71 bin olmuştur. 
Mart 2020’den Mart 2021’e kayıtlı esnaf 
sayısında, Türkiye’de 174 bin (yüzde 8), 
Konya’da 5 bin (yüzde 7,8) artış olmuş-
tur. Son beş yılda Türkiye’deki kayıtlı 
esnaf sayısı yüzde 21,6, Konya’da yüzde 
24,2 artmıştır.
Mart 2020’den Mart 2021’e kendi hesa-

 Konya Türkiye

Mart 20 45.584 1.882.654

Mart 21 48.135 1.991.287

  

Mart 2021 - Mart 2020 (Fark) 2.551 108.633

Mart 2021 - Mart 2020 (Değişim, %) 5,6% 5,8%

Mart 2021 - Mart 2019 (Değişim, %) 7,3% 7,9%

Mart 2021 - Mart 2018 (Değişim, %) 4,9% 6,5%

Mart 2021 - Mart 2017 (Değişim, %) 11,9% 14,6%

Mart 2021 - Mart 2016 (Değişim, %) 13,2% 15,5%

Tablo 3: İşyeri Sayısı (4/a) (Mart 2020’ye göre yüzde değişim)

 Konya Türkiye

Mart 20 66.136 2.179.982

Mart 21 71.285 2.354.457

 

Mart 2021 - Mart 2020 (Fark) 5.149 174.475

Mart 2021 - Mart 2020 (Değişim, %) 7,8% 8,0%

Mart 2021 - Mart 2019 (Değişim, %) 11,2% 11,0%

Mart 2021 - Mart 2018 (Değişim, %) 13,1% 12,3%

Mart 2021 - Mart 2017 (Değişim, %) 19,9% 17,3%

Mart 2021 - Mart 2016 (Değişim, %) 24,2% 21,6%

Tablo 4: Kayıtlı Esnaf (Kendi Hesabına Çalışan) (4/b) Sayısı (Mart 2020’ye göre yüzde değişim)

 Konya Türkiye

Mart 20 36.687 585.805

Mart 21 35.280 556.060

 

Mart 2021 - Mart 2020 (Fark) -1.407 -29.745

Mart 2021 - Mart 2020 (Değişim, %) -3,8% -5,1%

Mart 2021 - Mart 2019 (Değişim, %) -11,2% -17,3%

Mart 2021 - Mart 2018 (Değişim, %) -14,0% -21,5%

Mart 2021 - Mart 2017 (Değişim, %) -16,6% -23,5%

Mart 2021 - Mart 2016 (Değişim, %) -17,2% -25,7%

Tablo 5: Kayıtlı Çiftçi (Tarım) (4/b) Sayısı (Mart 2020’ye göre yüzde değişim)

 Konya Türkiye

Mart 20 78.248 3.108.959

Mart 21 79.101 3.144.608

  

Mart 2021 - Mart 2020 (Fark) 853 35.649

Mart 2021 - Mart 2020 (Değişim, %) 1,1% 1,1%

Mart 2021 - Mart 2019 (Değişim, %) 1,7% 3,5%

Mart 2021 - Mart 2018 (Değişim, %) 2,8% 4,6%

Mart 2021 - Mart 2017 (Değişim, %) 3,1% 5,9%

Mart 2021 - Mart 2016 (Değişim, %) -0,6% 2,5%

Tablo 6: Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı (Mart 2020’ye göre yüzde değişim) 

 Konya Türkiye

Mart 20 305.210 14.339.304

Mart 21 333.481 15.381.821

 

Mart 2021 - Mart 2020 (Fark) 28.271 1.042.517

Mart 2021 - Mart 2020 (Değişim, %) 9,3% 7,3%

Mart 2021 - Mart 2019 (Değişim, %) 13,8% 9,9%

Mart 2021 - Mart 2018 (Değişim, %) 7,4% 7,4%

Mart 2021 - Mart 2017 (Değişim, %) 13,9% 13,4%

Mart 2021 - Mart 2016 (Değişim, %) 12,6% 13,9%

Tablo 1: Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı (Mart 2020’ye göre yüzde değişim)

Tablo 2: Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı (Mart 2020’ye göre yüzde değişim)

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

İstihdama Oranı (%)

Mart 20 68.611 4.463.234 22,5

Mart 21 74.182 4.751.487 22,2

   

Mart 2021 - Mart 2020 (Fark) 5.571 288.253

Mart 2021 - Mart 2020 (Değişim, %) 8,1% 6,5%

Mart 2021 - Mart 2019 (Değişim, %) 14,1% 9,9%

Mart 2021 - Mart 2018 (Değişim, %) 21,0% 17,2%

Mart 2021 - Mart 2017 (Değişim, %) 33,4% 28,4%

Mart 2021 - Mart 2016 (Değişim, %) 35,5% 24,2%

bına çalışan kayıtlı esnaf sayısı de-
ğişiminde Konya, yüzde 7,8’lik artış 
oranı ile esnaf sayısı artan 74 il ara-
sında 20’inci olmuştur. Konya, Mart 
ayında kendi hesabına çalışan ka-
yıtlı esnaf sayısı en fazla olan iller 
arasında 6’ncı sırada yer almıştır.
Konya’da çiftçi sayısı 35 bin ol-
du:
SGK verilerine göre Mart 2021’de ta-
rım kapsamında çalışan kayıtlı çift-
çi (4/b) sayısı Türkiye genelinde 556 
bin, Konya’da ise 35 bin olmuştur. 
Mart 2020’den Mart 2021’e kayıtlı 
çiftçi sayısı Türkiye’de 30 bin (yüzde 
5,1), Konya’da bin (yüzde 3,8) azal-
mıştır. Son beş yılda Türkiye’de ka-
yıtlı çiftçi sayısı yüzde 25,7 oranın-
da, Konya’da ise yüzde 17,2 oranın-
da azalmıştır.
Konya, Mart ayında kayıtlı çiftçi sa-
yısı en fazla olan iller arasında 35 
bin çiftçi ile ilk sırada yer almıştır. 
Konya’da kayıtlı çiftçiler Mart 2021 
verilerine göre Türkiye genelindeki 
kayıtlı çiftçilerin yüzde 6,3’ünü oluş-
turmaktır.
Mart 2020’den Mart 2021’e kayıt-
lı çiftçi sayısı değişiminde Konya, 
yüzde 3,8’lik azalış oranı ile çiftçi sa-
yısı azalan 77 il arasında kayıtlı çift-
çi sayısı en yavaş azalan 21’inci il ol-
muştur.
Konya’da kamu çalışan sayısı 
79 bin oldu:
SGK verilerine göre Mart 2021’de ka-
mu çalışanlarının (4/c) sayısı Türki-
ye genelinde 3 milyon 145 bin olur-
ken, Konya’da 79 bin olmuştur. 
Mart 2020’den Mart 2021’e kamu ça-
lışanı sayısı Türkiye’de 36 bin (yüz-
de 1,1) artarken, Konya’da 853 (yüz-
de 1,1) artmıştır. Son beş yılda Türki-
ye’de kamu çalışanı sayısı yüzde 2,5 
oranında artarken, Konya’da yüzde 
0,6 oranında azalmıştır.
Mart 2020’den Mart 2021’e kamu 
çalışanı sayısı değişiminde Kon-
ya, yüzde 1,1’lik artış oranı ile kamu 
çalışanı sayısı artan 64 il arasında 
kamu çalışanı sayısı en hızlı artan 
45’inci il olmuştur. Türkiye genelin-
de kamu çalışanı sayısı en fazla olan 
iller arasında Konya 6’ncı sıradadır.
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA 
DIŞ TİCARET BÜLTENİ

Mayıs-Haziran 2021

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafın-
dan Türkiye İstatistik Kurumu’n-
dan ve Türkiye İhracatçılar Mecli-
si’nden alınan verilere dayalı olarak 
hazırlanan “Konya Dış Ticaret Bül-
teni” ile Konya’nın dış ticaret duru-
mu güncel veriler ışığında analiz 
edilmekte ve Konya ile Türkiye’nin 
dış ticaret görünümü karşılaştırıl-
maktadır. 
Konya’nın ihracatı geçen aya 
göre azaldı:
Konya’da ihracat 2021 yılı Mart 
ayında 281,1 milyon dolar seviye-
sinde iken 2021 yılı Nisan ayında 
bir önceki aya göre 4,4 milyon do-
lar azalmış, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre ise 122,1 milyon dolar arta-
rak 276,7 milyon dolar seviyesine 
gerilemiştir. Türkiye’nin Nisan 2021 
ihracatı ise 17,9 milyar dolar seviye-
sinde gerçekleşmiştir.
Konya’nın ithalatı geçen aya 
göre azaldı:
Mart 2021’de 133,7 milyon dolar se-
viyesinde olan ithalat rakamla-
rı, Nisan 2021’de bir önceki aya gö-
re yüzde 34,7 azalırken, geçen yılın 
aynı ayına göre ise yüzde 45 arta-
rak 87,4 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Türkiye ithalat ra-
kamlarına bakıldığında ise Nisan 
2021’de bir önceki aya göre 1,9 mil-

yar dolarlık bir azalma olduğu ve it-
halatın 20,9 milyar dolar seviyesine 
gerilediği görülmektedir.
2021 Nisan ayı itibarıyla Konya’nın 
Türkiye’nin toplam ihracat ve itha-
latından aldığı pay sırasıyla, yüzde 
1,55 ve yüzde 0,42 olarak gerçekleş-
miştir. Konya’nın Nisan 2021’deki 
364 milyon dolarlık dış ticaret hac-
mi ise Türkiye’nin toplam dış tica-
ret hacminin yüzde 0,9’unu oluştur-
maktadır. Türkiye 2021 Nisan ayı 
itibarıyla 3 milyar dolarlık dış tica-
ret açığı verirken, Konya 189 milyon 
dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. 
Nisan ayında Türkiye için ihracatın 

Şekil 1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı 2020-2021 (1000$)

Şekil 2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı 2020-2021 (1000$)

İhracat (1000 $)

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

2020 168.545 172.285 164.425 154.537 130.504 171.352 192.424 152.239 201.529 212.914 199.464 235.945

2021 203.518 211.557 281.204 276.667

Tablo 1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı (2020-2021) (1000$)

İhracat (1000 $)

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

2020 69.104 76.531 74.140 60.261 68.942 76.467 74.579 89.663 67.221 72.954 84.255 102.068

2021 88.089 90.598 133.793 87.390

Tablo 2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı  (2020-2021) (1000$)

 
İhracat 

(milyon $)
İthalat 

(milyon $)

Dış Ticaret 
Dengesi  

(milyon $)

Dış Ticaret 
Hacmi  

(milyon $)

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama Oranı 
(%)

İhracat Şubat 
2020-2021) Fark 

(%)

İthalat Şubat 
2020-2021) Fark 

(%)

Türkiye 17.854 20.877 -3.023 38.731 86% 111,9% 67,7%

Konya 277 87 189 364 317% 79,0% 45,0%

Tablo 3: Türkiye – Konya Karşılaştırmalı Dış Ticaret İstatistikleri – 2021 Nisan (milyon $)

Nisan-İhracat ($)

Değişim
Konya’nın Toplam 

İhracatı İçindeki Pay 
(%)-  Nisan 20212021 2020

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktör-
ler, bunların aksam ve parçaları

84.366.035 47.260.707 78,5% 30,5%

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 
kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

42.881.369 22.505.478 90,5% 15,5%

Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 34.695.707 6.874.738 404,7% 12,5%

Plastikler ve mamulleri 17.217.463 7.351.004 134,2% 6,2%

Demir veya çelikten eşya 13.596.722 8.971.451 51,6% 4,9%

Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal 
menşeli ürünler

11.930.051 4.150.258 187,5% 4,3%

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 10.505.889 12.197.892 -13,9% 3,8%

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 8.833.953 4.394.403 101,0% 3,2%

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı

5.777.529 3.795.989 52,2% 2,1%

Kakao ve kakao müstahzarları 4.552.325 3.485.346 30,6% 1,6%

Toplam 276.666.849 154.537.478 79,0% 100,0%

Tablo 4: İhracatın Sektörel Dağılımı (Nisan; 2020-2021)

Partner İhracat ($) Pay

1 ABD 37.524.330 13,6%

2 Özbekistan 19.131.543 7%

3 Irak 17.319.728 6%

4 Almanya 16.392.817 6%

5 Polonya 8.247.894 3%

6 Rusya Federasyonu 7.866.314 3%

7 İsrail 7.609.835 3%

8 Mısır 7.470.799 3%

9 Libya 6.951.925 3%

10 Çin 6.244.543 2%

Diğer 141.907.121 51%

Toplam 276.666.849 100%

Tablo 5: İhracat Partnerleri (Nisan - 2021)
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ithalatı karşılama oranı yüzde 86 iken 
Konya için bu oran yüzde 317 olmuştur.
Konya’nın Nisan ayı ihracatı bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 79 artar-
ken, Türkiye’nin ihracatı aynı dönemde 
yüzde 111,9 artmıştır. Öte yandan, Kon-
ya’nın Nisan ayı ithalatı bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 45 artarken, 
Türkiye’nin Nisan ayı ithalatı aynı dö-
nemde yüzde 67,7 artmıştır. Konya’nın 
dış ticaret verilerine göre, bir önceki aya 
oranla 2021 yılı Nisan ayı ithalatında 
yüzde 34,7’lik azalma, ihracatında yüz-
de 1,6’lık bir azalma gözlenmiştir. Tür-
kiye’nin bir önceki aya oranla 2021 yılı 
Nisan ayı ithalatında yüzde 8,3’lük, ih-
racatında ise yüzde 0,7’lik bir azalma 
gözlenmiştir.
Sektörlere göre ihracat verileri incelen-
diğinde, 2021 Nisan ayında Konya’nın 
en fazla ihracat yaptığı ilk 10 sektörde 
bir önceki aya kıyasla değişiklik olma-
dığı gözlenmiştir. Kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer re-
aktörler, bunların aksam ve parçaları 
sektörü 84,4 milyon dolarlık ihracatı ile 
Nisan ayında Konya’nın toplam ihra-
catının yüzde 30,5’ini oluşturmaktadır 
ve geçen yılın aynı ayına göre sektörün 
ihracatı yüzde 78,5 artmıştır. Geçen yı-
lın aynı ayına göre listedeki ilk 10 ürün 
arasında ihracatı en çok artan ürün 
grubu  “Silahlar ve mühimmat, bunla-
rın aksam, parça ve aksesuarı” sektörü 
olmuştur. İlk 10 sektör arasında “Hubu-
bat, un, nişasta veya süt müstahzarları, 
pastacılık ürünleri” sektörü ise ihracatı 
en çok azalan sektör olmuştur.
Konya’nın ihracatında ABD’nin 
payı yüzde 13,6 seviyesinde
Ülkeler bazında Konya’nın ihracat ra-
kamlarına bakıldığında, Nisan 2021’de, 
ilk sırada 37,5 milyon dolarlık ihracat 
hacmi ile ABD yer almaktadır. Kon-
ya’nın ABD’ye olan ihracatı geçen yı-
lın aynı ayına göre yaklaşık 28,2 milyon 
dolar artarak 37,5 milyon dolara yük-
selmiştir. ABD, Konya’nın toplam ihra-
catının yüzde 13,6’sını oluşturmaktadır.
ABD’nin ardından 19,1 milyon dolarlık 
ihracat hacmi ile Özbekistan gelmekte-
dir. Özbekistan’a yapılan ihracat, geçen 
yılın aynı ayına göre yaklaşık 14,2 mil-
yon dolar artmıştır. Konya’nın en faz-
la ihracat yaptığı diğer ülkeler sırasıy-

la Irak, Almanya, Polonya, Rusya, İsrail, 
Mısır, Libya ve Çin’dir.
Konya, Nisan ayında en fazla ithalatı ise 
Çin’den yapmıştır. Konya’nın Çin’den 
yaptığı ithalat, yaklaşık 16 milyon do-
lar seviyesindedir ve yapılan toplam it-
halatın yüzde 18,3’ünü oluşturmakta-
dır. Konya’nın Çin’den sonra en fazla it-

halat yaptığı ülke ise Rusya olmuştur. 
Konya’nın Rusya’dan yaptığı ithalat, 
yaklaşık 14,4 milyon dolar seviyesin-
de olup toplam ithalatın yüzde 16,5’ini 
oluşturmaktadır. Konya’nın en fazla it-
halat yaptığı diğer ülkeler sırasıyla Al-
manya, Tayvan, İtalya, Güney Kore, Ja-
ponya, Katar, İran ve Ukrayna’dır.

Partner İhracat ($) Pay

1 Çin 15.987.583 18,3%

2 Rusya Federasyonu 14.394.934 16,5%

3 Almanya 5.633.712 6%

4 Tayvan 4.824.412 6%

5 İtalya 4.650.525 5%

6 Güney Kore 3.261.480 4%

7 Japonya 2.708.074 3%

8 Katar 2.624.960 3%

9 İran 2.608.572 3%

10 Ukrayna 2.185.479 3%

Diğer 28.510.463 33%

Toplam 87.390.194 100%

Tablo 6: İthalat Partnerleri (Nisan - 2021)

Şekil 3: Ülkelere Göre Konya’nın İhracatı (milyon $) – İlk 10 Ülke (Nisan -2021) 

Şekil 4: Ülkelere Göre Konya’nın İthalatı (milyon $) – İlk 10 Ülke (Nisan -2021) 
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