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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı

Küresel salgın sebebiyle tüm 
dünyada ekonomilerin yavaşla-
dığı, küresel ticaretin durduğu bir 
ortamda Konya, 2020’de ihraca-
tında yüzde 8,3 oranında artırmış-
tı. 2021’nin ilk 9 ayında da geçen 
sene yaptığımız toplam ihracat ra-
kamının üzerine çıkmayı başaran 
şehrimiz bu dönemde ihracatını 
yüzde 43,2 oranında artırmıştır.

2021’in genelinde 3 milyar 
dolar ihracat rakamına ulaşacağı-
nı öngördüğümüz Konya olarak 
hedefimiz ilk 10 ihracatçı şehir 
arasında yer alarak ihracatımızı 
sürekli olarak artırmaktır. 2001 
yılında sadece 80 milyar dolar 
ihracat yapan Konya olarak bu sen 
3 milyar dolar ihracatla kapa-
tacağız. Bu rakamla Türkiye’de 
ihracatını en hızlı artıran şehirler 
arasındayız. İhracatıyla, istihda-
mıyla, milli gelire katkısıyla Konya; 
tüm kurumları ile işbirliği içinde 
ülkemizin ekonomik hedeflerine 
ulaşmasında katkı sağlamak için 
inanç ve kararlılıkla çalışmaya 
devam edecektir.

Konya Ticaret Odası olarak, 
şehrimiz ve ülkemizin kalkınma-
sına katkı sağlama vizyonu ile 
şehrimize kazandırdığımız kurum-
larla; Konya’nın dış ticaretinden, 
istihdamına; sanayimizin üretim 
yapısının dönüşümünden, beşe-
ri sermayemizin güçlenmesine 
kadar pek çok alanda faaliyet 
göstermeye gayret ediyoruz. 

Konya Ticaret Odası Tekno-
loji ve Eğitim Kampüsü; Konya 
ekonomisinin üretim ve ticaret 
kapasitesini dünya ile rekabette 
öne geçirecek şekilde geliştirmeyi 
hedefleyen uluslararası bir kurum 
olma yolunda ilerlemektedir.

Konya Ticaret Odası tarafından 
yürütülen, Konya Sanayi Odası ve 
Konya Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü’nün ortaklığında hayata 
geçirilen Konya Model Fabrika’da 

başta KOBİ’ler olmak üzere üretim 
yapan her işletmenin, her fabri-
kanın üretim zincirlerinin daha 
verimli olabilmesi, katma değerin 
ortaya çıkabilmesi, israfın orta-
dan kalkması için üniversiteler 
ve uzmanlarla iş birliği içerisinde 
çalışacağız.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ile Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Programı (UNDP) desteği 
ve finansmanıyla, Konya Ticaret 
Odası tarafından yürütülen, Konya 
Sanayi Odası ve Konya Organi-
ze Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 
ortaklığında hayata geçirilen bir 
projedir. Konya Model Fabrika’nın 
makine ve inşaat maliyeti toplam-
da 12.000.000 TL’dir.

Konya Model Fabrikada Öğ-
ren-Dönüş modeli uygulanmak-
tadır. Öğren-Dönüş modeli ile 
eğitim alan ve tecrübe kazanan 
proje liderleri (firma temsilcileri), 
öğrendiklerini firmalarında doğ-
rudan uygulayarak, danışman 
koçların da desteğiyle verimlilik 
arttırma faaliyetlerini gerçekleş-
tirmektedir. Firmalardan seçilen 
değişim liderleri yalın üretimden, 
dijital dönüşüme, enerji verimlili-
ğinden, organizasyon yönetimine 
uzanan geniş bir yelpazede her 
konuda uygulamalı olarak eğitim 
görmektedir.

Konya Model Fabrika hizmet 
vermeye başladığı 2020 yılı Eylül 
ayından bugüne kadar toplam; 13 
firmaya Öğren & Dönüş programı, 
33 adet firmaya eğitim ve danış-
manlık hizmeti, 47 adet firmaya 
teknik teşhis ve tanı ziyaretleri 
gerçekleştirmiştir. Şu anda 6 firma 
ile 3. Öğren & Dönüş programı, 7 
firma ile Mevlana Kalkınma Ajansı 
(MEVKA) işbirliği ile Yalın Üretim 
Eğitim Programı aktif olarak de-
vam etmektedir. 

Faiz indirimi ve kurlarda ha-
reketlenmenin görüldüğü son 

dönemde özel sektör olarak 
finansal istikrara acilen ihtiyacı-
mız olduğu bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. TCMB’nin faiz indirim 
kararının ardından kamu bankaları 
da faiz indirimi yapma kararı aldı. 
Bu indirimin diğer tüm bankalar 
tarafından da uygulanmasını, kredi 
kullanan firmaların maliyetlerini 
düşürmelerini bekliyoruz.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi 
kararı sonrası hem uzun vadeli 
faizlerin hem de döviz kurları-
nın artması reel sektörü tedirgin 
ediyor. Kurun aşırı oynak hale 
gelmesi öngörülebilirliği ortadan 
kaldırıyor ve planlama yapmayı 
zorlaştırıyor. Enerji başta olmak 
üzere üretici üzerindeki maliyet-
ler sürekli artıyor. Ancak üretici 
yaşadığı maliyet artışını tüketiciye 
yansıtamıyor ve bu sebeple kâr 
marjının hızla eridiği bir dönem-
den geçiyoruz.

Diğer yandan reel sektör 
açısından uzun dönemli faizler 
düşmedi hatta arttı. Kısa vadeli 
düşüşler ise dolarizasyonu tetik-
liyor. O yüzden finansmana kolay 
ulaşabilmek, düşük faizli krediler 
kullanabilmek bu dönemde çok 
önemli. 2022 yılında sanayicile-
rimizin ihracatta kazandığı pazar 
payını korumayı ve hatta arttırma-
yı hedefliyorsak mutlak suretle kur 
hareketliliği kontrol altına alınmalı.

Burada önemli olan nokta; 
kurlardaki ani yükseliş ve düşüşle-
rin engellenmesidir. Öngörülebilir 
kur oluşması reel sektör için bü-
yük önem taşıyor. Ülke ekonomi-
sinin gelişmesi ve dış yatırımların 
özellikle de doğrudan yatırımların 
gelebilmesi için ülkede güven ve 
istikrarın olması önemli. Piyasa-
nın öngörülebilir olmamasından 
dolayı hareket kabiliyeti kısıtlanan 
reel sektör, acilen finansal istikrar 
adımlarının atılmasını istiyor.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Konya Ticaret Oda-

sı Teknoloji ve Eğitim kampüsü bün-
yesinde faaliyete geçen Konya Model 
Fabrika’nın resmi açılış törenine ka-
tıldı. Konya protokolünün katıldığı 
törende iş âlemi temsilcileri ile bir a-
raya gelen Bakan Varank, “Müteşeb-
bislerimiz, Türkiye’nin dört bir ta-
rafındaki eserleriyle büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşasında canla başla ça-
lışıyorlar” dedi. Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk de “Şehrimiz 
ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağ-
lama vizyonu ile şehrimize kazandır-
dığımız kurumlarla;  Konya’nın dış 
ticaretinden, istihdamına; sanayimi-
zin teknolojik dönüşümünden, beşe-
ri sermayemizin güçlenmesine kadar 
pek çok alanda faaliyet göstermeye 
gayret ediyoruz” dedi. 
Ev sahibi olarak programın açılış ko-
nuşmasını yapan Konya Ticaret O-
dası Başkanı Selçuk Öztürk: “Dev-
let ve özel sektörün el ele vererek 
fedakârca, inançla ve azimle çalış-
masını ülkemiz ekonomisinin en 
büyük kazancı olarak görmekteyiz. 
2018 – 2020 dönemindeki kur ata-
ğı ve küresel salgın krizi her ne ka-

dar ülkemiz ekonomisinin büyüme-
sini yavaşlatsa da devlet özel sektör 
işbirliğiyle bu zorlukların üstesinden 
gelmeyi başardık. 2021’in ikinci çey-
reğinde yüzde 21,7 oranında rekor se-
viyede gerçekleşen büyümeyi bu bir-
likteliği göstermesi açısından değerli 
buluyoruz. Bugün tüm kesimlerimiz-
le hedefimiz Türkiye’nin sürdürüle-
bilir bir ekonomik büyümeye sahip 
olmasıdır. Sürdürülebilir Büyümenin 
en önemli unsurlarının, teknolojik 
dönüşümü sağlayarak dışa bağımlı-
lığı azaltmak ve verimliliğimizi artır-
mak olduğunu biliyoruz. Yerli ve milli 

üretimin en temel dayanağı da tekno-
lojik dönüşüm ve verimliktir. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığımız sahip oldu-
ğu vizyonuyla, özel sektörümüzün 
teknolojik dönüşüm ve verimlik yol-
culuğunda güçlü bir yol arkadaşı ol-
muştur. Bu küresel vizyon ülkemiz ve 
şehrimiz özel sektörünün çalışma az-
mini kamçılamaktadır. Bu bağlamda; 
imalat sanayi işletmelerinin verimli-
liklerine ve dijital dönüşümüne kat-
kıda bulunması amacıyla Türkiye’de-
ki 8 model fabrikadan birinin de ül-
kemizin sanayi ve ticarette yükselen 
şehri olan Konya’da kurulmasını ayrı 
bir kazanç olarak görmekteyiz” dedi.
Küresel salgın sebebiyle tüm dün-
yada ekonomilerin yavaşladığı, kü-
resel ticaretin durduğu bir ortamda 
Konya’nın, 2020’de ihracatında yüz-
de 8,3 oranında artırdığını ifade eden 
başkan Öztürk, “2021’nin ilk 9 ayın-
da da geçen sene yaptığımız toplam 
ihracat rakamının üzerine çıkmayı 
başaran şehrimiz bu dönemde ihra-
catını yüzde 43,2 oranında artırmış-
tır. 2021’in genelinde 3 milyar dolar 
ihracat rakamına ulaşacağını öngör-
düğümüz Konya olarak hedefimiz 
ilk 10 ihracatçı şehir arasında yer a-

KONYA MODEL FABRİKA’NIN RESMİ 
AÇILIŞINI YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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larak ihracatımızı sürekli olarak ar-
tırmaktır. 2001 yılında sadece 80 mil-
yar dolar ihracat yapan Konya olarak 
bu sen 3 milyar dolar ihracatla kapa-
tacağız. Bu rakamla Türkiye’de ihra-
catını en hızlı artıran şehirler arasın-
dayız. İhracatıyla, istihdamıyla, milli 
gelire katkısıyla Konya; tüm kurum-
ları ile işbirliği içinde ülkemizin eko-
nomik hedeflerine ulaşmasında kat-
kı sağlamak için inanç ve kararlılık-
la çalışmaya devam edecektir. Konya 
Ticaret Odası olarak, şehrimiz ve ül-
kemizin kalkınmasına katkı sağlama 
vizyonu ile şehrimize kazandırdığı-
mız kurumlarla; Konya’nın dış tica-
retinden, istihdamına; sanayimizin 
üretim yapısının dönüşümünden, 
beşeri sermayemizin güçlenmesine 
kadar pek çok alanda faaliyet göster-
meye gayret ediyoruz. Konya Ticaret 
Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü; 
Konya ekonomisinin üretim ve tica-
ret kapasitesini dünya ile rekabette 
öne geçirecek şekilde geliştirmeyi he-
defleyen uluslararası bir kurum olma 
yolunda ilerlemektedir. Sayın Baka-
nımızın, Kampüsümüzün çalışmala-
rına ve faaliyetlerine verdikleri güçlü 
desteğin devam edeceğine inanıyo-
rum” dedi.
Konya Model Fabrika açılış töreninde 
konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Türkiye’nin pande-
miye rağmen yatırım, üretim, istih-
dam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme 
trendine girdiğini belirtti. Bakan Va-
rank, “2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 

21,7’lik ciddi bir büyüme gerçekleş-
tirdik. Bu büyümeyle istihdamda da 
yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon artış 
kaydettik. İhracatımız yıllık 210 mil-
yar doları geride bırakarak bir rekora 
imza attı. İşte bütün bu istatistikler i-
şin görünen kısmıdır. Bütün bunların 
gerçekleşmesinin ardında zorlu çalış-
malar, büyük emekler yatmaktadır. 
Konya ile beraber ülkemizin dört bir 
tarafında büyük fedakârlıklarla ger-
çekleştirilen yatırımlar yer almakta-
dır. Biz devlet olarak yatırımlara des-
tek olmaya devam ediyoruz. Sanayi-
cimizin, girişimcilerimizin, gençlerin 
önünü açmayı sürdürüyoruz. Sağ ol-
sunlar onlar da Türkiye’nin dört bir 
tarafındaki eserleriyle büyük ve güç-
lü Türkiye’nin inşasında canla başla 
çalışıyorlar. Ben bu vesileyle Türki-
ye’mize güvenerek yatırımlarına de-
vam eden müteşebbislerimize teşek-
kür ediyorum. KTO Başkanımız gü-
zel bir rakamdan bahsetti. Konya’nın 

2001 yılında 80 milyon dolar ihraca-
tı bu sene 3 milyar dolara çıkacak, a-
radaki farkı tarif etmeme gerek yok. 
Muhalefet zaman zaman 19 senede 
Türkiye’de fabrika mı açıldı diyor. İh-
racatımızın yüzde 90’ı sanayi ürünle-
rinden oluşuyor. Fabrika açılmadıysa 
Konya 80 milyondan 3 milyar dolara 
ulaşma başarısını nasıl gösterdi. El-
bette fabrikalara ihtiyacımız var.  Biz 
devlet olarak özel sektörün fabrika 
açmasını destekliyoruz. Hamdolsun 
müteşebbislerimiz de Konya’da oldu-
ğu gibi destan yazıyorlar. Ben bu ve-
sileyle Konya Ticaret Odası Teknolo-
ji ve Eğitim Kampüsü içerisinde yer 
alan Model Fabrika, Mesleki Eğitim 
Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Akıl-
lı Teknolojiler Merkezi’nin hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi. 
Konya Ticaret Odası Tekonoloji ve E-
ğitim kampüsü bünyesinde faaliyete 
geçen birimler hakkında bilgi veren 
Bakan Varank, Model Fabrika’nın 12 
milyon liralık yatırımla kurulduğu-
nu söyledi. Tesiste işletmelerin dene-
yimlerle öğrenip mentorler eşliğinde 
öğrendiklerini uygulamaya dönüş-
türdüğünü belirten Bakan Varank, 
“Şu an itibariyle bu model fabrikada 
13 firmaya öğren dönüş, 33 firmaya e-
ğitim ve danışmanlık, 47 firmaya da 
teknik teşhis ve tanı hizmeti sunuldu. 
İnşallah model fabrikanın çalışmala-
rı ve firmalarımızın gayretiyle bu sa-
yılar önümüzdeki dönemde daha da 
artacak. Firmalarımız daha rekabet-
çi bir yapıya kavuşacak. Evet, açılışı-
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nı yaptığımız diğer bir tesis olan Kon-
ya Ticaret Odası Eğitim Merkeziyle 
ekosistemin eğitim ayağını güçlen-
diriyoruz. 9,5 milyon liralık yatırım-
la hayata geçen bu 21 bin metrekare-
lik eğitim kampüsünde, 16 derslik, 5 
bilgisayar laboratuvarı, konferans ve 
seminer salonları ile 196 kişi kapasi-
teli konaklama merkezi bulunuyor. 
Makineden metal işleme teknolojisi-
ne, tasarım modellemeden endüst-
riyel otomasyona kadar birçok alan-
da eğitimler veriliyor. Bugün açılışını 
yaptığımız bir diğer tesis olan Dış Ti-
caret Merkezi, bölgenin ihracat kapa-
sitesini ve pazarını artırmak amacıy-
la kuruldu. Burada, ihracat yapmak 
isteyen firmalara hedef müşteri, he-
def pazar, yurt dışı tedarikçi, sektör 
detayları gibi alanlarda danışmanlık 
hizmetleri sunuluyor. Son olarak a-
çılışını yaptığımız Akıllı Teknoloji-
ler Merkezi’nde tarım makinesi üre-
ticilerinin tarım 4.0’a adaptasyonunu 
sağlayarak uluslararası arenada daha 
rekabetçi hale gelebilmelerini hedef-
liyoruz. Bu merkezde üniversite sa-
nayi iş birliğinde geliştirilecek proje-
ler ile bir taraftan teknolojik kazanım 
elde edilirken diğer yandan üniver-
site öğrencilerimiz yetkinlik kazan-
mış olacak. Aslında bugün bir araya 
gelmemizi sağlayan önemli işlerden 
bir tanesi de Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki 5. Kısım Altyapı çalış-
malarının resmi açılışı. Malumunuz 
OSB’ler içlerinde bulunan inovasyon 
merkezleri, depolama alanları, konfe-
rans salonları gibi tesislerle iş birliği-
ne yönelik ortamlar sunuyor. Ayrıca 
elektrik, doğalgaz, su ve haberleşme, 

atık su arıtma tesisleri, güneş enerjisi 
santralleri gibi altyapılarla OSB’lerde-
ki işletmelerin verimliliğini arttıracak 
hizmetler sunuyor. İşte açılışını yap-
tığımız bu yeni yatırımla OSB 5. kıs-
mın atık su şebekesi, yağmur suyu 
şebekesi, fiber hat yatırımları gerçek-
leşmiş oldu. Devam eden kısımların 
da bitmesiyle bu yatırımlar 560 mil-
yon liralık bir değere ulaşacak. Böy-
lelikle işletmelerimizin sadece üreti-
me odaklanabilecekleri yeni alanlar 
üretim ordularımızın hizmetine su-
nulmuş olacak. Tabii biz de bakanlık 
olarak sağladığımız çok uygun mali-
yetli kredilerle OSB’lerimizi finansal 
açıdan destekliyoruz. Konya OSB’ye 
de bugüne kadar 91 milyon lira kre-
di sağladık. Hamdolsun özel sektörü-
müz de sağlanan bu desteklere, üre-
tim yatırımları ile karşılık veriyorlar. 

İşte Konya’ya verdiğimiz değer, Kon-
ya’ya yaptığımız yatırımlar ortada. 
2021 yılı itibarıyla Konya’daki OSB 
sayısı 10’a ulaştı. 2 Endüstri Bölge-
si projesi devam ediyor. Konya Tek-
noloji Endüstri Bölgesi tamamlandı-
ğında Konya’mız savunma, havacılık 
ve uzay alanında parmakla gösteri-
len merkezlerden biri haline gelecek. 
Konya büyüyecek, Türkiye büyüye-
cek” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Va-
rank ve protokol üyeleri Konya Mo-
del Fabrika ve Organize Sanayi Böl-
gesi (OSB) 5. Kısım Altyapı açılışını 
gerçekleştirdi. Model Fabrika’yı ge-
zen Bakan Varank, burada KTO Baş-
kanı Selçuk Öztürk’ten bilgi alarak 
Model Fabrika’yla çalışan sanayici-
lerle sohbet etti. 
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Konya Model Fabrika’da hizmet 
alan 100’ün üzerindeki sanayi 

kurulusu, üretimde verimliliği artıra-
rak rekabette üstünlük elde ediyor.
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 
Selçuk Öztürk, AA muhabirine, mo-
del fabrikanın sanayiye katkısını de-
ğerlendirdi.
Konya Model Fabrika’nın, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile BM Kalkın-
ma Programı (UNDP) desteği ve fi-
nansmanıyla kurulduğunu aktaran 
Öztürk, KTO tarafından yürütülen 
projenin, Konya Sanayi Odası ile Or-
ganize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 
ortaklığında hayata geçirildiğini vur-
guladı.
Öztürk, Konya Model Fabrika’nın 12 
milyon liralık yatırımla şehre kazan-
dırıldığını anımsatarak, burada “öğ-
ren-dönüş” modelinin uygulandığını 
dile getirdi.
Bu modelle eğitim alan proje liderle-
rinin, öğrendiklerini firmalarında uy-
gulayarak verimliliği artırma faaliyet-
lerini gerçekleştirdiğini anlatan Öz-
türk, katılımcıların geniş yelpazede 
her konuda uygulamalı eğitim aldığı-
nı ifade etti.
100’ün üzerinde firmanın ve-
rimliliği arttı
Öztürk, Konya Model Fabrika’nın 
2020 eylül ayında hizmet vermeye 
başladığını belirterek, söyle konuştu:

“Bu kapsamda Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür 
ediyoruz. Türkiye’de model fabrika-
ları yaygınlaştırarak, ülkede verimlili-
ğin artırılmasına yönelik proje gelişti-
rildi. Türkiye’deki 8 model fabrikadan 
biri de şehrimizde. Geçen günlerde 
Bakanımızın katılımıyla açılısı ger-
çekleştirildi. KTO Teknoloji ve Eği-
tim Kampüsü’nün içerisindeki Konya 
Model Fabrika 1 yıldır faaliyette. Bu-
güne kadar 13 firmaya ‘öğren-dönüş 
programı, 33 firmaya eğitim ve danış-
manlık hizmeti, 47 firmaya da tekno-
lojik danışmanlık hizmetleri gerçek-
leştirildi. 13 firmanın aktif programı 
sürüyor. Sonuçlarına baktığımızda 
firmalar, yüzde 50 ile yüzde 120’ye 
varan verimlilik artışı yakaladı. Bu da 
projenin çok doğru olduğunu ve Ana-
dolu sanayisinin verimliliğinin artı-

rılmasında önemli katkıları olacağını 
gösteriyor.”
Büyümeye en büyük katkıyı sana-
yi sektörünün verdiğine işaret eden 
Öztürk, “İhracatta sanayinin payı 
her geçen yıl giderek artıyor. Ana-
dolu şehirlerinde de ciddi sanayileş-
me var. Yeni dünyada sürdürülebilir-
lik ve verimlilik kavramları ön plana 
çıktı. Uluslararası rekabette çok daha 
güçlü olabilmek için verimlilik artışı-
nı yakalamanız gerekiyor.” ifadelerini 
kullandı.
Eğitim programıyla israfın önü-
ne geçtiler
Değirmen makinesi imalatı yapan bir 
fabrikanın makine mühendisi Ali Sa-
ri model fabrikanın etkinliğini sosyal 
medyadan öğrendiğini anlattı.
Firmadan 3 çalışan olarak eğitim için 
başvurduklarını dile getiren Sari, “Şu-
bat ayında başladık, 4 aylık süreç-
te ‘yalın üretim’ ve ‘üretimde verim-
lilik’ eğitimleri aldık. En büyük fay-
dası, üretimde verimliliği yakaladık. 
İsrafın üretimde nasıl ortaya çıktı-
ğını gördük, bunu engelledik. Maki-
ne şasisinin 13,5 saatteki üretimi, bu 
eğitimlerin ardından 6,5 saate düş-
tü. Öğren-dönüş eğitim programının 
sonunda bu verimliliğe ulaştık. Üreti-
mimiz bu şekilde devam ediyor” diye 
konuştu.

Konya Model Fabrika’da hizmet alan 100’ün üzerindeki sanayi kuruluşu, üretimde verimliliği 
artırarak rekabette üstünlük elde ediyor.

KONYA MODEL FABRİKA FİRMALARDA 
VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR
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Her yıl büyük bir coşkuyla kutla-
nan ancak son iki yıldır pande-

mi nedeniyle yapılamayan KTO Ka-
ratay Üniversitesi Mezuniyet Töreni, 
pandemi koşullarına uygun tedbirler 
çerçevesinde Konya Spor ve Kong-
re Merkezi’nde düzenlendi. Törene 
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevelli Heye-
ti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, KTO 
Karatay Üniversitesi akademisyenle-
ri, mezunlar ve aileleri katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Mar-
şı ile başlayan program, KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade’nin konuşmalarıyla devam 
etti. 
“KTO Karatay Üniversitesi, İş 
Dünyasının Üniversitesi Kimliği-
ni ve Ruhunu Başarıyla Taşımak-
tadır”
Törende konuşma yaparak mezun 
olan öğrencilerin heyecan ve mutlu-
luklarına ortak olan Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Öztürk; “Konya Tica-
ret Odası’nın insana yaptığı en değer-
li yatırım olan KTO Karatay Üniversi-

tesi, bugün şehrimizin, bölgemizin ve 
ülkemizin gururu olan bir eğitim yu-
vası hâline gelmiştir” diyerek sözleri-
ne başladı. “2009 yılında Konya Ti-
caret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ta-
rafından kurulan ve eğitime farklı bir 
soluk getiren üniversitemiz, şükürler 
olsun ki; iş dünyasının üniversitesi 
kimliğini ve ruhunu başarıyla taşıma-
ya devam etmektedir. Gerek fiziki ge-

rekse akademik ve bilimsel gelişme-
lerle her geçen gün büyüme ivmesini 
artıran üniversitemiz; Merkez Kam-
püsü, Konya Ticaret Odası Teknoloji 
ve Eğitim Kampüsü’nde yer alan un-
surları ve Eğribayat’ta bulunan Hava 
Parkı ile Türkiye’nin en modern üni-
versitelerinden biridir.” dedi.
“Akademik Bilgisi ve Mesleki 
Donanımı Yüksek, Millî ve Ma-
nevi Değerlerine Bağlı Bireyler 
Olarak Mezun Oluyorsunuz”
KTO Karatay Üniversite’sinden me-
zun olmanın ayrıcalıklarına vurgu 
yapan Başkan Öztürk; “KTO Karatay 
Üniversitesi’nden akademik bilgisi 
ve mesleki donanımı yüksek, millî ve 
manevi değerlerine bağlı bireyler ola-
rak mezun oluyorsunuz. Fakat unut-
mamanız gereken bir şey var. Eğitim, 

MEZUNİYET COŞKUSU YAŞANDI
KTO Karatay Üniversitesi’nde

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 2019-2020 & 2020-2021 Mezuniyet Töreni 
ve 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı, Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Selçuklu 
esintilerine sahip, KTO Karatay Üniversitesi’ne özgü mezuniyet cübbelerini giyen öğrenciler, 

Ahilik Yemini ederek mezun oldu. 1.767 öğrencinin mezuniyet gururuna, aileleri de ortak oldu.
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ömür boyu süren bir süreçtir. Profes-
yonel yaşamınızda da ‘olanla’ yetin-
meyin. Kendinizi sürekli olarak gün-
celleyin. Bizler sizleri salt bir mezun 
olarak görmüyoruz. Bu büyük ailenin 
her zaman bir parçası ve ferdi olarak 
görüyoruz” şeklinde konuştu.
“Daha Güçlü Yarınlara Birlikte 
Yürüyeceğiz”
KTO Karataylı mezunlara önemli me-
sajlar veren Başkan Öztürk; “Umutla-
rınızı çalmak isteyenler olabilir, sizle-
ri karamsar tablolarla umutsuzluğa 
sürüklemek isteyenler olabilir. Bu ka-
ranlıklara inat; Türk gençliği olarak 
daima yarınlara heyecanla, inançla, 
azimle, kararlılıkla ve daha büyük 
hayallerle bakın. Daha güçlü yarınla-
ra birlikte yürüyeceğiz. Büyük şanlı 
tarihimiz, ilham kaynağımız olmak-
ta ve bizlere büyük sorumluluklar 
yüklemektedir. Hedefinize kitlenin 
ve başaracağınıza inanın” ifadelerine 
yer verdi.
“KTO Karataylı Olmanın Ayrıca-
lıklarını Yaşayacaksınız”
KTO Karatay Üniversitesi Prof. Dr. 
Bayram Sade konuşmasında mezun-
lara seslenerek; “Sevgili öğrenciler; 

büyük çaba ve gayretlerinizin sonu-
cu, diplomalarınızı almanın haklı gu-
rurunu yaşıyorsunuz. Sadece diplo-
ma ile değil; KTO Karatay Üniversiteli 
olmanın ayrıcalıkları ile elde ettiğiniz 
kazanımların, kariyer yolculuğunuz-
da itici bir güç olduğunu yaşayarak 
göreceksiniz” dedi.
“Gözünüzün Nuru, Gönlünüzün 
Süruru Evlatlarınız Mezun Oldu”
Rektör Sade, konuşmasının bir kıs-
mında sözlerini ailelere atfederek 
devam etti. Onlara, “Bu uğurda fe-
dakarlıklar yaptınız, nice zorluklar 
çektiniz, hasret ve özlem duydunuz. 

Bütün bunlara değdi inanın. Gözü-
nüzün nuru, gönlünüzün süruru ev-
latlarınız mezun oldu, sadece diplo-
maları ile değil, tüm kazanımları ile 
karşınızdalar. Onlarla ne kadar gu-
rur duysanız azdır, asıl kutlamayı siz 
hakkediyorsunuz yürekten kutluyo-
rum” şeklinde konuştu.
“Üniversitemin Bana Sağladı-
ğı Tüm İmkanlar İçin Teşekkür 
Ederim”
Üniversite birincisi olarak mezun ol-
manın heyecanını yaşayan Sağlık Bi-
limleri Yüksekokulu Beslenme ve Di-
yetetik Bölümü mezunu Ayşegül Çe-
çen, “Tam burslu olarak 4 yıl boyunca 
aldığım eğitim ve üniversitemin bana 
sağladığı tüm imkânlar için, KTO Ka-
ratay Üniversitesi’ne, Mütevelli Heye-
ti Başkanı’mız Sayın Selçuk Öztürk’e 
ve Sayın Rektörü’müz Prof. Dr. Bay-
ram Sade’ye teşekkür ediyorum” de-
di. Mezuniyet kütüğüne ismini çakan 
KTO Karatay Üniversitesi birincisi 
Ayşegül Çeçen’e Başkan Öztürk pla-
ket ve hediye verdi, kuşağını ise Rek-
tör Prof. Dr. Bayram Sade bağladı. Bö-
lümlerde birincilik elde eden öğren-
cilere dekan ve müdürler tarafından 
hediyeleri takdim edildi. 
KTO Karataylı Mezunlar, Selçuk-
lu Kültürünü Yansıtan Börk ve 
Cübbeleri ile Ahilik Yemini Etti
Kuruluşu 1251 yılına dayanan KTO 
Karatay Üniversitesi’nin yeni me-
zunları, Selçuklu kültürünü yansıtan 
börk ve cübbeleri ile Ahilik Yemini et-
ti. Adını asırlar öncesinden alan üni-
versiteye yaraşır bir şekilde mezun 
olmanın haklı gururunu yaşadı. Ahi-
lik Yemininin ardından törende me-
zuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler-
le öğretim üyeleri fotoğraf çektirdi.
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Konya Ticaret Odası Eğitim ve 
Sağlık Vakfı 2021 yılı Olağan Mü-

tevelli Heyeti Toplantısı, Konya Tica-
ret Odası Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Toplantıda KTO Eğitim 
ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selçuk Öztürk, vakfın faaliyetle-
ri ve hedeflerini anlatan bir konuşma 
yaptı. 
Konuşmasına dünya ve Türkiye’de 
ekonomik ve siyasi gelişmeleri de-
ğerlendirerek başlayan Başkan Öz-
türk: “2018 – 2020 dönemindeki kur 
atağı ve küresel salgın krizi ile ülke-
miz ekonomisindeki dönem dönem 
görülen yavaşlama ile birlikte yüksek 
kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon 
ortamı reel sektörümüzü olumsuz et-
kilemektedir. Korona virüs başlangı-
cı olarak nitelendirilen 2020 yılı ikin-
ci çeyrekte ciddi bir küçülme ile kar-
şılaşan ülkemizde hızlı toparlanma 

ile birlikte 2021 yılının ilk çeyreğin-
de yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 
oranında yüksek bir büyüme rakamı 
elde edilse de hem dünyada hem de 
ülkemizde ekonomik dinamikler be-

lirsizlik algısını da sürdürmektedir. 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan eko-
nomik zorluklar her ne kadar şeh-
rimizi etkilese de Konyalı müteşeb-
bisler fedakârca özveri ile çalışmaya, 
üretmeye devam etmektedir. Başta 
tüm üyelerimize, şehrimizin Ahilik 
kültürüyle yetişen, fedakâr müteşeb-
bislerine bir kez daha teşekkür edi-
yorum. Allah hepsinden razı olsun. 
İhracatıyla, istihdamıyla, milli gelire 
katkısıyla Konya; şehrimiz ve ülke-
mizin ekonomik hedeflerine ulaşma-
sında katkı sağlamak için inanç ve 
kararlılıkla çalışmaya devam etmek-
tedir.” dedi. 
Başkan Öztürk, “Gururla ifade ediyo-
ruz ki Konya Ticaret Odası ve bağlı 
kurumları şehrimizdeki hizmet yarı-
şında en önde yer almakta, “çalışma-
da iki gününün eşit olmaması” düs-
turuyla hareket etmektedir. Odamız 

2021 YILI MÜTEVELLİ HEYET
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın 2021 yılı Mütevelli Heyet Toplantısı Konya 
Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimlerde görev 

yapacak yönetim kurulu oluşturuldu.
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çatısı altında kurduğumuz KTO Eği-
tim ve Sağlık Vakfı, Kız ve Erkek Öğ-
renci Konukevleri ve Yurtları, Kara-
tay Üniversitesi, Hava Parkı, Tahkim 
ve Arabuluculuk Merkezi ve Ulusla-
rarası Fuar Merkezi’nde yaptığımız 
çalışmalarla Konya sosyo-ekonomik 
yapısına katkımızı daha da artırdık. 
KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü 
bünyesinde; Mesleki Eğitim Merke-
zi, Dış Ticaret Merkezi, Model Fab-
rika, Akıllı Teknolojiler Merkezi ile 
Konya ekonomisinin üretim ve tica-
ret kapasitesini dünya ile rekabette 
öne geçirecek şekilde çalışmalar yü-
rütüyoruz. Kısa süre içerisinde Stra-
teji ve Araştırma Merkezi ve Ener-
ji Verimliliği Merkezimizi de hayata 
geçireceğimizin müjdesini de burada 
paylaşmak istiyorum. 2014 yılında 
gerçekleştirdiğimiz Mütevelli Heyeti 
toplantısında projesini sizlerle pay-
laştığımız bu yapıların Konya Ticaret 
Odası çatısı altında bütünleşik olarak 
Konya’ya ve Türkiye’ye verdiği hiz-
metin gurur ve mutluluğunu sizlerle 
birlikte yaşıyoruz. Başta oda üyeleri-
miz olmak üzere, Odamızın ve bağlı 
kurumların yönetim kademlerinde 
görev yapan tüm çalışma arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum” dedi.
Öztürk, “Vakfımızın faaliyetlerini 
gerçekleştirmesinde fedakârca bü-
yük gayret harcayan, 2017 – 2021 dö-
neminde görev yapan KTO Eğitim ve 
Sağlık Vakfı Yönetim Kurulumuzda-
ki çalışma arkadaşlarım Aslan Kork-

maz, Halit Karakurt, Celalettin Yıl-
maz, Mehmet Çenesiz, Mehmet Po-
lat, Teoman Yılmaz, Mustafa Öztaş, 
Seviban Kuşyılmaz, Durmuş Aydoğ-
muş ve Abdullah İnce’ye canı gönül-
den teşekkür ediyor, Allah razı olsun 
diyorum. Bugün yapılacak seçimleri-
mizde oluşacak yönetim kurulumu-
za ve denetim kurulumuza başarılar 
diliyorum” şeklinde sözlerini tamam-
ladı. 
Öztürk’ün konuşmasının ardından 
Vakfın faaliyetlerini içeren bir sinevi-
yon gösterisi gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Ali Deresoy, Kâtip 
Üyeliğini Hasan Ataseven ve Faruk 

Soydemir’in yaptığı Divan Heyeti yö-
netiminde gündemdeki maddeler gö-
rüşüldü.
Mütevelli Heyeti Toplantısında ya-
pılan seçimlerde yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Öztürk; Yönetim Ku-
rulu: Aslan Korkmaz, Halit Karakurt, 
Celalettin Yılmaz, Teoman Yılmaz, 
Mehmet Çenesiz, Seviban Kuşyıl-
maz, Mustafa Öztaş, Mustafa Koru-
yucu, Ömer Çoktosun, Ömer Büyük-
göker.
Toplantıda; Bülent Ateş, Mesut İnce 
ve Mecit Tekelioğlu’da Denetim Ku-
rulu’na seçildi.
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SAVUNMA SANAYİ
Konya’nın Yükselen Sektörü:

2021 yılının ilk dokuz ayında 2 milyar 189 milyon Dolar ihracat yaparak, 2020’nin tamamında 
elde edilen rakamı geçen Konya’da savunma ve havacılık sanayii sektörü ön plana çıkıyor. 

2021’in ilk 9 ayında ihracatını yüzde 155.3 artıran Konya, sektörde en çok ihracat yapan ilk 5 
şehir arasında ihracatını en fazla artıran şehir oldu.

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, konuyla ilgili Anado-

lu Ajansı’na yaptığı değerlendirmede 
şu ifadelere yer verdi:   
“Türkiye, savunma sanayinde yerli 
ve milli üretimle dünya çapında yük-
selişini sürdürmektedir. Ülkemiz sa-
vunma sanayisinde 15 yıl önce yer-
lilik oranları yüzde 20’lerdeydi, şim-
di yüzde 70’i geçtik. Proje sayısı da 
ciddi anlamda arttı. Son dönemde 
ana platform projelerinde, insansız 
hava araçlarında, milli gemide, eği-
tim uçaklarında, radar ve elektronik 
projelerinde başarı örneklerinin orta-
ya çıkması, sektörün gelişmesine ve 
ilerlemesine imkân sağladı. Savunma 
sanayinde ilerleme bir yandan nite-
likli ihracatı yükseltirken bir yandan 
da milli güvenlik açısından moralleri 
yükseltmektedir.   
2020 yılında savunma sanayiinde 2,3 
milyar dolar gibi yüksek bir ihracat 
rakamı gerçekleşmiştir. Son 10 yılda 
artış oranı ise yüzde 200’ün üzerin-
dedir. Bu ivme ile Türkiye, dünyanın 
en büyük 14. savunma silahları ihra-
catçısı konumuna yükselmiştir. Sa-
vunma ve havacılık sanayi sektörü-
nün genel ihracattaki payı 2020’de 
yüzde 3.5 seviyesinde oldu. 
Savunma sanayisinde Türkiye’nin 
en başarılı şehirlerinin başında ge-
len Konya’da 100’ün üzerinde firma, 
savunma ve havacılık sanayisine yö-
nelik çalışmaktadır. Savunma ve ha-
vacılık sanayisi ihracatının yüzde 
95’ini gerçekleştiren 5 şehir arasında 
yer alan Konya’da, birçok yerli ve milli 
projenin tedariki sağlanmaktadır.
2021 yılı ilk dokuz ayını kapsayan 
Ocak – Eylül döneminde Konya’nın 
ihracat rakamı 2 milyar 189 milyon 
Dolar’dır. 2021 yılı ilk dokuz aylık ra-

kamı, 2020 yılı ilk dokuz aylık raka-
mı göre Türkiye’nin yüzde yüzde 36 
artarken Konya’nın yüzde 43,15 ar-
tış göstermiştir. İlk 9 aya göre şehri-
miz 2020’de on iki ayda yaptığımız 
toplam ihracattan daha fazla ihracat 
yapmıştır. 
Konya’nın ihracat artışında savunma 
ve havacılık sanayii sektörü büyük 
pay sahibidir. 2021 ilk 9 ay itibariyle 
savunma ve havacılık sanayi sektörü 
Konya’nın ihracatından aldığı yüzde 
9.9 pay ile makine ve otomotiv sana-
yinin ardından en fazla ihracat yaptı-
ğımız üçüncü sektör konumundadır.      
Savunma havacılık sanayii sektörün-
de; 2020 yılının tamamında 153 mil-
yon 452 bin dolar ihracat yapan Kon-
ya, 2021’in ilk 9 ayında yüzde 155.3 
artışla 216,8 milyon dolar ihracat ra-
kamına ulaştı. Bu rakamla Konya, 
sektörde Türkiye’de en fazla ihracat 
yapan 4. şehir konumundadır. Bu ra-
kamlara göre; en çok ihracat yapan 
ilk 5 şehir içinde Konya ihracatını en 
fazla artıran şehir olmuştur. Hedefi-

miz 2021 yılında sektörde ilk 3 ihra-
catçı şehir arasında yer almaktır. 
Türkiye’nin savunma sanayinde yer-
lileşme ve yurt dışına açılma hedefle-
rine şehrimizin büyük katkı sağladı-
ğını görmekteyiz. Konya’daki firma-
lar; MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, 
Hava - Kara Savunma Sistemleri pro-
jelerinde yer alıyor. Şehrimizde faa-
liyetine devam eden TÜMOSAN’ın 
fabrikasında üretilen taktik tekerlek-
li zırhlı araç ve motorize tank dikkat 
çekmektedir. Konya’nın savunma sa-
nayinde daha ilerlemesine katkı sağ-
layacak en önemli proje de ASELSAN 
ve Konyalı firmaların ortaklığında fa-
aliyete geçen Konya Silah Sistemle-
ri AŞ’nin üretime geçmesidir. ASEL-
SAN’ın yatırımı Konyalı firmaların 
sektörde ilerlemesine ve Konya’nın 
savunma sanayinde lider konuma 
gelmesine imkân sağlayacaktır. Sek-
törün şehrimizde ilerlemesine katkı 
sağlayan tüm firmalarımıza ve Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Baş-
kanlığına teşekkür ediyorum.”
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Konya Ticaret Odası’nın Ekim ayı 
Olağan Meclis Toplantısı Mec-

lis Başkanı Ahmet Arıcı başkanlığın-
da gerçekleştirildi. Toplantıda Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
gündemdeki ekonomik ve sosyal ko-
nuları değerlendirdi.
Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti’nin 
98. Kuruluş yıl dönümünü kutlaya-
rak başlayan Başkan Öztürk, “Dört 
tarafı işgal atında olan vatanımızda 
siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı 
kaybettiğimiz bir dönemde verdiği-
miz milli mücadele ile kurduğumuz, 
Anadolu’daki son devletimiz Türki-
ye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar 
var olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. Maddi kaynakları tüken-
miş, milleti yokluk içinde kurulan bir 
devletin bugünlere kolay gelmediğini 
ifade etmek isterim. Hamdolsun mil-
letçe çalışarak ülkemizi ekonomide 
iyi bir seviyeye getirmiş bulunmakta-
yız. Fakat 98 yıl önce bu topraklarda 
yaşanan acıları bir daha yaşamamak 
için ekonomik olarak bugünkünden 
çok daha güçlü bir seviyeye gelmek 
için daha çok çalışmamız gerektiğini 
biliyoruz. Bu vesile ile başta Cumhu-
riyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere; kuruluş 
sürecinde milli mücadele şehitlerimi-
zi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. 
Kuruluşundan bugüne devleti için 
çalışan herkesi minnetle yad ediyo-
rum” dedi.
Gündemdeki ekonomik ve sosyal ko-
nuları değerlendiren Başkan Öztürk, 

“Yoğun ekonomik gündemle geçen 
bir ayı geride bırakıyoruz. Faiz indi-
rimi ve kurlarda hareketlenmenin 
görüldüğü son günlerde özel sektör 
olarak finansal istikrara acilen ihti-
yacımız olduğu bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. TCMB’nin faiz indirim ka-
rarının ardından kamu bankaları da 
200 baz puana kadar faiz indirimi 
yapma kararı aldı. Bu indirimin diğer 
tüm bankalar tarafından da uygu-
lanmasını, kredi kullanan firmaların 
maliyetlerini düşürmelerini bekliyo-
ruz. Merkez Bankası’nın faiz indirimi 
kararı sonrası hem uzun vadeli faiz-
lerin hem de döviz kurlarının artma-
sı reel sektörü tedirgin ediyor. Kurun 
aşırı oynak hale gelmesi öngörülebi-

lirliği ortadan kaldırıyor ve planlama 
yapmayı zorlaştırıyor. Enerji başta ol-
mak üzere üretici üzerindeki maliyet-
ler sürekli artıyor. Ancak üretici yaşa-
dığı maliyet artışını tüketiciye yansı-
tamıyor ve bu sebeple kâr marjının 
hızla eridiği bir dönemden geçiyoruz. 
Diğer yandan reel sektör açısından 
uzun dönemli faizler düşmedi hatta 
arttı. Kısa vadeli düşüşler ise dolari-
zasyonu tetikliyor. O yüzden finans-
mana kolay ulaşabilmek, düşük faizli 
krediler kullanabilmek bu dönemde 
çok önemli. 2022 yılında sanayici-
lerimizin ihracatta kazandığı pazar 
payını korumayı ve hatta arttırmayı 
hedefliyorsak mutlak suretle kur ha-
reketliliği kontrol altına alınmalı. Bu-
rada önemli olan nokta; kurlardaki 
ani yükseliş ve düşüşlerin engellen-
mesidir. Öngörülebilir kur oluşması 
reel sektör için büyük önem taşıyor. 
Ülke ekonomisinin gelişmesi ve dış 
yatırımların özellikle de doğrudan 
yatırımların gelebilmesi için ülkede 
güven ve istikrarın olması önemli. Pi-
yasanın öngörülebilir olmamasından 
dolayı hareket kabiliyeti kısıtlanan 
reel sektör, acilen finansal istikrar 
adımlarının atılmasını istiyor” dedi.

MECLİS TOPLANTISINDA EKONOMİYİ
DEĞERLENDİRDİ

KTO Başkanı Selçuk Özürk
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Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Ekim ayı ve ilk 10 aylık ihra-

cat rakamlarını değerlendirdi. 
Konya’nın 2021’in ilk 10 ayında Konya’nın, 2.445 milyar dolar ihra-
cat yaptığını söyleyen Başkan Öztürk 2021’in tamamında Konya’nın 
Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,5’a çıkartarak 3 milyar do-
lar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk, Kon-
ya’nın Türkiye ihracatından yüzde 3 pay alan ilk 10 ihracatçı şehir 
arasında yer alan bir konuma gelmesi için tüm firmalarla işbirliği i-
çinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Öztürk açıkla-
masında şu ifadelere yer verdi:
“İlimizin Ekim ayı ihracat rakamı 256 milyon 152 bin 134 Dolar ola-
rak gerçekleşmiştir.  Konya’nın Ekim’de ihracatı 2020 yılının aynı 
ayına göre yüzde 19,65 oranında artış göstermiştir. 2021 yılı ilk on 
ayını kapsayan Ocak – Ekim dönemi ihracat rakamımız da 2 mil-
yar 445 milyon Dolar’dır. 2021 yılı ilk on aylık rakamı, 2020 yılı 
ilk on aylık rakamı göre Türkiye’nin yüzde 34 artarken Kon-
ya’nın yüzde 40,78 artış göstermiştir. İlk 10 aylık rakam-
la şehrimiz 2020’ye göre ihracatını artırmaya devam et-
mektedir. Bu rakamla Türkiye ihracatından aldığı payı 
1,47 oranına yükselten Konya en fazla ihracat ya-
pan ilk 11 şehir arasında yer almaktadır. 2021’in 
tamamında Türkiye ihracatından yüzde 1,5 pay 
alarak 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşma-
yı öngörmekteyiz. Hedefimiz Türkiye ihracatın-
dan yüzde 3 pay alarak ilk 10 ihracatçı şehir a-
rasında yer almaktır. Bu hedef için ihracatçıları-
mızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. 
Emeği geçen tüm tüccar sanayicilerimize ve fir-
ma çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarıları-
nın devamını diliyorum.”
Konya Ticaret Odası olarak ihracat artışı, ihra-
catçı firma sayısınına artışı konularında prog-
ramlı olarak çalışmaya devam ettiklerini ifade 
eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oda bünye-
sinde kurdukları listofcompany.com internet 
sitesi ile Konya’nın tüm ihracatçı firmlarına 
dünyanın dört bir köşesinden erişimi müm-
kün hale getirdiklerini, Konya’nın sektörleri-
ni ve firmaların ürünlerini bu sayede tüm ülke-
lerden firmaların tanıtımına sunduklarını ifade 
etti.

KONYA İHRACATTA

HEDEFE İLERLİYOR
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) ile bağlı oda ve borsa-

lar tarafından doğal afetler için top-
lanan yardımlara ilişkin çek, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’n-
da (AFAD), İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Se-
zer’e takdim edildi.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada, başarılı, özverili ve cansipera-
ne çalışmaları için AFAD’a teşekkür 
etti.
Ülkenin maruz kaldığı orman yan-
gınları ile sel afetleri için iş dünyası 
adına ellerini taşın altına koydukları-
nı dile getiren Hisarcıklıoğlu, yarala-
rın sarılmasına yardımcı olmak için 3 
Ağustos’ta yardım kampanyası baş-
lattıklarını anımsattı.
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 81 ilden 
ayni ve nakdi yardımlar topladıkla-
rını belirterek, kampanyaya oda ve 
borsalar, sektör meclisleri, kadın ve 
genç girişimci kurumları, iş dünyası 
ve vatandaşların iştirak ettiğini söy-
ledi. Toplanan nakdi yardımları bu-
gün AFAD’a aktardıklarını bildiren 
Hisarcıklıoğlu, kampanya kapsamın-
da 50,5 milyon lira toplandığını ifade 
etti.
“Toplanan yardımlar 64,1 mil-
yon liraya ulaştı”
Hisarcıklıoğlu, afetler dolayısıyla ger-
çekleştirdikleri yardımlardan bah-
sederek şunları kaydetti: “Arhavi’de 
meydana gelen sel dolayısıyla ihti-
yaç duyulan acil ihtiyaçlar için kul-
lanılmak üzere Artvin Valiliğine 3,5 
milyon lira, Antalya bölgesinde mey-

dana gelen orman yangınları dolayı-
sıyla acil ihtiyaçlar için kullanılmak 
üzere Antalya Valiliğine 5 milyon li-
ra gönderdik. Bu kapsamda afet böl-
gelerine gönderilen ayni yardımla-
rın yaklaşık tutarı 13,6 milyon liradır. 
Afetlerin başladığı tarihten bu yana 
ayni ve nakdi yardımlarımızın genel 
toplamı 64,1 milyon liraya ulaştı.”
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar ile 
Türk iş dünyasını afetlere karşı hazır 
hale getirmek amacıyla da çalıştıkla-
rını belirterek, bu kapsamda TOBB 
bünyesinde oda ve borsa başkanla-
rıyla “Deprem-Afet Çalışma Grubu” 
oluşturduklarını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşa-
nan afetleri hatırlattı.
Dünyanın büyük hızla şehirleşme-
ye doğru ilerlediğine işaret eden Soy-
lu, bunun da bazı problemleri ortaya 
koyduğunu belirtti.
Deprem, yangın ve sel yaşanan böl-
gelerde yapılanları anlatan Soylu, 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun yaşanan süreçlerde gerekli 
desteği verdiğini söyledi.
Bakan Soylu, Elazığ depreminde de 
ayni yardımlarda tüm odaların ve 
borsaların seferber edildiğini dile ge-
tirdi.
Güçlü bir yardımsever ağının oldu-
ğunu vurgulayan Soylu, devletin de 
güçlü olduğunu kaydetti. İçişleri Ba-
kanı Soylu, vatandaşların da kendile-
rini hiçbir zaman yalnız bırakmadığı-
nı ifade etti.
Yangınların ve sellerin ardından ko-
misyonlar kurulduğunu belirten Soy-
lu, iş insanlarının kendilerine gelerek 
taleplerini dile getirdiğini bildirdi. Sü-
leyman Soylu, kaskosu ve sigortası 
olmayan 1861 aracın yüzde 80 üze-
rindeki zararlarının da karşılandığı-
nı bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın yangın ve sel afeti yardım 
kampanyasının liderliğini yaptığını 
ifade eden Soylu, “Toplam şu ana ka-
dar 961 milyon 351 bin liralık bir yar-
dım geldi.” bilgisini paylaştı. Bakan 
Soylu, Katar’ın ve Kuveyt’in de kam-
panyaya destek verdiğini bildirdi.
TOBB’a kampanyaya yaptıkları ba-
ğış nedeniyle teşekkür eden Soylu, 
ayrıca ayni yardımda da bulunuldu-
ğunu kaydetti.
Toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu 
üyeleri ile kampanyaya en yüksek 
miktarda bağış yapan oda ve borsa 
başkanları katıldı. Konuşmaların ar-
dından oda başkanlarına AFAD adı-
na teşekkür plaketi verildi.

50,5 MİLYON LİRA YARDIM
TOBB’dan Afad’a Doğal Afetler İçin
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Kırgızistan’da, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) he-

yetine, iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik iş birliğini geliştirmek 
amacıyla ülkenin yatırım potansi-
yeli anlatıldı.
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Baş-
kanı Akılbek Caparov, TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Sel-
çuk Öztürk ve beraberindeki he-
yetle görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasında-
ki ekonomik iş birliğinin önemi-
ne ve büyük potansiyeline dikka-
ti çeken Caparov, şunları kaydetti: 
“Karşılıklı ticaretin önündeki tek-
nik engelleri kaldırmak için kararlı 
adımlar atma zamanının geldiğine 
inanıyoruz. Şimdi ekonomide ve 

kamu yönetiminde büyük reform-
ları başlatıyoruz. Sanayi, tarım, 
tekstil, hidroelektrik gibi alanlar-
daki projelere özel önem verilmek-
tedir.”
Caparov, Kırgızistan’da fabrika ve 

tesislerin bir arada olduğu sanayi 
bölgesinin kurulmasını istedikle-
rini belirtti.
Türk heyeti, Kırgızistan’ın yatırım 
ve ihracat potansiyeliyle ilgili bilgi-
lendirildi.

ÜLKENİN YATIRIM POTANSİYELİ 
ANLATILDI

Kırgızistan’da, TOBB Heyetine

REKTÖRLER İSTİŞARE TOPLANTISI 
KTOTEK’TE DÜZENLENDİ

Konya’da bulunan Üniversitelerin Rektörlerinin dü-
zenlediği istişare toplantısı Ekim ayında KTO Tek-
noloji ve Eğitim Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 

Özçelik ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade toplantıda Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ile bir araya geldi. KTOTEK’in birimle-
rini gezen heyete çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili bil-
gi verilerek üniversiteler ile işbirliği yapabileceği konu-
larda istişarelerde bulunuldu. 
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KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin Anka-
ra’da düzenlediği ziyaret program kapsamında; Milli 

Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Mütevelli Heyet Üye-
si Ahmet Emre Bilgili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan Yardımcılığına atanan Mütevelli Heyet Üyesi Faruk 
Özçelik ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet 
Hamdi Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜTEVELLİ HEYETİ’NDEN
BAKAN YARDIMCILARINA ZİYARET

ODA YÖNETİMİ REEL SEKTÖRLE
BİR ARAYA GELİYOR

Oda yönetimi Konya özel sektörünü temsil eden 
dernekler, mesleki birlikler ve STK’larla bir araya 

gelerek, reel sektörün taleplerini ve önerilerini istişa-
re etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Meclis Başkanı Ahmet 

Arıcı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Sağlam, Rama-
zan Erkuş ve Mehmet Çakır’dan oluşan heyet; Konya 
Genç İşadamları Derneği, Konya Optisyen - Gözlük-
çüler Odası, Büsan Özel Organize Sanayi Yönetimi ile 
Oda üyesi Freezmak firmasını ziyaret etti.
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Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, dü-
zenlenen programda Sistem Koleji öğrencileri ile 

bir araya geldi. Açılışını Sistem Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu Başkanı Naci Atalay’ın yaptığı program-
da geleceğin meslekleri ile ilgili görüşlerini paylaşan 
Başkan Öztürk, mesleki tecrübelerini aktararak öğ-
rencilerin sorularını cevapladı. 

SİSTEM KOLEJİ’NDE SÖYLEŞİYE KATILDI

Necmettin Erbakan Ü-
niversitesi Uygulama-

lı Bilimler Fakültesi’nin dü-
zenlediği tecrübe paylaşımı 
programına katılan Konya 
Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk öğrencilerle tec-
rübe paylaşımında bulun-
du. Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Uğur ADIGÜZEL’in açılışını 
yaptığı programda Ulusla-
rarası Ticaret ve Bankacılık 
ve Finans Yönetimi öğren-
cileri ile bir araya gelen Baş-
kan Öztürk, dünya ve Türki-
ye ekonomisindeki gelişimi 
ve ticaret hayatında yaşanı-
lan değişimi değerlendirdiği 
konuşmasında öğrencilere 
kariyer planlamaları ile ilgili 
tavsiyelerde bulundu. 

ÖZTÜRK NEÜ UYGULAMALI BİLİMLER 
FAKÜLTESİ’NDE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
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Mesleki yeterlilik alanında yürüt-
tüğü faaliyetlerle nitelikli işgü-

cü istihdamına katkısını sürdüren 
KTO Karatay Üniversitesi KARSEM, 
Konya Ticaret Odası’nın desteğiyle 
Oda üyelerine belgelendirme imkâ-
nı sağlayacak. KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Üyelerimizin ve çalışanları-
nın mesleki yeterlilik sınavı ücretleri 
KARSEM aracılığıyla AB Fonundan 
ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşı-
lanacak” dedi.
KTO Karatay Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (KARSEM) nitelikli işgücü is-
tihdamına yönelik katkılarını artıra-
rak sürdürüyor. Konya Ticaret Odası 
üyeleri ve çalışanlarının ilgili meslek-
lerde sınav ücretleri KARSEM aracı-
lığıyla AB Hibe-II Fonu ve İşsizlik Si-
gortası Fonundan karşılanacak. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Odamızın tüm iştirakle-
rinde üyelerimizin menfaatleri doğ-
rultusunda mesleki eğitim ve istih-
dama yönelik projelere büyük önem 

vermekteyiz. KTO Karatay Üniversi-
tesi bünyesinde kurulmuş olan Sü-
rekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KARSEM) de bu anlamda 
önemli çalışmalar gerçekleştirmekte-
dir. Şehrimiz ve bölgemiz için önemli 
bir misyon üstlenen KARSEM, TÜR-
KAK tarafında akredite edilen ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafın-
dan da yetkilendirilen, Yetkilendiril-
miş Belgelendirme Kuruluşu olarak 
mesleki yeterlilik sınav ve belgelen-
dirme işlemlerini yürütmektedir. Sı-
nav ve belgelendirme faaliyetlerinin 
daha etkili yürütülmesi için Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu mevzuatına gö-

re, sivil toplum kuruluşları nitelikli iş 
gücüne ve mesleki gelişime katkı sağ-
lamak amacıyla sosyal sorumluluk 
projesi olarak üyeleri veya üyelerinin 
çalışanları adına sınav ücreti ödeye-
bilmektedir. “Tehlikeli ve Çok Teh-
likeli İşler” sınıfında yer alan İnşaat 
Boyacısı, Ahşap Kalıpçı, Betonarme 
Demircisi, Sıvacı, Isı Yalıtımcı, Du-
varcı ile “Avrupa Birliği Belgelendir-
me İçin Doğrudan Hibe-II Protokolü” 
kapsamındaki Motorlu Kara Taşıt-
ları Alım - Satım Sorumlusu ve Da-
nışmanı mesleklerinde, KARSEM’in 
gerçekleştireceği mesleki yeterlilik 
sınav ve belgelendirme faaliyetlerin-
de Odamız destekte bulunabilecektir. 
Bu kapsamda Konya Ticaret Odası 
olarak üyelerimizin veya üyelerimi-
zin çalışanlarının sınav ücretlerinin 
AB fonundan ve işsizlik sigortası fo-
nundan karşılanabilmesini sağlaya-
cağız” dedi.
Açıklamada, detaylı bilgi ve başvu-
ru için KARSEM’in belgelendirme.
karsem.com.tr web adresinin ziyaret 
edilebileceği belirtildi.

KARSEM’DEN İSTİHDAMA DESTEK

Konya Ticaret Odası, Tarım makine-
leri sektöründe, makinelerin üretimi, 
ithalatı ve ihracatı konusunda önem-
li bir programı daha, Afrika Kıtası’nın 
tarım makineleri ithalatı ve ihraca-
tında zirvede olan Güney Afrika ile 
online (B2B) olarak gerçekleştirdi. 
Görüşme B2B Meeting uygulamasın-
da online olarak, Güney Afrika Pre-
torya Ticaret Müşaviri İlker Eralp’in 
açılış konuşmasıyla başladı. İki gün 
süren görüşmelere Güney Afrika’dan 
15, Konya’dan 11 iş insanı katıldı. 
B2B’de tarım makineleri sektörüyle 
ilgili 61 iş görüşmesi gerçekleştirildi. 
Konya Ticaret Odası yetkilileri, Gü-
ney Afrika pazarının geniş ve dina-
mik bir yapıya sahip olmasının ya-
nında Güney Afrika’nın, Afrika kı-
tasında tarım makineleri ithalatının 

en fazla yapılan ülkelerden olduğu-
nu, Güney Afrika’nın jeopolitik ola-
rak Afrika Kıtası’nın giriş kapısı ko-
numunda bulunduğunu, dolayısıyla 
bununla birlikte Güney Afrika’nın, 
Konya Ticaret Odası üyelerinin Af-

rika pazarına girmesinde önemli bir 
rol üstlendiğini bildirdiler.
Konya Ticaret Odası tarafından üye-
lerinin dış ticaretini geliştirecek bu 
tür programların periyodik olarak de-
vam edeceği bildirildi.

KONYA-GÜNEY AFRİKA TARIM MAKİNALARI 
ONLİNE İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI
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Türkiye-Tacikistan İş Forumu, 13 
Ekim 2021, Duşanbe’de gerçek-

leştirildi. Toplantıya Türkiye-Taci-
kistan Hükümetler arası Karma Eko-
nomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Türk ve Tacikistan işa-
damları katıldı.
Konya Ticaret Odası adına KTO Yö-
netim Kurulu Üyesi Ahmet Kereste-
ci’nin katıldığı iş forumunda konu-
şan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Tacikistan ile geçmişte 
yaklaşık 700 milyon dolarlık bir tica-
ret hacmini yakalayabildiklerini be-
lirterek, “Hedefimiz 1 milyar dolar-
lık ticaret hacmine mümkün olan en 
kısa sürede ulaşmak.” dedi. Varank, 
Tacikistan-Türkiye Sanayi İş Foru-
mu’nda yaptığı konuşmada, Türki-
ye ekonomisindeki büyüme eğilimini 
sürdürülebilir kılmanın yolunun ikili 
ve bölgesel ilişkileri derinleştirmek-
ten geçtiğine dikkati çekti.
Varank, Karma Ekonomik Komisyon 
toplantılarının ticari ilişkileri potan-
siyeline taşıyabilecek en verimli me-
kanizmalardan biri olduğunun altı-
nı çizerek, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “11. Karma Ekonomik Komisyon 
toplantımızda diğer yıllardan fark-
lı olarak, 117 somut maddeden olu-
şan bir eylem planı hazırladık. İkili 

ve ticari ilişkilerimizi derinleştirmek 
üzere, bu plan üzerinden daha ka-
rarlı ve verimli bir şekilde ilerleyece-
ğimizi düşünüyorum. Türkiye olarak 
bu adımları sıkı sıkıya takip edecek, 
atacağınız her adımda sizlerin yanın-
da olacağız. Sizlerden de özverili ça-
lışmalarınızı artırarak sürdürmenizi 
istiyoruz.” 
İş forumunda, Tacikistan Sanayi ve 
Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Ka-

bir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı ve Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İsmail Gülle de bi-
rer konuşma yaptı.
Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi 
Emre Zeki Karagöl, KOSGEB Başka-
nı Hasan Basri Kurt, Anadolu Aslan-
ları İşadamları Derneği (ASKON) Ge-
nel Başkanı Orhan Aydın, DEİK Tür-
kiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı 
Cihangir Fikri Saatçioğlu, İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Öksüz ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişki-
ler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan 
da iş forumuna katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından pa-
nel bölümüne geçildi. Bakanlar Va-
rank ile Kabir ve TİM Başkanı Gülle 
kendilerine yöneltilen soruları yanıt-
ladı.

KTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET KERESTECİ KATILDI

Türkiye-Tacikistan İş Forumu’na
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, Konya Ticaret Odası ve Ak-

kaş Group işbirliği ile düzenlenen 
“Sağlık ve Kimya Ürünleri” çağrısına 
ilişkin webinar  25 Ağustos’ta  yapıl-
dı. 
Toplantıya Konya Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı  Ha-
san Hüseyin Karapınar, Akkaş Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ak-
kaş ve Akkaş Group Proje Koordina-
törü  Jale Bulki katıldı.  

Toplantının  açılışını Konya Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Hasan Hüseyin Karapınar 
yaptı. 2020 yılı Mart ayında başla-
yan ve etkisini giderek artıran salgın-
dan en çok etkilenen sektörler ara-
sında imalat sanayinin yer aldığını 
söyleyen Karapınar, KOBİ’ler başta 
olmak üzere önemli üretim ve istih-
dam kayıplarının ortaya çıktığını ek-
ledi. Teknoloji Odaklı Sanayi Ham-
lesi Programı’nın Türkiye’de katma 

değerli üretimin artırılması amacıy-
la, Bakanlık ve bağlı kuruluşları tara-
fından sağlanan destek ve teşviklerin 
tek pencereden yönetilerek orta-yük-
sek ve yüksek teknoloji seviyeli sek-
törlere yoğunlaştırılmasına yönelik 
özel bir programı olduğunu söyledi.
Toplantıda, sağlık ve kimya ürünleri 
çağrısına ilişkin Erkan Akkaş, Akkaş 
Group Proje Koordinatörü Jale Bulki 
proje yazmada dikkat edilmesi gere-
ken hususular konusunda bilgi verdi.

Konya Ticaret Odası’nın gelenek-
sel yayınlarından Konya Kitabı 

çalışmaları tamamlandı.  İki cilt ola-
rak yayımlanması planlanan kitap 
için çalışmalarda sona gelindi.
Editörlüğünü Prof. Dr. Caner Araba-
cı,  Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Prof. Dr. İs-
mail Kıvrım, Doç. Dr. Ahmet Akman, 
Doç. Dr. Mustafa Akkuş’un yaptığı ta-
rihten günümüze Konya’nın vakıf ta-
rihine ilişkin çalışmaların yer alacağı 
kitabın 2021 yılı Kasım ayında yayın-
lanması planlanıyor. 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan Kon-
ya’nın vakıf alanında da büyük bir 
zenginliğe ve çeşitliliğe sahip olduğu 
belirterek, bu sayıda bu çalışmalara 

yer verileceğini söyledi. 
Konya’nın vakıf konusunda önemli 
bir zenginliğe sahip olduğunu belir-
ten Editör grubu ise  Eserin Selçuklu 
ve Beylikler dönemi, Osmanlı Döne-
mi, Cumhuriyet Dönemi ve son dö-
nem vakıfları üzerine yapılan araş-
tırmalardan oluşacağını, Konya’nın 
vakıf tarihine ilişkin çok önemli çalış-

maların bu kitapta toplanacağını ifa-
de ettiler. 
KTO’da yapılan son toplantıda kitap-
ta yayınlanacak araştırmalara ilişkin 
çalışmalar incelendi. İki cilt olarak 
planlanan eserin son düzenlemele-
ri yapıldıktan sonra http://www.kto.
org.tr/ sitesinde yayınlanacak ve da-
ha sonra baskıya girecek.

“SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİ” ÇAĞRISI 
BİLGİLENDİRME WEBİNARI YAPILDI

KTO KONYA KİTABI XVIII “KONYA’NIN VAKIF 
TARİHİ” ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
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Girişimin Kadın Kahramanları 
Projesi, kadınların iş hayatında 

güçlenmesi için TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu’nun tüm Türkiye ge-
nelindeki 7 bin girişimci kadına ulaş-
ma hedefiyle hayata geçiyor.
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve 
Beko iş birliğinde Arçelik Perakende 
Akademi desteğiyle hayata geçirilen 
Girişimin Kadın Kahramanları Proje-
si kapsamında gerçekleştirilen roads-
howun sekizinci durağı Konya oldu.
 Konya Ticaret Odası Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen toplan-
tı, TOBB Kadın Girişimciler Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, 
TOBB Konya Kadın Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Hatice Tulukçu Erkan, 
Arçelik Perakende Akademi ve Beko 
yöneticilerinin katılımı ile düzenlen-
di. Programda Beko 100 Kadın Bayi 
projesi kapsamında bayi olmak iste-
yenlere özel bir panelde detaylar ak-
tarıldı.
Toplantının açılışında konuşan 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Günseli Özen, ‘Kadın-
lar olarak gönüllük ile yapılan tüm 
görevleri bunun karşılığında bir be-
del olduğu için almayız, inanırız ki 
bu ülkenin nüfusunun yarısını oluş-
turan kadınlar çalışmaya başlarsa bu 
ülke daha zengin olur. Zengin ülke-

lerde kavga olmaz, biliyoruz ki eko-
nomisi daima büyüyen Türkiye’de 
hiçbir sorun yaşamayız. Ekonomi bir 
ülkenin refah ve huzur içerisinde ya-
şaması için gerekli olan unsurun tam 
da kendisidir. Kadınların iş dünyası-
na girmesi ile daha fazla zengin olu-
ruz, kadınlar ve erkekler birlikte eko-
nomide söz sahibi olursa pasta büyür 
ve refah beraberinde gelir.’ ifadelerini 
kullandı.
TOBB Konya Kadın Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Hatice Tulukçu Erkan 
ise ‘TOBB Kadın Girişimciler Kuru-
lu olarak misyonumuz ve vizyonu-
muz doğrultusunda kadın girişim-
ci sayımızın artması en temel konu-
muz, bu bağlamda Girişimin Kadın 
Kahramanları Projesi’ni gönülden 
destekliyoruz. Bu proje kadınların iş 

hayatında güçlenmesi için Türkiye 
genelindeki TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu’nun 7 bin girişimci üyesi-
ne ulaşma hedefiyle hayata geçirili-
yor’ dedi.
Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel 
de Beko olarak her zaman kadınların 
iş dünyasına katılımını destekledik-
lerini ve yanlarında olduklarını ifade 
etti.
Bilgisel, şunları aktardı; “Girişimci ka-
dınların desteklenmesi ve güçlenme-
sini hedeflediğimiz bu yolda 100 Ka-
dın Bayi Projemiz ile entegre olması 
sebebiyle eğitimlerden sonra Beko 
bayisi olmak isteyen İç Anadolu’nun 
girişimci kadınlarına da kapımızın 
sonuna kadar açık olduğunu aramıza 
katılmalarından mutluluk duyacağı-
mızı paylaşmak isterim.”

“GİRİŞİMİN KADIN KAHRAMANLARI”
PROJESİ TOPLANTISI KTO’DA YAPILDI

TOBB ve Beko İş Birliğiyle Devam Eden
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Konya Ticaret Odası Teknoloji 
ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) 

bünyesinde faaliyetini sürdüren KTO 
Mesleki Eğitim Merkezi öncülüğün-
de yürütülen Kenevir Hasat Etme 
Makinesi Ar-Ge Projesinin ilk proto-
tip üretimi ve hasat denemeleri başa-
rı ile gerçekleştirildi. Türkiye’de üre-
timi olmayan Kenevir Hasat Etme 
Makinesi’nin yüzde 100 yerli ve milli 
imkânlarla ile gerçekleştirilen proto-
tip üretimi KTOTEK’in Okul – Sana-
yi iş birliği çalışmalarının en başarılı 
örneklerinden biri olarak kayda geçti.
KTOTEK’ten konuyla ilgili yapılan 
yazılı açıklamada şu ifadelere yer ve-
rildi:
“İnsana yatırım geleceğe yatırım an-
layışıyla yola çıkan ve talep edilen 
her alan ve dalda eğitim programları 
hazırlayarak esnek müfredatıyla kı-
sa süre içerisinde nitelikli iş gücü ye-
tiştiren Konya Ticaret Odası Mesleki 
Eğitim Merkezi, düşünceden prototi-
pe hedefiyle Ar-Ge çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. 2020 yılı Ekim 
ayında çalışmalarına başlanan ve 
Okul – Sanayi iş birliğinin en başarı-

lı örneklerinden biri olan Kenevir Ha-
sat Etme Makinesi Ar-Ge Projesinin 
ilk prototip üretimi ve hasat deneme-
leri başarı ile gerçekleştirildi. Proje, 
KTO Mesleki Eğitim Merkezinde eği-
timlerini tamamlamış olan kursiyer-
lerin ve mühendis adaylarının katkı-
larıyla, KTO Mesleki Eğitim Merkezi 
öncülüğünde, Konya Model Fabrika, 
KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Tek-
nolojiler Merkezi, Çelikel Tarım Ma-
kineleri ve AEB Mühendislik ortak-
lığında hayata geçirildi. Ülkemizde 
üretimi olmayan Kenevir Hasat Etme 

Makinesi, yurt dışından yüksek fiyat-
larla ihraç edilmektedir. Bu durumun 
önüne geçebilmek için çıktığımız yol-
da %100 yerli ve milli makinemiz, Tİ-
GEM (Tarım İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü) Gökhöyük Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’ne ait ekim alanında ke-
nevir hasadını başarılı bir şekilde ger-
çekleştirmiştir. KTO Mesleki Eğitim 
Merkezi olarak makinemizin ülkemi-
ze ve milletimize hayırlı olmasını dili-
yor, büyük katkı ve emeklerinden do-
layı proje ortaklarımıza teşekkür edi-
yoruz.”

KTOTEK’TEN YÜZDE YÜZ YERLİ VE 
MİLLİ HASAT MAKİNASI

KTO Mesleki Eğitim Merkezi % 100 yerli ve milli “Kenevir Hasat Etme Makinesi” prototip 
üretimini gerçekleştirdi. Hasat denemeleri başarı ile yapılan makine ile yurt dışından ithalatın 

önüne geçilecek.
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Konya Ticaret Odası meslek komiteleri aylık mutat toplantılarına devam ediyor. Bu top-
lantılarda bölgemiz ve şehrimizde faaliyet gösteren tüccar ve sanayicilerimizin yaşadık-
ları sıkıntılar ve problemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulmakta, bunların çözümüne 
ilişkin çalışmalar yapılarak ilgili mercilere aktarılması sağlanmaktadır. Eylül-Ekim ayların-
da yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ

SÜRÜCÜ KURSLARI KDV DESTEĞİNİN
DEVAM ETMESİNİ VE KURSLARDA
KULLANILAN ARAÇ YAŞ SINIRLARININ
YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYOR

Konya Ticaret Odası eğitim, kültürel ve sportif 
faaliyetler sektöründe faaliyet gösteren  mes-

lek komitesi üyeleri aylık mutat toplantısını ger-
çekleştirdi.
2020 yılında eğitim sektöründe %8 olan KDV’nin 
01.06.2021 yılına kadar %1 olarak uygulanması sü-
rücü kurslarının az da olsa sıkıntılarını giderildi-
ğini, belirten ilgili meslek komitesi üyeleri, ancak 
pandemiden kaynaklanan kapanmalar, sokağa 
çıkma yasakları, sınavların ve yüz yüze eğitimlerin 
yapılamaması nedeniyle, 2020 yılında eğitim ku-
rumlarına verilen ve 30.05.2021 tarihinde sona er-
miş olan %1 KDV desteğinin 1 yıl daha uzatılması-
nı talep ettiler. 
Meslek komitesi üyeleri KDV desteğinin devam 
etmesi ve  kurslarda kullanılan araç yaş sınırları-
nın yükseltilmesine ilişkin talepleri şöyle: “2918 sa-
yılı Karayolları Trafik Kanununun 123. Maddesi İ-
le 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 
8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Ku-
rumları Kanununa göre: “M, A1, A2, A, B1, B ve BE 
sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ola-
rak kullanılacak araçlar 12 yaşından, C1, C, CE, D1, 
D, D1E, DE ve F sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve 
sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya 
yarı römorklar 22 yaşından büyük olamaz. (Direk-
siyon eğitim ve sınav aracının yaşı fabrika imal ta-
rihinde bir yaşında kabul edilerek hesap edilir)” de-
nilmektedir.  
Sürücü kursu işletenler Covid-19 sebebi ile önce 3 

ay sonraki dönemlerde aralıklı da olsa tam kapan-
ma ile karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla araçlarla 
bire bir sürüş eğitimleri yapılamamış, sınavlar de-
falarca ertelenmiş ve bu esnada sürücü kursları e-
konomik olarak büyük zarara uğramıştır. Ayrıca 
bu dönemde kurs ücretleri ortalama %10 artması-
na karşılık, kurslarda eğitim için kullanılan araçla-
rın fiyatları %40-55 oranında artış göstermiştir.
Tüm bu nedenlerden dolayı, ilgili yönetmeliğin 
17. maddesinin d fıkrasında belirtilen yaş sınırla-
rının (pandemi bitip Türkiye ekonomisi norma-
le dönünceye kadar) B sertifikalarda kullanılan a-
raçların 12 den 14 yaşına, D-C-CE sertifikalarının 
ise 22 den 24 yaşına kadar uzatılmasını talep e-
diyoruz.”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile ilgili 
merciiler nezdinde girişimlerde bulunmuş olup so-
nucu beklenmektedir. 
SANAYİDE BEYAZ VE MAVİ YAKALI
PERSONELE İHTİYACIMIZ VAR

Konya Ticaret Odası hizmete yönelik makine ve 
takım tezgahları imalatı yapan meslek komi-

tesi üyeleri aylık mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Konya sanayisinde hem beyaz yakalı hem de ma-
vi yakalı personel bulma sıkıntısı yaşandığını belir-
ten İlgili meslek komitesi üyeleri, sanayicilerimizin 
ihtiyaç duyduğu personeli bulabilmeleri için birçok 
gelişmiş ülkede olduğu gibi meslek liseleri ve mes-
lek yüksekokullarına daha da önem verilmesi ge-
rektiğini belirttiler.
Bu konuda üyelerden gelen çözüm önerileri şöyle;   
3 Meslek lisesi mezunlarına önceki yıllarda oldu-
ğu gibi kendi alanları ile ilgili meslek yüksekokulla-
rına sınavsız geçiş hakkının yeniden verilmesi;

KONYA TİCARET ODASI
Meslek Komiteleri Toplantıları 

ve Alınan Kararlar
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3 Kamu personel alımlarında meslek lisesi ve mes-
lek yüksekokulu mezunlarına ayrılan kontenjanla-
rın artırılması; 
3 Meslek liselilerin kendi alanları ile ilgili lisans 
programlarına verilen + puanın daha da artırılma-
sı;
3 Meslek lisesi mezunlarının bölümüyle ilgili bir 
işletmede çalışmaya başlaması halinde devlet teş-
viki (ücret) verilmesi; 
3 İşletmelerin zorunlu çalıştırması gereken stajyer 
sayılarının sık sık denetlenmesi; 
3 Her ilde meslek lisesi ve meslek yüksekokulu 
son sınıf öğrencilerinin sanayici ile buluşabileceği 
dijital bir platform oluşturulması; 
3 Günümüz teknolojilerini daha yakından tanı-
maları için meslek lisesi ve meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin staj sürelerinin uzatılması; 
3 Anadolu liselerinin sayıları düşürülerek, her öğ-
rencinin liseden mezun olduğunda bir meslek sa-
hibi olması sağlanmalıdır. Diğer türlü meslek lisesi 
mezunu olmayan öğrenciler üniversiteyi kazana-
mamış olsalar dahi sanayide çalışmak istemeyip, 
“masa başı” iş beklentisine girmektedir. Bu durum 
sanayicinin personel bulmakta sıkıntı çekmesine 
neden olurken, Ülkemizdeki işsizlik oranlarının da 
yükselmesine neden olmaktadır. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile ilgili 
merciiler nezdinde girişimlerde bulunmuş olup so-
nucu beklenmektedir. 
TURİZM VE OKUL SERVİS İŞLETMECİLİĞİ  
SEKTÖRÜ  KREDİ BORÇLARININ
ÖTELENMESİNİ İSTİYOR 

Konya Ticaret Odası Turizm ve Taşımacılık 
Sektörün de faaliyet gösteren meslek komitesi 

üyeleri aylık mutat toplantısını gerçekleştirdi.
Meslek Komitesi üyeleri, Covid 19 nedeniyle tu-
rizm ve okul taşımacılığı sektörlerinin faaliyetleri 
%50 oranında azaldığını belirterek,  bu zorlu süre-
ci atlatabilmek için turizm ve okul taşımacılığı sek-
törlerinde faaliyet gösteren firmaların bankalar-
dan kredi kullanmak zorunda kaldıklarını, kredi 
kullananlarında pandemi sürecinin halen devam 
etmesi nedeniyle kredilerini bankalara ödemek-
te zorlandıklarını, bu nedenle kredi borçlarının ö-
telenmesi ve bu sektörlere ek destekler verilmesi-
ni talep ettiler.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile ilgili 
merciiler nezdinde girişimlerde bulunmuş olup so-
nucu beklenmektedir. 

TAKIM TEZGAHLARI İMALATI YAPAN
ÜYELERİMİZ YATIRIM TEŞVİK
DÜZENLEMESİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 
ERTELENMESİNİ İSTİYOR 

Konya Ticaret Odası hizmete yönelik makine ve 
takım tezgahları imalatı yapan meslek komi-

tesi üyeleri aylık mutat toplantısını gerçekleştirdi.
29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Karar”da bazı değişikliğe 
gidildiğini, bu kararda Gümrük Vergisi muafiyetin-
den yararlanamayacak ikinci el ve sıfır makine teç-
hizat listesi ile ilgili G.T.İ.P numaraları yayımlan-
dığını belirten Meslek Komitesi üyeleri, ülkemizde 
üretimi yok denilecek düzeyde olan ve ihtiyacın it-
halat ile karşılanmak zorunda olduğu yatay işleme 
merkezi, dik işleme merkezi, tornalama merkezi, 
takım bileme tezgahları, taşlama tezgahları baş-
ta olmak üzere düzenleme kapsamında olan ma-
kine türlerindeki yatırım teşvik düzenlemesinin 
yürürlük tarihlerinin ertelenerek sanayicinin mağ-
duriyetinin önüne geçilmesi gerektiğini bildirdiler. 
Meslek Komitesi üyeleri bu konuda KTO’nun giri-
şimde bulunmasını talep ettiler. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile ilgili 
merciiler nezdinde girişimlerde bulunmuş olup so-
nucu beklenmektedir. 
STOK AFFI DÜZENLEMESİNDEN BEKLENEN 
EKONOMİK VE MALİ SONUÇLARIN
SAĞLANABİLMESİ İÇİN UYGULAMADAN
YARARLANMA SÜRESİNİN EN AZ BİR AY
DAHA UZATILMALI

Konya Ticaret Odası üyeleri stok affı düzen-
lemesinden beklenen ekonomik ve mali so-

nuçların sağlanabilmesi için uygulamadan ya-
rarlanma süresinin en az bir ay daha uzatılması 
gerektiğini bildirdiler. 
Yetkililer, 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapmasına İlişkin Kanun ile tüm gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefleri 31 Ağustos 2021’e ka-
dar işletmelerinde fiilen bulunduğu halde kayıtla-
rında yer almayan, bir anlamda faturasız olan em-
tia, makine, teçhizat ve demirbaşları “kendilerince” 
veya “bağlı oldukları meslek kuruluşunca” tespit e-
dilecek “rayiç bedel” ile bir envanter listesi ile ver-
gi dairelerine bildirerek defterlerine kaydettirebile-
ceklerini ifade ettiler.
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Konuya ilişkin açıklama şöyle; “Üyelerimiz, “İşlet-
melere, bilanço hesaplarıyla ilgili bir düzeltme im-
kânı getiren stok affı düzenlemesinden beklenen 
ekonomik ve mali sonuçların sağlanabilmesine yö-
nelik olarak söz konusu uygulamadan yararlanma 
süresinin en az bir ay daha uzatılmasını ayrıca ya-
rarlanacak firmalara kısa vadede getireceği finan-
sal yükün hafifletilmesini teminen ödeme süre-
sinde de kolaylık (en az üç ay) getirilmesini” talep 
etmektedirler.” 
Konu ile ilgili Konya Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu girişimlerde bulunmuş olup sonucu beklenmek-
tedir. 
KIDEM TAZMİNATINDA YENİ BİR
DÜZENLEME YAPILARAK  “TAŞERON
FİRMALARA RÜCU EDİLEMEZ” 
İBARESİ EKLENMELİ
Konya Ticaret Odası idari destek hizmetleri yapan  
meslek komitesi üyeleri aylık mutat toplantısını 
gerçekleştirdi.
İlgili meslek komitesi üyeleri kıdem tazminatı ko-
nusunda mağduriyet yaşadıklarını belirterek yeni 
bir düzenleme yapılmasını ve  “taşeron firmalara 
rücu edilemez”  ibaresinin eklenmesini talep ettiler. 
İdari destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren 
Meslek Komitesi üyelerinin konuya ilişkin açıkla-
ması şöyle; “11.09.2014 tarihinden önce işten ayrı-
lan bir taşeron işçisi kıdem tazminatını şirketinden 
almak istediğinde önemli sorunlarla karşılaşıyor-
du. Şirket, önceden firmalar bünyesinde uzun yıl-
lardır çalışan işçinin tüm kıdem tazminatını tek 
başına ödemek istemiyordu. Açık bir kanun hük-
mü olmadığı için kamu kurumu da doğrudan öde-
me yapamıyordu. Bunun üzerine işçi dava açıyor 
ve kıdem tazminatını yıllar sonra mahkeme kana-
lıyla alıyordu. İşçi kıdem tazminatına yıllar sonra 
kavuşurken kamu kurumu da gecikme faizi ve ve-
kalet ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Sonrasın-
da ise kurum, taşeron firmalara rücu ederek öde-
diği kıdem tazminatını, gecikme faizini ve vekalet 
ücretini geri istiyordu.
4857 Sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklik son-
rasında, taşeron işçisinin kıdem tazminatını öde-
me yükümlülüğü asıl işveren durumundaki kamu 
kurumlarına verilmiştir.
Ancak uygulamada önemli bir sorun ortaya çık-
mıştır. Kanunda “rücu edilemez” diye bir ifade yer 
almadığı için kamu kurum ve kuruluşları kıdem 

tazminatını ödedikten sonra bunu taşeron firma-
lara rücu etmeye başlamıştır. Oysa bu mevzuat de-
ğişikliğinin temel sebebi taşeron firmaların kıdem 
tazminatı sorununa çözüm bulmaktır. Bu kapsam-
da yeni bir düzenleme yapılarak ilgili maddeye “ta-
şeron firmalara rücu edilemez”  ibaresinin eklen-
mesi mağduriyetlerin önüne geçecektir. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile ilgili 
merciiler nezdinde girişimlerde bulunmuş olup so-
nucu beklenmektedir. 
KARA YOLU İLE ŞEHİRLERARASI YÜK
TAŞIMACILIĞI YAPAN ÜYELERİMİZİN
TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN ÇALIŞMA
SÜRELERİ, TONAJ UYGULAMALARINA
İLİŞKİN TALEPLERİ VAR
Konya Ticaret Odası kara yolu ile şehirlerarası yük 
taşımacılığı yapan meslek komitesi üyeleri aylık 
mutat toplantısını gerçekleştirdi. Üyelerimizin ti-
cari araç şoförlerinin çalışma süreleri, tonaj uygu-
lamalarına ilişkin talepleri var.
TONAJ UYGULAMALARINDA İSTİAP HADDİ 
TOLERANSININ % 10’A ÇIKARTILMALI VE 
% 10’U GEÇEN ARAÇLARA DA CAYDIRICI 
CEZALAR VERİLMELİ  
Meslek komitesi üyeleri, toplantıda ayrıca karayol-
ları tonaj uygulamalarında yolların kalitesinin art-
ması dolayısıyla mevcut %5 istiap haddi toleransı-
nın % 10’a çıkartılması ve % 10’u geçen araçlara da 
caydırıcı cezaların verilmesi noktasında girişimler-
de bulunmasını talep ettiler. 
TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN ÇALIŞMA 
SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ 
Meslek komitesi üyeleri yine Avrupa standartla-
rında uygulanan araç kullanma ve dinlenme süre-
lerine göre ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan mo-
torlu araç sürücülerinin 24 saatlik herhangi bir 
süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı o-
larak 4,5 saatten fazla araç sürmelerinin yasak ol-
duğunu hatırlatarak şu açıklamayı yaptılar;  “Bir 
şoförün izin verilen saatten 10 dk. fazla 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 sürelerinin her 3 saatte 
30 dk. mola verecek şekilde 10 saat 30 dakikaya çı-
karılmalıdır.”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu üç konunun 
çözümüne ilişkin ilgili merciiler nezdinde girişim-
lerde bulunmuş olup sonucu beklenmektedir. 
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68. MESLEK KOMİTESİ’NDEN ARALIK 
AYINDA YAPILACAK OLAN MİLLÎ EĞİTİM 
ŞÛRASI’NA İKİ SAYFALIK RAPOR
Konya Ticaret Odası eğitim, kültürel ve sportif faa-
liyetleri yapan  meslek komitesi üyeleri aylık mutat 
toplantısını gerçekleştirdi.
KTO 68. Eğitim, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 
Meslek Komitesi toplantıda Millî Eğitim Şûrası’na 
eğitim sistemini geliştirmek için yapılması gere-
kenlere ilişkin “MEB Şura Önerileri”  konulu bir ça-
lışma hazırladı. 
“Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini 
yükseltmek” için eğitim ve öğretimle ilgili konuları 
inceleyip tavsiye kararları alan şûraya, ilgili meslek 
komitesi üyelerimiz tarafından hazırlanan “MEB 
Şura Önerileri” başlıklı çalışma Konya Ticaret Oda-
sı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi.
“MEB Şura Önerileri”  konulu  çalışmanın kapsa-
mı şöyle; 
MEB ŞURASI ÖNERİLERİ
1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği” başlığıyla Ankara’da yapılacak olan 20. 
Milli Eğitim Şûrası önerilerimizi maddeler halinde 
şöyle sıralayabiliriz:
1.1) Eğitim ve öğretimin en önemli unsuru, görünen 
yüzü öğretmendir. Mevcut öğretmenler, şûrada alı-
nacak kararlar doğrultusunda ve Millî Eğitim poli-
tikalarına göre değerlendirilmeli; gerekli görüldüğü 
taktirde öğretmen liyakatinin arttırılmasına yöne-
lik hizmet içi çalışmalar planlanmalıdır. Planlanan 
eğitimlerin, amacına uygun bir şekilde gerçekleşip 
gerçekleşmediği de kontrol edilmelidir.
1.2) Öğretmenlere çağın gereği olarak dijital eğitim/
uzaktan (online) eğitim, hibrit eğitim vb. konular-
da eğitimler verilmeli, gerekli yazılım ve donanım 
desteği sağlanmalıdır.  
1.3) Öğretmenlerin performans değerlendirmele-
ri, kendi kültürümüze uygun ve objektif bir şekilde 
yapılmalı, olması gereken yeterlilik ve yeteneğe u-
laşamayan öğretmenler, başka alanlarda değerlen-
dirilmelidir. 
1.4) Öğretmenlik mesleği, kişisel beceri veya bece-
riksizliklerden kurtarılmalı; bilimsel temellere da-
yandırılarak standart oluşturacak öğretmen aka-
demileri kurulmalı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu 
ile bu standart desteklenmelidir.
1.5) Öğretmenlik mesleğiyle ilgili yapılacak çalış-
malar doğrultusunda, Eğitim Fakülteleri, çağın ih-
tiyacına cevap verecek şekilde öğretmen yetiştir-

mek için yeniden yapılandırılmalıdır.
1.6) Eğitim fakültelerine girecek öğrencilerin YKS 
puan hesaplamaları farklı şekilde yapılmalı. Örne-
ğin Matematik Öğretmenliği tercihinde bulunan 
bir adayın puanı hesaplanırken TYT deki 40 ma-
tematikten en az 25 ve AYT deki 40 matematikten 
25 net şartı getirilmeli. Üstü yapılan netler içinde 
her bir netin puan değeri 2-3 kat olarak hesaplan-
malı.
1.7) Eğitim fakültelerinin kontenjanları azaltılmalı. 
YKS sıralamaları daha düşük olan öğrencilerin e-
ğitim fakültelerini seçmeleri cazip hale getirilmeli. 
Geçmiş yıllarda MEB bursu vardı mezun olan öğ-
retmen adayı beş yıl zorunlu hizmete tabii idi.
1.8) Öğretmen adayları üniversite 3.sınıfta okullar-
da rehber olabilecek bir öğretmeni bir eğitim-öğre-
tim sezonu boyunca bir sınıfta takip etmeli.
1.9) Öğretmenlerde iki önemli özellik olmazsa ol-
maz şart olmalı. Mesleki yeterlilik ve güvenirlilik. 
Mesleğini sevmeyen, insanı sevmeyen, öğrenci-
nin gönlüne dokunamayacak olanlara üniversite-
nin 2.sınıfın sonunda başka bölümlere geçiş imka-
nı sağlanmalı.
2.0) Öğretmenlik mesleğinin itibarı ve ekonomik 
getirileri yükseltilerek başarılı, zeki, yetenekli öğ-
rencilerin Eğitim Fakültelerini tercih etmeleri sağ-
lanmalıdır.
2.1) Okul öncesi ve ilkokul eğitim – öğretim müf-
redatı yeniden oluşturulmalı,  temel derslerin yanı 
sıra tamamen milli ve manevi değerlerimizin dav-
ranışa dönüştüğü eğitim uygulamalarına yer veril-
melidir.
2.2) Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini, eğitim ve 
öğretimden soğutmayacak, okulu, eğitim ve öğreti-
mi sevdirecek öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.
3) Akademik başarıyı üstün tutan, sınav eksenli ve 
seçmeye yönelik eğitim anlayışının; insanı hayata 
hazırlama, iyi insan yetiştirme üzerinde olumsuz 
etkileri bulunmaktadır. İyi insan, iyi vatandaş ye-
tiştirme odaklı bir eğitim anlayışı kurgulanmalıdır.
4) 12 yıllık zorunlu eğitim, sanayi ve tarım toplu-
mu olduğumuz için bazı sektörlerde eleman açığı-
na neden olmaktadır. Zorunlu eğitim uygulaması 
yeniden düzenlenmeli, lise eğitimi zorunluluktan 
çıkarılmalıdır.
5) 12.sınıflarda liselerde üniversite hazırlık çalış-
ması yapılmasına izin verilmeli.
6) İnternet ve sosyal medya kullanımının öğrenci-
ler üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenebilmesi i-
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çin gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
7) Özel okulların, ülkemizin eğitim kalitesine kat-
kısı göz ardı edilmemelidir. Özel okulların yaygın 
ve ulaşılabilir olması, devletin eğitim yükünü hafif-
letecektir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar şöy-
le sıralanabilir:
3 Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmelik-
leri, okulların rahat işlemesine ve kendilerini geliş-
tirmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmelidir.
3 Özel okullara orta ve alt gelirli öğrencilerin de u-
laşabilmesi ve devletin eğitim – öğretim yükünün 
hafiflemesi amacıyla çeşitli teşvik çalışmaları ya-
pılmalı veya en azından bir öğrencinin devlete o-
lan yıllık eğitim maliyeti özel okullara ödenmeli-
dir. Halihazırda bina, öğretmen ve eğitim yatırımı 
yapmış olan özel okulların yarı kontenjanları boş 
bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı herhangi bir 
bina veya öğretmen yatırımı yapmadan sadece e-
ğitim maliyetine özel okulları ulaşılır hale getirebi-
lir.
3 Özel okulda çalışan öğretmenlerin özlük ve sos-
yal hakları, öğretmen mesleğinin itibarı açısından 
tekrar düzenlenmeli, gerekirse devlet güvencesi al-
tına alınmalıdır.
8) Eğitimde fırsat eşitliği, ulaşmak isteyen her bi-
reye, ulaşmak istediği eğitimin, aynı şartlarda su-
nulabilmesiyle mümkündür. Bu durum, kendi 
içerisinde çeşitli standartları barındırmakla bera-
ber, eğitim sunulan yapının çeşitliliğinden dolayı 
mümkün olamamaktadır. Ülkemizde sunulan eği-
tim daha da çeşitlendirilmeli ve öğrencilerin de bu 
çeşitliliğe ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. 
9) İdareci, öğretmen, bina, öğrenci kalitesi, sos-
yal yapı, kırsal yaşam veya kent yaşamı, eğitim 
standardını etkileyen unsurladır. Öğrenci yerleş-
tirmelerinde alınan kararlar, “eğitim göçlerini” 
beraberinde getirmiştir. Çocuklarının iyi eğitim a-
labilmeleri için aileler, köyden kente göç etmeye 
veya şehir değiştirmeye başlamışlardır. Fen Lisele-
ri bile akademik ve kültürel olarak kendi içlerinde 
çeşitlilik göstermekte, standart bir türlü sağlana-
mamaktadır. Aynı sistemde, öğretmen veya idare-
ci farklılığı bambaşka sonuçlar doğurabilmektedir. 
Eğitimin kalitesi öğretmen ve idarecinin kalitesi 
kadardır. Eğitimde fırsat eşitliği, aynı kalitede öğ-
retmen ve idareciye ulaşılabilirlikle mümkündür. 
Bu yüzden, eğitimde en önemli yatırım, insan kay-
naklarına yapılmalıdır. 
10) Fatih Projesi kapsamında hayata geçirilen E-

ğitim Bilişim Ağı (EBA), çeşitli sebeplerden dola-
yı etkili ve yaygın bir şekilde kullanılamamaktadır. 
Pandemi, eğitimin dijital dönüşümünü hızlandır-
mış ve kalıcı hale getirmiştir. MEB dijital eğitime 
gerekli yatırımı yapmalı, yatırım yapan müteşeb-
bisleri de desteklemeli ve denetleyebilmelidir. 
11) Bir öğrenci, eğitim almak istediği bir alanda, in-
ternet vasıtasıyla dünyanın öbür ucundan bir ho-
caya veya derse, köyünden, evinin rahatlığında, 
isterse ulaşabilmektedir. İşte tam anlamıyla “Eği-
timde Fırsat Eşitliği” budur. Bu konuyla ilgili kolay-
laştırıcı düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. 
12) Kayıt dışı eğitim öğretim faaliyetleri, birçok teh-
like barındırmaktadır. Haksız rekabet, kayıt dışı is-
tihdam, kayıt dışı kazanç, vergisel kayıplar, veli ve 
öğrenci mağduriyetleri, milli güvenliği tehdit ede-
cek FETÖ’vari yaklaşımlar en önemli başlıklardan-
dır. Kayıt dışı eğitim öğretim faaliyetleri yürüten-
ler hakkında yasal işlem yapılmalı ve bu merdiven 
altı kuruluşların faaliyetleri acilen durdurulmalıdır. 
Takviye eğitim – öğretim tamamen yasal zemine 
taşınmalıdır.

KTO’NUN GİRİŞİMLERİ SONUCUNDA
NOTER ONAYLI İNŞAAT YAPIM
SÖZLEŞMESİ SÜRESİ 2021 YILI SONUNA 
KADAR UZATILDI

Konya Ticaret Odası İkamet Amaçlı Binaların İn-
şaatı ile ilgili sorunların görüşüldüğü Meslek 

Komitesi toplantısında ilgili meslek komitesi üye-
leri 21.09.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ile ilgili Yö-
netmeliğin 9. Maddesinin 3. Fıkrasının a bendinde 
geçen “Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi dü-
zenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapı-
larda ‘bir yıl’ süreyle müteahhit yeterliği aranmaz” 
maddesindeki ‘bir yıllık sürenin 03.10.2020 Tarihli 
Resmi Gazete’nin Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandı-
rılması ile ilgili Yönetmeliğinin 14. Maddesinde ‘on 
sekiz ay’ olarak uzatıldığını belirterek, bu sürenin 
tekrar uzatılmasını talep etmişlerdi. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu konu ile ilgili 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde  25 Haziran 
2021 tarihinde yapmış olduğu girişimler sonucun-
da: 05.08.2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
“Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtla-
rının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; noter onaylı inşaat 
yapım sözleşmesi (Kat Karşılığı) düzenlenmiş olup, 
yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda 31.12.2021 
tarihine kadar müteahhit yeterliliği aranmayacak-
tır.” düzenlemesi yapılmıştır.
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı’nın yürütücülüğün-
de, Türkiye’nin bilim ve mühendislik 
alanlarında yetişmiş insan kaynağını 
artırmayı hedefleyen ve binlerce gen-
cin hayallerini gerçekleştirmek ama-
cıyla çeşitli kategorilerde teknolojik 
yarışmaların düzenlendiği TEKNO-
FEST 2021, 21-26 Eylül 2021 tarihle-
rinde İstanbul Atatürk Havalimanın-
da yapıldı. 
KTO Karatay Üniversitesi bu yıl TEK-
NOFEST 2021’e üç takım hâlinde ka-
tılım sağladı. Uluslararası Efficiency 
Challenge Elektrikli Araç Kategori-
si’nde AR-GE Topluluğu KARATAY 
adlı elektrikli araç ile; Uluslararası İn-
sansız Hava Aracı-Döner Kanat Ka-
tegorisi’nde Tuğrul Takımı HÜMA 
adlı drone ile; Biyoteknoloji ve İno-
vasyon Yarışması Fikir Kategorisi’n-
de ise HESPEROS Takımı Biyolojik 
Fotovoltaik Güneş Hücresi Bazlı Ta-
şınabilen Pestisit Sensörü Kiti başlık-
lı projeleri ile TEKNOFEST 2021’ne 
katıldı. Üç takım final müsabakala-
rında yer alırken HESPEROS Takımı, 
projesi ile KTO Karatay Üniversite-
si’ne 1.’lik ödülü getirdi.
Biyoteknoloji Fikir Alanında 
1’lik Ödülü KTO Karatay’ın
Danışmanlığını KTO Karatay Üniver-
sitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi akademisyenlerinden Prof. 
Dr. Hüseyin Bekir Yıldız’ın yaptığı ve 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi öğrencilerinden Yaren Zerrin A-
kıncı ile Menşure Güler’den oluşan 
HESPEROS Takımı, Biyoteknolo-
ji ve İnovasyon Yarışması Üniversite 
ve Üzeri Fikir Kategorisi’nde Türkiye 
1.si oldu. Ödüllerini Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve No-
bel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Sayın 
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elinden alan 
HESPEROS Takımını KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başka-
nı Selçuk Öztürk ve Rektör Prof. Dr. 
Bayram Sade tebrik etti. 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk’ten Tebrik 
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO 
Karatay HESPEROS Takımının başa-
rısından duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek; “Öncelikle ülkemizin millî 
teknolojilerini geliştirmeyi hedefle-
yen TEKNOFEST organizasyonunun 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum. KTO Ka-
ratay Üniversitesi olarak bu yıl TEK-
NOFEST 2021’e üç takımımız katılım 
sağladı. HESPEROS takımımız ya-
rıştığı kategoride 1. olarak bizleri son 

derece gururlandırdı. Başta projenin 
akademik danışmanı Prof. Dr. Hüse-
yin Bekir Yıldız hocamız olmak üzere 
öğrencilerimiz Menşure Güler ve Ya-
ren Zerrin Akıncı’yı tebrik ediyorum. 
Final müsabakalarında yer alan ve ü-
niversitemizi en güzel şekilde temsil 
eden öğrenci ve akademisyenlerimizi 
kutluyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Bayram Sa-
de’den Tebrik
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade ise “KTO Kara-
tay Üniversitesi olarak fikir, proje ve 
AR-GE ekosistemini önemsiyor, bu 
konuda öğrencilerimizi sonuna ka-
dar destekliyoruz. Gençlerimize rol 
model olan TEKNOFEST organizas-
yonuna bir vatandaş olarak, toplum 
olarak sahip çıkmamız gerektiğine i-
nanıyoruz. Gerekli şartlar oluştuğun-
da gençlerimizin neleri başarabilece-
ğine bu organizasyonlar vasıtasıyla 
hep birlikte şahit oluyoruz. Yarıştık-
ları kategoride 1. olarak bizleri gurur-
landıran HESPEROS takımımızı ve 
final müsabakalarına katılım sağ-
layan diğer takımlarımızı tebrik e-
diyorum” sözleriyle TEKNOFEST 
2021’deki KTO Karatay başarısından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TEKNOFEST 2021’DEN BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ OLAN TEKNOFEST 2021’DEN KON-
YA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİVERSİTESİ 1.’LİK ÖDÜLÜ İLE DÖNDÜ. TEKNOFEST 2021 ‘BİYO-
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YARIŞMASI ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ FİKİR KATEGORİSİ’NDE KTO KARATAY 

ÜNİVERSİTESİ HESPEROS TAKIMI 1. OLDU.
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EMZİRME DANIŞMANLIĞI MOBİL
UYGULAMASI PROJESİ, PATENT TESCİLİ ALDI

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 

Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi, 2017 yılından i-

tibaren geliştirilmeye başlanan Em-
zirme Danışmanlığı Mobil Uygula-
ması Projesine Türk Patent ve Marka 
Kurumu’ndan tescil almaya hak ka-
zandı.
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Yüksekokulu Ebelik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Güliz Onat Demir 
tarafından 2017 yılında geliştirmeye 
başlanan ve 2019 yılında KTO Ka-
ratay Üniversitesi Teknoloji Trans-
fer Ofisi patent portföyüne hizmet 
buluşu olarak dahil edilen “Emzir-
me Danışmanlığı Mobil Uygulama-
sı” çalışmasına Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu tarafından tescil aldı.Pro-

je kapsamında, çocuk sahibi olmuş 
annelere ve anne adaylarına yönelik 
geliştirilecek mobil uygulama ile an-
nelere doğum anından itibaren be-
beklerinin emzirme süreçleri hakkın-

da çeşitli sorular yöneltilecek, verilen 
yanıtlara göre sağlıkta yapay zekâ ve 
veri madenciliği yöntemleriyle em-
zirme sorununun tanısının konula-
bilmesi amaçlanıyor.

ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE ENDONEZYA 
MUHAMMADİYAH SORONG ÜNİVERSİTESİ

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi ile Endonez-

ya’nın önde gelen üniversitelerinden 
Muhammadiyah Sorong Üniversitesi 
arasında iş birliği protokolü imzalan-
dı. İmzalanan protokol ile akademik, 
sosyal, kültürel alanda ortak çalışma-
lar yürütülecek.
64 ülkeden 500’e yakın uluslararası 
öğrencinin eğitim gördüğü KTO Ka-
ratay Üniversitesi, uluslararası bi-
limsel ve akademik çalışma ağına bir 
yenisini daha ekleyerek, Endonez-

ya’nın önde gelen üniversitelerinden 
Muhammadiyah Sorong Üniversitesi 
ile iş birliği protokolü imzaladı. 
KTO Karatay Üniversitesi’nde ger-
çekleştirilen imza törenine KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Endonezya Muham-
madiyah Sorong Üniversitesi Rektö-
rü Dr. Rustamadji, M.Si, Rektör Yar-
dımcısı Sirojjudin, M.Pd., Konya Sivil 
Toplum Kuruluşları Platformu Baş-
kanı Prof. Dr. Önder Kutlu ve üniver-
site heyetleri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından aka-
demik personel değişimi, öğrenci ha-
reketliliği, ortak araştırma projeleri 
yürütülmesi, bilimsel etkinlikler dü-
zenlenmesi, sosyal ve kültürel faali-
yetler yürütülmesi ve diğer konuları 
kapsayan iş birliği protokolü imza-
landı. Törenin ardından heyet, üni-
versite kampüsünü gezerek, KTO Ka-
ratay Üniversitesi hakkında detaylı 
bilgi aldı.
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MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN 
PCR TESTİ SORULARINI,

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ YANITLADI
ÇALIŞMA HAYATINDA AŞI KONUSUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI. İŞ VERENLERİN ÇALIŞANLARIN-

DAN AŞI KARTI VE AŞI OLMAYANLARDAN PCR TESTİ TALEP ETMELERİ KONUSUNUN HUKUKİ SONUÇ-
LARINI KONYA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİN-

DEN ÖZEL HUKUK BÖLÜM BAŞKANI DR. ÖĞR. ÜYESİ YALÇIN BOSTANCI DEĞERLENDİRDİ.

“PCR Test Talebi Açıklığa Kavuştu”

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Özel Hukuk Bölüm 

Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Bos-
tancı, İşverenler “Çalışanlarından aşı 
kartlarını teslim etmelerini isteyebilir 
mi?” sorusuna açıklık getirdi. Bostan-
cı; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın genelgesi öncesinde aşı-
lı olan personel ile aşılı olmayan per-
sonelin söz konusu bilgilerinin kayıt 
altına alınıp alınamayacağı, işvere-

nin personelden aşı kartı ve PCR tes-
ti sonucu talep edip edemeyeceği hu-
susları tartışmalıydı. Ancak genelge 
sonrasında söz konusu kayıtların tu-
tulabileceği ve personelden ilgili bil-
gi-belgelerin talep edilebileceği hu-
susları açıklığa kavuştu. İşverenle-
rin söz konusu uygulamayı yaparken 
çalışanlarına gerekli bilgilendirmeyi 
yapmaları yerinde olacaktır” diyerek 
iş verenlerin aşı kartlarını talep ede-
bileceğini teyit etti.

“İslam İktisadı ve Finans Köklü 
Bir Geçmişe Dayanır”

İslam iktisadı ve finansının köklü 
bir geçmişe dayandığını hatırlatan 

Prof. Dr. Hamdi Döndüren; “Gelenek-

sel yahut ana akım ekonomi henüz 
18. yüzyılda şekillenmeye başlarken, 
İslam’ın kaideleriyle kurulmuş deva-
sa bir iktisadi bilgi ve uygulama do-
nanımı hep vardı. İş bölümü, para 
ve iş ortaklıkları konularında Avru-
pa’nın devşirdiği iktisadi ve finansal 
uygulamalar İslam’ın Batı’ya olan bir 
armağanıdır” dedi. 
“KTO Karatay Üniversitesi İslam 
İktisadı ve Finans Eğitimi Veren 
İlk Üniversitedir”
İslam iktisadı ve finans alanında a-
lınan eğitimlerin çok kıymetli oldu-
ğunu vurgulayan Döndüren; “Türki-
ye 1980’li yılların başında özel finans 

kurumları ve İslamî prensiplere uy-
gun bankacılıkla tanıştı. Ancak bu-
gün hâlâ insan kaynağı ve bunun 
sürdürülebilir kılınması hususunda 
yetersizlikler kendini göstermekte-
dir. Bilindiği üzere katılım finansın 
toplam bankacılık içindeki payının 
2025 yılı itibariyle yüzde 15’ler sevi-
yesine çıkarılması ve İstanbul Finans 
Merkezi (İFM) Projesi ile ülkemizin 
katılım finansı alanında dünyanın 
sayılı merkezleri arasında yer alması 
hedeflenmektedir. Dolayısıyla İslam 
iktisadı ve finansı alanında alınan e-
ğitimler çok kıymetlidir” şeklinde ko-
nuştu.

İKTİSADİ VE MALİ DÜZEN VAAT ETMEKTEDİR
TÜRKİYE’DE İSLAM İKTİSADI,

SON YÜZYILDA İKTİSAT VE FİNANS DÜNYASINDA BİR ALTERNATİF OLARAK ORTAYA ÇIKAN İSLAM İKTİ-
SADI VE FİNANS HAREKETİ, MEVCUT DÜZENİN YETERSİZLİĞİNİN BİR DIŞA VURUMU OLARAK KÖKLÜ 

BİR GEÇMİŞİN YENİDEN DİRİLİŞİDİR. KONYA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. HAMDİ DÖNDÜ-

REN BU ALANA YÖNELİK ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. 
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PİLOT OLMA HAYALLERİ
KTO KARATAY’DA GERÇEKLEŞİYOR!

Sektördeki donanımlı ve nitelikli 
pilot eksikliği dünyada olduğu gi-

bi, ülkemizde de büyük boyutlarda-
dır. Özel havacılık şirketlerinin art-
ması ile başlayan hava ulaşımındaki 
hızlı büyüme ve gelişim süreci, nite-
likli personel ihtiyacını doğurmakta-
dır. Havacılık sektöründeki bu geliş-
meler uluslararası standartlarda pilot 
ihtiyacını da ön plana çıkarmaktadır. 
Bu sebeple çağın mesleği haline ge-
len pilotaj bölümünün KTO Karatay 
Üniversitesi bünyesinde olması da 
ayrı bir öneme sahiptir.
Sektörün En Nitelikli Uçuş Eği-
timleri KTO Karatay’da
KTO Karatay Üniversitesi geleceğin 
pilotlarına yüksek kalite standartla-
rından ödün vermeden, en emniyet-
li şekilde uçuş eğitimlerini vermek-
tedir. Verdiği eğitimlerden birisi olan 
PPL; hususi pilot lisansıdır. Havayo-
lu pilotu olmak isteyen bir aday, ön-

celikle temel teorik eğitimlerin yer al-
dığı ve bir pilot tarafından kullanılan 
temel becerilerin geliştirildiği PPL e-
ğitimini almak zorundadır. Eğitim 
toplam 100 saatin altında olmayan 
teorik dersler ve 46 saat 30 dakikalık 
uçuş eğitiminden oluşur. Bir diğer ö-
nemli uçuş eğitimi olan SPL; sabit ka-
nat yapısı sayesinde kaldırıcı güç o-
luşturarak havada süzülme kabili-
yetine sahip, havadan ağır motorsuz 
hava aracı kullanma eğitimi olarak 
tanımlanmaktadır. Motoru olmama-
sına rağmen, dünya genelinde mo-
torlu uçuşa başlangıçtan önce temel 

eğitimin en önemli parçasıdır. Bu u-
çuş eğitimleri neticesinde öğrenciler 
hava yollarına iş başvuru sürecinde 
tercih sebebi olacak ve rakiplerinden 
önde yer alacaklardır. 
Azimli Eğitimin Meyvesi: İlk U-
çuş Heyecanı
Türkiye’de planör eğitimiyle, kendi u-
çaklarıyla ve kendi pistinde pilot ye-
tiştiren tek üniversite unvanını elinde 
bulunduran KTO Karatay Üniversite-
si, öğrencilerine sadece teorik alan-
da değil pratik alanda öğrendiklerini, 
uygulama alanlarında görme deneyi-
mine fırsat vermektedir. Öğrencilerin 
pratikte almış olduğu eğitimler mey-
vesini vermeye başladı. İlk yalnız u-
çuşunu başarıyla tamamlayan öğ-
renci pilotların, uçuşlarından sonra 
geleneksel ıslatma işlemi gerçekleşti-
rildi. 8 öğrenci pilot PPL eğitimlerinin 
%80’ini tamamlayarak kontrol uçuş-
larına katılmaya hak kazanmışlardır. 
12 öğrenci pilot ise SPL yalnız uçuş-
larını tamamlayarak A ve C Brövesi-
ni almaya hak kazanarak seyrüsefer 
ve kontrol uçuşuna hazır hale gelmiş-
lerdir. Ayrıca PPL lisansını tamamla-
yan öğrenci pilotlarımız PIC (Pilot in 
Command) uçuşlarına emniyetli ve 
hızlı bir şekilde başlayacaklardır. A-
zimle yetişen gençlik, göklere adını u-
mutla yazdırmaktadır.

KONYA TİCARET ODASI (KTO) KARATAY ÜNİVERSİTESİ, ÇAĞIN İHTİYAÇ VE GEREKLERİNİ GÖZETEN 
PROGRAMLARI İLE ÖNE ÇIKARAK 2019-2020 AKADEMİK YILINDA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKO-
KULU BÜNYESİNDE İLK KEZ ÖĞRENCİ ALAN PİLOTAJ BÖLÜMÜNÜ AÇMIŞTIR. GÜÇLÜ VE DENEYİMLİ 

KADROSUYLA 2021-2022 AKADEMİK YILINDA DA PİLOT YETİŞTİRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR. 
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Vakfımız, 2014 yılında, KTO Ka-
ratay Üniversitesi öğrencilerinin 

barınma ihtiyaçlarını karşılamak ü-
zere yurt ve konukevimizi kurmuş-
tur. Barınma hizmeti verdiğimiz 
öğrencilerimize kişisel ve manevi an-
lamda kendilerini geliştirmeleri için 
her türlü destek Vakfımız tarafından 
verilmektedir.
Üniversitemiz öğrencilerinin barın-
ma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
2014 yılında çıktığımız yurt işletme-
ciliği yolunda 2021-2022 Eğitim Öğre-
tim döneminde Kız Öğrenci Konuke-
vi’nde 239, Erkek Öğrenci Yurdu’nda 
ise 201 öğrenciyle hizmet vermeye 
devam etmekteyiz.
Yurt ve Konukevimiz de gerçekleştir-
mek üzere 2021-2022 Güz dönemin-
de öğrencilerimize aşağıdaki şekilde 
programlar planladık:
Kız Öğrenci Konukevimiz de ve Er-
kek Öğrenci Yurdumuzda Oryantas-
yon programımız gerçekleşti. Kon-
ya’mızı daha yakından tanımaları 

için öğrencilerimize yönelik KONYA 
Gezisi gerçekleştirilecektir.
Erkek öğrenci yurdumuzda “Akıl 
ve Zeka Oyunları, Adabı Muaşeret, 
Gençlerde İletişim, KPSS” Kız öğren-
ci konukevimizde “Pasta Yapma Kur-
su, Örgü Kursu, Mesnevi Okumaları, 
KPSS” Karatay Halk Eğitim Merke-
zinden gelecek hocalarla beraber yü-
rütülecek kurslar açılacak.
Karatay Müftülüğü ile birlikte yürü-
tülen Kur’an Kursu Öğretim Prog-
ramlarında öğrencilerimizin Kuran’ı 
Kerim okumayı öğrenmelerini ve an-
lamalarını sağlamak için hafta içi ak-
şamları derslerimiz düzenli bir şe-
kilde devam edecek. Aynı zamanda 
öğrencilerimizin dini bilgi birikim-
lerini artırmak için haftada bir gün 
sohbet programlarımız devam ede-
cek.
KTO Karatay Üniversitesi ve Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi akade-
misyenlerini haftada bir gün davet 
ederek “Kariyer Yolculuğum” adında 

söyleşi programları yapılacak. Katı-
lım sağlayan öğrencilerimize KAR-
SEM aracılığıyla sertifika verilecek. 
“Öğrenmeyi Öğrenme, Eleştirel Dü-
şünme, Yaratıcı Düşünme, Proje Yaz-
ma Eğitimi, Bağımlılık Mücadele 
Eğitimi” gibi çeşitli konulardan bah-
sedilecektir. Programlarımız KTO 
Karatay Üniversitesinde gerçekleşe-
cektir.
Vakfımız Psikolojik Danışmanı İlk-
nur BOZBURUN ile “KEŞFET” a-
dında program gerçekleşecek. Otu-
rumlarda; “OLUMLU DÜŞÜNME, 
HAYATINI KENDİN YÖNET, FARK-
LILIKLAR İÇİNDE UYUM, RUHSAL 
ESNEKLİK” konuları anlatılacak.
KTO Eğitim Sağlık Vakfı olarak yurt-
larımızda hizmet verdiğimiz öğ-
rencilerimize yönelik üstlendiğimiz 
Vizyon ve Misyon doğrultusunda fa-
aliyetler yapmakta ve gelecek kuşak-
lara aktarılmasını sağlamaktayız.

ERKEK ÖĞRENCİ YURDU VE 
KIZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ

KTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
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MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ
KTO MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI 

“DIŞ TİCARET AKADEMİSİ“ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI 

KTO Dış Ticaret Merkezi ve KTO Karatay Üniversi-
tesi Sanayi ve Ticaret Meslek Yüksek Okulu iş bir-

liği ile Dış Ticaret Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin katı-
lımıyla iş Yerinde Gözle Projesi başlamıştır. Projenin 
temel amacı Okulumuz bünyesinde yetişen öğrenci-
lerimizin mezun olduktan sonra hazır bir şekilde dış 
ticaret alnına giriş yapmalarını sağlamaktır. Bu kap-
samda programa katılan öğrencilere dış ticaret ala-
nında,
- Temel dış ticaret eğitimi,
- ITC Trademap veri tabanının ileri düzeyde kullanıl-
ması,
- Ürün bazında hedef pazar ülkelerinin tespit edilmesi,

- Yurtdışı müşteri bulma yöntemleri,
- İhracat pazarlamasında iletişim süreçlerinin yönetil-
mesi,
- İhracat operasyonlarının gerçekleştirilmesi
Konularında uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Program sonunda eğitim alan öğrencilerimiz, iş haya-
tına başladıklarında yapacakları işler ve işlemlerle il-
gili yeterli bilgi ve görgüye sahip, işe başladıkları ilk 
andan itibaren firmalarına katkı sunmaya hazır hale 
gelmiş olacaklardır. 
KTO Dış Ticaret Merkezi Konya ihracatının gelişimine 
eğitim noktasında da katkı sağlamaya devam etmek-
tedir.

Türkiye geneli farklı şehirlerden gelen 28 Meslek Lisesi öğretmeni ‘Hizmetiçi Eğitim’ kapsamında 3Ds Max ve CNC 
Torna eğitimlerini  KTO Mesleki Eğitim Merkezinde tamamladı ve sertifikalarını almaya hak kazandı.
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“DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ” BAŞLIYOR

KTO Dış Ticaret Merkezi ve KTO Mesleki Eğitim 
Merkezi iş birliği ile ilimizdeki nitelikli dış ticaret 

personeli açığını gidermek amacıyla Kasım ayı içeri-
sinde Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi gerçekleştirilecek-
tir. Kursiyerlere bu eğitim kapsamında,
 İhracatın Tanımı ve içeriği
 İhracat ile ilgili temel kavramlar
 İhracat Türleri
 İhracatta Teslim Şekilleri (Incoterms)
 İhracatta kullanılan taşıma belgeleri 
 İhracatta ödeme Şekilleri
 İhracatta müşteri bulma yöntemleri
 İhracat pazarlamasında iletişim yönetimi
 İhracat öncesi yapılacak çalışmalar 
 İhracat sürecinde dikkat edilmesi gereken husus-
lar.
 İhracatla ilgili destek veren devlet kurumları ve 
destek türleri.
 İleri düzey Trademap kullanımı eğitimi
 Trademap verileriyle hedef pazar matrisi hazırlan-

ması eğitimi
 Hedef pazar matrisi verileriyle hedef pazar tespiti-
nin gerçekleştirilmesi
 Akreditifli ödeme şekli ve türleri
 Akreditif metni incelemesi 
 Vesaik mukabili ödeme yöntemi üzerinden bir ih-
racat sürecinin yönetilmesi
 Örnek ihracat sürecinde kullanılan belgeler
Bu eğitime katılan kursiyerler, çalışacakları işletmele-
re hem masa başı ihracat pazarlamasından operasyo-
nel süreçlerin yönetilmesine kadar birçok alanda kat-
kı sağlayacak duruma geleceklerdir.

“PAZARA GİRİŞ VE FIRSATLAR”
WEBİNARLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KTO Dış Tica-
ret Merkezi ta-

rafından ihracat-
çı firmalara yönelik 
Romanya, Birleşik 
Krallık ve Singapur 
Ticaret Ataşelikle-
ri ile “Pazara Giriş 
ve Fırsatlar” webi-
narları firmalardan 
gelen yoğun ilgi ve 
katılımla gerçekleş-
tirildi.
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DOSYA

Ahmet ÇELİK
KTO Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü

KONYA
SAVUNMA SANAYİ

ve

Havacılık
Sektörü
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1. GİRİŞ
Savunma Sanayi ve Havacılık Sektö-
rü (SSHS), ülkemizde 2010 yılından 
sonra adından söz ettirmeye baş-
lamış ve özellikle son beş yıllık dö-
nemde önemli gelişmeler göstererek 
Türk ihracatının lokomotiflerinden 
bir sektör haline gelmiştir. Sektörün 
çok kısa bir geçmişi olmasına rağ-
men çok geniş bir yelpazede üretim 
ve satış yapıyor duruma gelmiş ol-
ması önümüzdeki özellikle orta ve 
uzun vadede Türkiye’nin sektörde 
dünyanın önde gelen üretici ve ihra-
catçılarından biri olacağının bir ha-
bercisidir.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri-
ne göre 2021 yılı Mayıs ayında Türk 
savunma ve havacılık sektörü 170 
milyon 347 bin dolar ihracat gerçek-
leştirmiştir. 2021 yılının ilk beş ayın-
da sektörün ihracatı ise 1 milyar 120 
milyon 21 bin dolar olmuştur.

Aylar İhracat (Milyon Dolar)

Ocak  167,00 

Şubat  233,23 

Mart  247,10 

Nisan  302,55 

Mayıs  170,35 

Toplam  1.120,21 

Türkiye Savunma ve Havacılık Sektörü 
İhracatı-2021

Kaynak: TİM

2020 Mayıs ayında Türk Savunma 
ve Havacılık Sektörü tarafından 112 
milyon 401 bin dolar ihracat ger-
çekleştirilirken %51,6 artış yaşana-
rak Mayıs 2021’de sektör ihracatı 170 
milyon 347 bin dolara yükselmiştir.
2020 yılı ilk beş ayında sektör ihra-
catı 755 milyon 271 bin dolar olarak 
gerçekleşirken bu rakam önceki yılın 
aynı dönemine göre %48,3 artış gös-
tererek 1 milyar dolar düzeyini aş-
mıştır.
2. VERİLERLE KONYA
Konya ticaret ve sanayi âlemi, ihra-
cat konusunda her geçen ay başarı-
larını artırmaya devam etmektedir. 
Türkiye’nin yüzde 6,2 azalış göster-
diği ihracatta Konya, 2020’de yüzde 
8,9 artış ile 2,17 milyar dolar ihracat 
yaparak tarihinin en yüksek ihracatı-
nı 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 ar-
tırdığı Mayıs ayında, Konya yaklaşık 
yüzde 70 artışla 224,12 milyon dolar 
ihracat yapmıştır. Bu veri sonucunda 
şehrimiz ilk 5 ayda 1,2 milyar dolar ile 
tarihinin en yüksek ihracat rakamına 
ulaşmıştır.
İller bazındaki ihracat değerlendiril-
diğinde, Türkiye ihracatında 11. sıra-
da yer almaktadır. İhracatçı firma sa-
yımız 251 artarak 2.278 olmuştur. 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi ku-
ruluşu (İSO 500 - 2020) araştırma-
sında Konya’dan bu yıl listeye 8 fir-
mamız girmiştir. 
İl Düzeyindeki Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sılamız (GSYH) 2014 yılındaki 43,9 
milyar TL’den 2019 sonunda 90,7 
milyar TL’ye yükselmiştir. Bu veriler 
ile Konya, toplam GSYH’den 2,1 pay 
alarak il bazında 7’nci sırada yer al-
mıştır.
GSYH içindeki payları incelendiğin-
de, Konya’da son 5 yılda sanayi sek-
töründeki yüzde 18’lik artış son dere-
ce önemlidir.
Konya Karaman Bölgesi (TR52), 
2020 sonu itibarıyla 26 Kalkınma 

Bölgesi arasında en düşük üçüncü iş-
sizlik oranına sahip bölge olup (yüz-
de 8,0), sektörel dağılımda ise sana-
yi/inşaat ve tarım alanlarında Tür-
kiye ortalamasının üzerinde çalışan 
istihdamıyla öne çıkmaktadır.
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.
2020 yılında kurulan “şirket” sayısı 
2019 yılına göre yüzde 32,6 artarak 
2.147 olmuştur. 2019 yılına göre “Ko-
operatif” sayısı yüzde 82, “Gerçek kişi 
ticaret işletmesi” sayısı da yüzde 42 
artmıştır. 
2020 yılında Konya, Türkiye’de
 2 Teknopark ile 5. sırada (85)
 25 Ar-Ge Merkezi ile 8. sırada 
(1.239)
 3 Tasarım Merkezi ile 9. sırada 
(371)
 5 Üniversite ile 4. sırada (207)
 61 Patent ile 8. sırada (2.214)
yer almaktadır.
Konyamız; sahip olduğu 8’i aktif 10 
adet organize sanayi bölgesi, Bakan-
lık destekli 17 küçük sanayi sitesi, il 

Yıl 2014 (%) 2019 (%)

Sanayi 18,7 22,0

Tarım 17,8 18,6

Hizmet 45,4 45,4

İnşaat  6,5  4,2

Vergi, Sübvansiyon 11,6  9,8

Sektörlerin GSYH İçindeki Payları

Kaynak: TÜİK, 2021 Ocak
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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 faaliyet 
alanları; otomotiv yedek parça, ma-
kina, tarım makina ve ekipmanları, 
savunma, plastik, mobilya ve ahşap, 
metal, döküm, gıda, inşaat yapım 
malzemeleri ve ambalaj sanayidir.
Türkiye’nin en fazla organize sanayi 
bölgesine sahip illerinden birisi olan 
Konya; parselasyon/imar çalışmala-
rı devam eden Kulu ve Ilgın OSB’le-
ri ile birlikte toplamda 10 adet OSB 
ile Türkiye ekonomisinin sanayi lo-
komotifleri arasında yer almaktadır. 
2002 yılı ve öncesi 7 adet OSB kuru-
luyken, 2020 sonu itibarıyla aktif 8 
OSB’de 50 binin üzerinde çalışana is-
tihdam sağlanmaktadır.
Şehrimiz;
 Tarımsal makine ve ekipman üre-
timinde Türkiye lideridir. 
 Metal işlemede Türkiye pazarının 
%45’ine hâkimdir.
 Araç üstü ekipmanda Türkiye pa-
zarının %70’ine sahiptir.
 Yivsiz Av Tüfeği Üretiminde Tür-
kiye’de birinci, Savunma sanayisinde 
Türkiye’de ilk beştedir.
 Lisanssız Güneş Enerjisi Üreti-
minde Türkiye birincisidir. 
2020 yılında ihracatımızdaki artış, 
ihracatçı firma sayısındaki artış, ku-
rulan şirket sayısındaki artış ve son 
olarak da Türkiye’nin en büyük 500 
sanayi kuruluşu listesinde Konyalı 
firma sayısının artışı salgın sürecine 
rağmen şehrimiz ekonomisinin te-
mel taşı olan firmalarımızın özveri ile 
çalışmaya, üretmeye, istihdam oluş-
turmaya devam ettiğini göstermek-
tedir. Konyalı firmalarımız ülke eko-
nomimizin büyümesi için katkı sağ-
lamaya da devam etmektedir. 

3. KONYA SAVUNMA SANAYİ VE 
HAVACILIK SEKTÖRÜ
Konya mevcut üretim alt yapısının 
savunma sanayisine hizmet etme ka-
biliyetinin yanında, savunma sanayi 
ana üreticileri için de uygun bir yatı-
rım alanıdır. Yenilenebilir enerji kay-
nakları ile güçlü bir enerji alt yapısına 
sahip olan Konya, yan sanayi varlığı, 
başkente olan yakınlık, raylı ulaşım 
bağlantıları ile önemli bir merkezdir.
 İlimizde bulunan hava üssü ve bura-
da konuşlu bulunan AVACS uçakla-
rının varlığı da coğrafi konumunun 
ve ulaşım imkânlarının da bir göster-
gesi niteliğindedir. Konya’da Savun-
ma Sanayi İhracatçılar Birliğine ka-
yıtlı firmaların çoğunluğu av ve spor 

amaçlı tüfek imal eden işletmelerden 
oluşmaktadır. Savunma sanayinin 
diğer alanlarında faaliyet gösteren di-
ğer firmalarımız ana yüklenici firma-
lara tedarikçi olarak çalışmakta, doğ-
rudan ihracatları bulunmamaktadır. 
3.1. Sektör İhracat Verileri
Savunma ve Havacılıkta 2021 Yılının 
ilk 5 ayında, Türkiye yaklaşık 1.2 Mil-
yar Dolarlık ihracat yaparken, Kon-
ya ise yine aynı dönemde 158 Milyon 
dolarlık ihracat yapmıştır (2020 yılı 
ilk 5 ay 153.4 milyon dolar).
Konya’nın savunma ve havacılıkta 
yaptığı ilk 5 aylık ihracat, Türkiye sa-
vunma ve havacılık ihracatının yak-
laşık % 13’ü durumundadır.
Konya; 2021 Mayıs ayında 26.3 mil-
yon dolarlık savunma ve havacılık 
ihracatıyla, bu alanda en fazla ihracat 
yapan iller arasında İstanbul ve An-
kara’dan sonra 3. sıradaki yerini ko-
rumuştur. Konya’yı, Eskişehir, İzmir 
ve Samsun takip etmektedir.
Türkiye, Mayıs 2021 döneminde yak-
laşık 170.3 milyon dolar savunma ve 

DOSYA

Sanayi Türleri Sayı Faal İşyeri Sayısı İstihdam Sayısı

Organize Sanayi Bölgesi 10  957 53.920

Sanayi Sitesi 80 15.950 82.504

Toplam 90 16.907 136.424

Konya İli Sanayi Alanları İşyeri ve İstihdam Sayıları (2020)

Kaynak: Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Sanayi Site Müdürlükleri
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havacılık ihracatı yaparken bunun 
yaklaşık % 15.3’ü Konya’dan gerçek-
leşmiştir.
3.2. Konya Savunma Sanayi ve 
Havacılık Sektörü 
Konya Savunma Sanayi ve Havacılık 
Sektörü ekosistemi Merkez, Beyşe-
hir, Huğlu ve Üzümlü ile birlikte aşa-
ğıdaki başlıklarda özetlenebilir:
 Türkiye’de Silah ve Mühimmat 
Üreticisi (NACE kodu 25.40) toplam 
670 firma bulunurken bunların 417’si 
Konya’dadır (Yüzde 62,2).
 2020 yılı Konya savunma ve ha-
vacılık sanayi ihracatı; Türkiye ihra-
catının (2.3 milyar dolar) yüzde 6.7’si 
yani 153.4 milyon Dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Bu veri Konya toplam 
ihracatının yüzde 7.3’üne karşılık gel-
mektedir.
 Konya’da en fazla ihracat yapan 
sektörlerde Makine ve Otomotivden 
sonra 3. sıradadır.
 Türkiye silah mühimmat ihracatı-
nın (652 milyon dolar) yüzde 23.5’ini 
ve Türkiye av tüfeği (GTIP 9303) ih-
racatının (291 milyon dolar) % 52,5’ini 
şehrimiz üstlenmiştir. 
 Şehrimiz, en fazla savunma sana-
yii ihracatı yapan iller arasında 4. sı-
rada yer almaktadır.
 Konya’daki Savunma ve Havacılık 
Sanayi, 2011 den 2020 yılına kadar 
yüzde 1.100 büyüyerek en fazla bü-
yüyen 2. sektör olmuştur.
 Şehrin envanterinde 370 Mühen-
dis, 205 Teknisyen, 858 Usta, 596 
İdari Personel, 5.624 İşçi ve diğer per-
sonellerle birlikte toplamda yaklaşıl 
8.400 kişilik silah konusunda tecrü-
beli nitelikli işgücü bulunmaktadır. 

 Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri 
(UKSS) ,MP5, MPT 76, 40 mm Bom-
baatar, 9 mm Mermi, Mayına Karşı 
Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Keskin Ni-
şancı Tüfeği, Makinalı Tabanca, 6.36 
Tabanca, Yivli Silah, Ateşli/ Havali 
çok çeşitli namlu ve kalibrede Av Tü-
feği vb. üretimi,
Yine şehrimizde; 
 2 Yerli Ana Yüklenici Firma (SSB) 
(Liste 120 Firmadan Oluşuyor) 
 11 Üretim İzin Belgesine Sahip Fir-
ma (MSB) (166 Adet Türkiye)
 MSB (AFGM) Onaylı Tedarikçi 
Listesinde 22 firma (Türkiye’de 165 
Firma) 
 23 Tesis Güvenlik Belgesine Sahip 
Firma 
 2 Küme (Toplam 71 Firma), 
 1 Teknoloji Endüstri Bölgesi 
 ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
Tesisi (AKSS)
 Beyşehir’de ihtisaslaşma sürecin-
de 1 OSB,
 2 Silah İhtisas Sanayi Sitesi (Ya-
pım aşamasında),
 Konya Savunma Sanayi A.Ş. (5’i 
Huğlu-Üzümlüden toplam 24 firma 
ASELSAN ile ortak AKSS’yi kurdu)
 1 Silah Sanayi Teknikerliği Eğitim 
Programı (Huğlu MYO)
 2 Savunma Sanayii Meslek Lisesi 
(Huğlu-Üzümlü), 
 1 Savunma Mekanik Sistemler Eği-
tim Dalı (Mehmet TUZA PAKPEN 
MTAL)
 1 ASELSAN Konya Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
 2 Savunma Teknolojisi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi,
 1 Uçak Gövde Motor Eğitim Dalı 

(Ereğli Fatih MTAL)
bulunmaktadır.
Şehrimizde; 
- 4 kez Savunma Sanayi Zirvesi dü-
zenlenmiştir. 
- Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi 
Sonuç Odaklı Programı (MEVKA-SA-
VUNMA-SOP) sonuçlanmıştır.
- Endüstriyel Yetkinlik Değerlendir-
me Programı SSB– EYDEP (5 firma 
sertifika aldı-9 firma başta olmak 
üzere başvuru yapan diğer firmaların 
değerlendirme süreci devam ediyor.)
- Türkiye Silah Test Merkezi-CIP la-
boratuvarı (Proje aşamasında)
- SSB Yetenek Envanterine (YETEN) 
giriş yapan 60 firma,
Bunlara ilaveten şehrimiz için en 
önemli gördüğümüz husus “Birlikte 
Konyayız” düsturunun iş âlemi tem-
silcileri ve kamu kurum, kuruluşla-
rının misyon ve vizyonlarına yerleş-
miş olmasıdır. 
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Borsası, Mevla-
na Kalkınma Ajansı, KOP Bölge İda-
re Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası, 5 Üniversite, Model Fabrika, 
Teknopark, Beyşehir Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Beyşehir Silah Sanayici-
leri ve İş Adamları Derneği (Beysi-
sad), Huğlu Sanayici Ve İşadamları 
Derneği (Husiad), Huğlu Av Tüfekle-
ri Kooperatifi
Yukarıdaki kurumlar ile birlikte SSB, 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü, MKEK, Aselsan, STM, Ro-
ketsan, Havelsan, TRTEST, SSTEK 
VE MSB-AFGM ile şehrimiz savun-
ma sanayinin gelişmesi için yakın iş-
birlikleri artarak devam etmektedir.
4. KAYNAKÇA
- Konya Ekonomi Raporu 2020 (Kon-
ya Ticaret Odası Yayınları)
- Konya Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü ve Sanayi Site Müdürlükleri
- Konya Savunma Sanayi Araştırma 
Raporu (Konya Ticaret Odası “Sa-
vunma Sanayisine Yönelik Analiz ve 
Lobicilik Faaliyetleri Projesi TR52-
18-TD/0068” Mevka, ABİGEM)
- KSO Savunma Sanayi Raporu
- Mevlana Kalkınma Ajansı (Uzman 
Fatih Yalçın) 
- Türkiye İhracatçılar Meclisi
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Gizem ERİM ÖZÇELİK
KTO-Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü

1. GİRİŞ
2019 yılının Aralık ayında ortaya çı-
kan ve ekonomiden siyasete tüm ha-
yatımızda köklü değişikliklere sebep 
olan Covid 19 virüsü ve ortaya çıkar-
dığı zararın uzun süre etkilerini de-
vam ettireceği bir gerçekliktir. Tüm 
dünya, ekonomilerinde ortaya çıkan 
zararı ve bunların telafisi üzerine ça-
lışmalar yürütmüştür. Pandemi sü-
recinde uygulanan kısıtlamalar, ka-
rantina, sosyal mesafe, sokağa çıkma 
yasakları gibi uygulamalar sosyal ya-
şam ve ekonomide önemli ölçüde ya-
vaşlamaya sebep olmuştur. Ülkemiz, 

TÜRKİYE (Milyon TL)

Tarih
Tasarruf 

Mevduatı
Tasarruf 

Mevduatı (TL)
Tasarruf 

Mevduatı (DTH)
Diğer 

Mevduat 
Diğer 

Mevduat (TL) 
Diğer Mevduat 

(DTH) 
Toplam 

Mevduat 

Aralık 2016 863.376 510.821 352.554 589.815 333.851 255.964 1.453.191

Aralık 2017 1.014.090 581.967 432.123 696.740 372.471 324.268 1.710.831

Aralık 2018 1.266.865 667.248 599.617 769.010 374.485 394.524 2.035.875

Aralık 2019 1.587.444 761.150 826.294 979.299 497.778 481.520 2.566.744

Aralık 2020 2.086.044 842.374 1.243.669 1.369.033 703.705 665.328 3.455.077

Haziran 2021 2.419.832 1.037.885 1.381.946 1.449.614 683.367 766.247 3.869.447

Tablo 1. Toplam Mevduat Türkiye

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
*DTH: Döviz Tevdiatı Hesabı

Grafik 1. Toplam Mevduat- Türkiye (Milyon TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

KREDİLERE BAKIŞ
Pandemi Sürecinde
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pandemi ile mücadele kapsamında 
işletmeler için çeşitli mali tedbirleri 
ve destekleri hayata geçirmiştir. Bu 
kapsamda, işletmelere ve tüketicilere 
yönelik; düşük faizli kredi kullanma, 
kredi borçlarını belli bir süreye kadar 
öteleme, konut kredileriyle ilgili çeşit-
li düzenleme imkanları sunulmuştur. 
Bu kapsamda hazırlanan rapor pan-
demi süreci ve öncesinde kredi ha-
reketliliğindeki değişimi görebilmek 
açısından faydalı olacaktır.
2. MEVDUAT
Bankacılık işlemlerinde en çok kul-
lanılan terimlerden olan mevduat, 
bankalara ve benzeri kredi kurumla-
rına istenildiğinde ya da belli bir vade 
ya da ihbar süresi sonunda çekilmek 
üzere yatırılan paradır.
Ülkemizde toplam mevduat 2018 
Aralık ayı itibariyle 2.035,8 milyar 

TL, 2019 sonu itibariyle 2.566,7 mil-
yar TL olmuş, 2020 yılı sonunda ise 
bu rakam %34,6’lık artışla 3.455 mil-
yar TL’ye ulaşmıştır.
Konya’da 2018 yılı sonu itibariyle 
23,1 milyar TL, 2019’da 29,7 milyar 
TL olan toplam mevduat 2020 yılı 
sonunda %51,2’lik artış ile 44,9 mil-
yar TL’ye ulaşmıştır.
3. KREDİLER
Toplam nakdi kredi kavramı, nakdi 
krediler ve takipteki alacakların top-
lamını ifade etmektedir. Buna göre 
ülkemizde 2019 yılında toplam kredi 
stoku 2.805 milyar TL iken 2020 yı-
lında %32,8’lik artışla 3.727 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının 
6 aylık verilerine bakıldığında nakdi 
krediler toplamı 4.064 milyar TL’dir.
Konya’da ise 2018 sonunda 47,9 mil-
yar TL ve 2019 sonunda 52,1 milyar 

TL ile artış yönlü bir seyir izleyen 
krediler 2020 yılı sonunda 67,6 mil-
yar TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılının ilk 
6 ayında ise 72,7 milyar TL ile geçti-
ğimiz yıllardan daha büyük bir artış 
yaşanmıştır.
Nakdi krediler Türkiye’de 2017 yılı 
sonu itibariyle 2.097 milyar TL iken 
bu rakam 2020 yılında %70,4 artarak 
3.574 milyar TL olarak gerçekleşmiş-
tir. 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu tu-
tar 3.914 milyar TL olarak gerçekleş-
miştir.
Konya’da ise nakdi kredi rakamla-
rı 2018’de 46,2 milyar TL, 2019’da 
48,6 milyar TL, 2020’de 64,5 milyar 
TL iken 2021 yılının ilk 6 ayında ise 
2020’ye kıyasla %7,9 artışla 69,7 mil-
yar TL olmuştur. 2020 yılında Kon-
ya kullanılan nakdi kredilerde Türki-
ye’de 8. sırada yer almıştır.
4. GAYRİNAKDİ KREDİLER
Türkiye’de gayrinakdi kredi miktarı 
2020 yılında 2019 yılındakine oranla 
%23 artışla 1.002 milyar TL’ye, Kon-
ya’da ise yaklaşık %13,2’lik bir artışla 
9,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2021 yılının ilk 6 aylık rakamları bir 
önceki yılla kıyaslandığında ise gay-
rinakdi kredilerde ciddi oranda artış-
lar dikkat çekmektedir.

KONYA (Milyon TL)

Yıl
Tasarruf 

Mevduatı
Tasarruf 

Mevduatı (TL)
Tasarruf 

Mevduatı (DTH)
Diğer 

Mevduat
Diğer 

Mevduat (TL)
Diğer Mevduat 

(DTH)
Toplam 

Mevduat

Aralık 2016 11.247 7.203 4.044 4.326 3.371 954 15.573

Aralık 2017 12.878 7.964 4.914 5.649 4.131 1.517 18.527

Aralık 2018 16.846 8.928 7.918 6.274 3.954 2.319 23.120

Aralık 2019 20.834 10.562 10.271 8.877 5.334 3.543 29.711

Aralık 2020 30.724 11.392 19.331 14.216 6.976 7.240 44.941

Haziran 2021 35.392 14.265 21.127 15.536 8.007 7.529 50.929

Tablo 2. Toplam Mevduat Konya

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Toplam Nakdi Krediler (Milyon TL)

 KONYA İSTANBUL ANKARA İZMİR TÜRKİYE

Aralık 2017 42.723 855.052 271.033 109.173 2.161.241

Aralık 2018 47.981 990.495 331.228 120.840 2.489.670

Aralık 2019 52.141 1.104.903 386.495 140.818 2.805.074

Aralık 2020 67.610 1.468.721 499.342 191.471 3.727.113

Haziran 2021 72.711 1.608.532 550.083 205.557 4.064.157

Tablo 3. Toplam Nakdi Krediler

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Grafik 2. Toplam Mevduat- Konya (Milyon TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Grafik 3. Toplam Nakdi Krediler (Milyar TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
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5. TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Bankaların bir süredir ödeme alama-
dığı ve kredinin tamamının ödenme-
sinden ümidini kesip gözden çıkar-
dığı miktar kadar provizyon ayırma-
sı gereken kredi verilerini gösteren 
takipteki alacaklar Türkiye’de 2019 
yılında yaklaşık 151 milyar TL iken, 
2020 yılında %1,18 artarak 152,4 mil-
yar TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 
yılının ilk 6 ayına bakıldığında ise 
ülkemizde takipteki alacaklar 149,2 
milyar TL gibi yüksek bir rakam ile 
karşımıza çıkmaktadır.
Konya’daki takipteki alacaklara ba-
kıldığında, 2019 yılında bir önceki 
yıla göre %106,2 artış göstererek 3,4 
milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 
6 ayına bakıldığında ise ticari alacak-
larda önceki yıllara göre bir artış ya-
şanacağı beklentisini desteklemek-
tedir.
6. BİREYSEL KREDİLER
Aşağıdaki tabloda ülkemizde 2017-
2021 (6 aylık) döneminde kullanılan 
bireysel kredi tutarları gösterilmiş-
tir. Yıllara göre bireysel krediler genel 
anlamda artış göstermiştir.
Tablo 7’yi daha iyi görmek açısın-

Takipteki Alacaklar (Milyon TL)

 KONYA İSTANBUL ANKARA İZMİR TÜRKİYE

Aralık 2017 1.255 21.045 8.550 3.424 63.931

Aralık 2018 1.687 35.786 12.500 4.339 96.597

Aralık 2019 3.480 60.639 19.865 5.994 150.698

Aralık 2020 3.027 66.989 20.425 5.746 152.489

Haziran 2021 3.006 66.529 19.638 5.750 149.286

Tablo 6. Takipteki Alacaklar 

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Nakdi Krediler (Milyon TL)

 KONYA İSTANBUL ANKARA İZMİR TÜRKİYE

Aralık 2017 41.468 834.006 262.483 105.749 2.097.310

Aralık 2018 46.294 954.708 318.727 116.500 2.393.073

Aralık 2019 48.661 1.044.264 366.629 134.824 2.654.376

Aralık 2020 64.583 1.401.732 478.917 185.725 3.574.624

Haziran 2021 69.705 1.542.002 530.444 199.806 3.914.871

Tablo 4. Nakdi Krediler

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Nakdi Krediler (Milyon TL)

 KONYA İSTANBUL ANKARA İZMİR TÜRKİYE

Aralık 2017 7.381 298.844 140.775 19.634 658.031

Aralık 2018 8.571 351.685 162.056 25.167 780.468

Aralık 2019 8.287 373.383 158.590 27.764 814.770

Aralık 2020 9.388 489.222 181.108 30.826 1.002.248

Haziran 2021 12.316 552.381 212.827 40.354 1.190.865

Tablo 5. Gayrinakdi Krediler 

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Grafik 6. Takipteki Alacaklar (Milyar TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Grafik 7. Kredilerin Çeşitlerine Göre Dağılımı-Türkiye (%)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Grafik 4. Nakdi Krediler (Milyar TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Grafik 5. Gayrinakdi Krediler (Milyar TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
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Bireysel Krediler-Türkiye

 
Taşıt 

Kredisi
Konut 
Kredisi

Kredili 
Mevduat 

Hesabı

Diğer 
Tüketici 
Kredileri

Bireysel 
Kredi 

Kartları

Takipteki 
Taşıt Kredisi

Takipteki 
Konut 
Kredisi

Takipteki 
Diğer Tüketici 

Kredileri

Aralık 2017 7.254 191.925 11.846 187.038 91.101 205 812 10.128

Aralık 2018 6.615 188.531 16.392 188.736 104.781 210 981 10.501

Aralık 2019 7.123 199.924 17.333 243.717 117.890 206 1.271 11.871

Aralık 2020 11.847 279.180 21.426 365.310 144.727 151 914 10.549

Haziran 2021 14.971 278.311 26.879 388.880 167.037 140 805 1.225

Tablo 7. Bireysel Krediler (Milyon TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

dan aşağıdaki grafiği incelemek ye-
rinde olacaktır. Konut kredisi 2020 
sonu itibariyle 279,1 milyar TL iken 
2021 yılında yalnızca 6 aylık dönem-
de 278,3 milyar TL olarak gerçekleş-
miştir.
Aşağıdaki tabloda Konya’da 2017-
2021 (6 aylık) döneminde bireysel 
kredi tutarları gösterilmiştir. Yıllara 
göre bireysel krediler genel anlamda 
artış göstermiştir.
Ülkemizde 2020 yılında kullanılan 
taşıt kredisi 2019 yılına göre %66 ar-
tarak 12 milyar TL olurken bu oran 
Konya’da %68’e kadar çıkarak top-
lamda 153 milyon TL taşıt kredisi 
kullanımına imkân sağlanmıştır. Bu-
na karşılık Türkiye’de bu iki yıl ara-
sında takipteki taşıt kredisi oranı 
%36,4 azalırken; Konya’da bu oran 
%50,7’lik bir azalış ile karşımıza çık-
maktadır.
7. SONUÇ 
Raporda Türk bankacılık sektöründe 
faaliyet gösteren bankaların, pande-
mi dönemi ve öncesindeki krediler, 
takipteki krediler, mevduat verileri 
analiz edilmiştir. Buna göre;
• Genel anlamda pandeminin ekono-
miye olumsuz yansımalarını önle-
meye yönelik bankacılık sektörünün 
katkıları görülmektedir.

• Mevduata bakıldığında; sektörde 
mevduatın 2019 ve 2020 yıllarında 
artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Ban-
kalardaki mevduatın normale göre 
artmasının en önemli nedenleri ara-
sında; kullandırılan kredilerin artma-
sı, takipteki kredilerin azalması, mev-
cut kredilerin vadelerinin ötelenmesi, 
pandemi döneminde faaliyet ve har-
camalarının azalması gösterilebilir. 
• Takipteki kredilere bakıldığında ise 
yıllara göre göreceli bir azalış dikkat 
çekmektedir. Bu da pandeminin eko-
nomiye ve sosyal hayata olumsuz 
etkisini artırmama yönündeki dav-
ranış şeklinden kaynaklandığını dü-
şündürmektedir.

• Gerek ülkemizin gerekse Konya’nın 
durumuna bakıldığında bireysel kre-
dilerin kullanımı noktasında ben-
zerlik gözlemlenmektedir. Bireysel 
krediler açısından değerlendirildi-
ğinde taşıt kredisi, konut kredisi, kre-
dili mevduat hesaplarında yıllara gö-
re artış olmuştur. Bunda da bankala-
rın düşük faizli kredi kullandırması 
ve kredi ödemelerinin ötelenmesinin 
etkili olduğu düşünülmektedir.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 
ekonomilerde derin yaraların açıldığı 
böylesine bir dönemde ekonomik bi-
rimlere gerekli desteğin sürdürülme-
si elzemdir.

Bireysel Krediler-Konya (Milyon TL)

 
Taşıt 

Kredisi
Konut 
Kredisi

Kredili 
Mevduat 

Hesabı

Diğer 
Tüketici 
Kredileri

Bireysel 
Kredi 

Kartları

Takipteki 
Taşıt Kredisi

Takipteki 
Konut 
Kredisi

Takipteki 
Diğer Tüketici 

Kredileri

Aralık 2017 82 3.029 211 3.438 2.103 4 13 231

Aralık 2018 71 2.993 297 3.473 2.434 4 14 239

Aralık 2019 90 3.135 318 4.438 2.522 4 19 280

Aralık 2020 153 4.507 392 6.463 3.145 3 13 236

Haziran 2021 179 4.406 493 6.823 3.583 3 10 270

Tablo 8. Kredilerin Çeşitlerine Göre Dağılımı- Konya 

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Grafik 8. Bireysel Krediler-Konya (Milyon TL)

Kaynak: BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
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GÜNDEM

Merkezi yönetim bütçesinin ha-
zırlanma sürecini başlatan Or-

ta Vadeli Program1 (OVP), makro 
politikaları, ilkeleri, hedef ve göster-
ge niteliğindeki temel ekonomik bü-
yüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin top-
lam gelir ve gider tahminlerini, büt-
çe dengesi ve borçlanma durumu ile 
kamu idarelerinin ödenek teklif ta-
vanlarını içeren temel politika dokü-
manıdır. Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 
her sene, üç yıllık bir perspektifle ha-
zırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararıy-
la resmileşen OVP, merkezi yönetim 
bütçesi ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programında detaylandırılan bir po-
litika çerçevesi çizmektedir. OVP’de, 
son dönemde ülkemizde ve dünya-
da yaşanan gelişmelere ilişkin değer-
lendirmelere yer verilmekte, bu çer-
çevede yapılan analizlerle belirlenen 
makroekonomik hedefler ile ekono-

mik ve sosyal alanlarda izlenecek po-
litikalar kamuoyuyla paylaşılmakta-
dır. Bu yönüyle OVP, özel kesim için 
öngörülebilirliği artıran bir yol hari-
tası niteliği taşımaktadır. Bu bölüm-
de sadece Makroekonomik Hedefler 
Ve Politikalara yer verilmiştir.

MAKROEKONOMİK HEDEFLER 
VE POLİTİKALAR2
1. Büyüme
Program döneminde iç ve dış talep 
arasında dengeli görünümün korun-
masının yanı sıra, büyüme potansiye-
linin istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde 
artırılarak sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyümenin sağlanması amacıyla pa-
ra, maliye ve gelirler politikaları tam 
koordinasyon içerisinde yürütülecek-
tir. Bu dönemde, Türkiye ekonomisi-
nin yıllık ortalama yüzde 5,3 oranında 
büyümesi öngörülmektedir. Salgına 
yönelik önlemlerin sosyal hayat üze-

rindeki etkilerinin azalmasıyla hiz-
metler sektöründeki toparlanmanın 
hız kazanması ve sanayideki mevcut 
ivmeye eşlik etmesi beklenmektedir.
Fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı 
güçlendirilerek On Birinci Kalkınma 
Planında belirlenen öncelikli sektör-
ler başta olmak üzere sanayide tek-
nolojik dönüşüm sağlanacak ve daha 
verimli, rekabetçi bir ekonomik yapı 
tesis edilecektir.
Büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sür-
dürülebilir olması için makroekono-
mik dengeleri gözeten ve yapısal re-
formlarla desteklenen kalkınma mo-
deli uygulamasına devam edilecektir.
Tasarrufların büyümenin finansma-
nı amacıyla kullanılmasında etkinlik, 
denge ve rekabetçilik ilkeleri gözeti-
lerek nitelikli büyüme kompozisyo-
nunun sürdürülmesi ve makrofinan-
sal risklerin en aza indirilmesi sağla-
nacaktır.

ORTA VADELİ PROGRAM
(Makroekonomik Hedefler ve 

Politikalar) 2022-2024
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Politika ve Tedbirler
1. Makroekonomik istikrar, düzenle-
yici çerçeve ve iş ortamı güçlendiri-
lerek sanayi sektöründe teknoloji se-
viyesi yüksek sabit sermaye yatırım-
ları ve doğrudan yabancı yatırımlar 
özendirilecektir.
2. Yatırım teşvik sisteminde sadeleş-
me sürecine devam edilecek; yenilik-
çi ve katma değerli üretime yönelen, 
özsermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, 
küresel değer zincirinin bir parçası 
olan ve bölgesel kümelenme öncelik-
leriyle uyumlu yatırımlara münhası-
ran destek sağlanacaktır.
3. KOBİ’ler başta olmak üzere firma-
ların modern teknolojiler ve iş mo-
delleriyle çalışma kapasiteleri gelişti-
rilecek, verimlilikleri artırılacak, böl-
gesinde veya sektöründe rekabetçi 
olan ve hızlı büyüyen KOBİ’lerin ku-
rumsal gelişim projeleri önceliklendi-
rilecek, salgın sonrası dönemdeki ye-
ni düzene uyumlarını hızlandırmak 
için KOBİ’lerin dijital dönüşüm pro-
jeleri desteklenecektir.
4. Hazine taşınmazlarının tahsis sü-
reçlerine ilişkin gerekli yasal ve idari 
prosedürler tamamlanarak yatırım-
cıların kullanımına sunulacak, bölge-
sel koşullar göz önünde bulundurula-
rak belirlenecek sektörlerde yatırım 
teşvik uygulamalarının değerlendi-
rilmesine ve ekonomiye kazandırıl-
masına yönelik politikalar hayata ge-
çirilecektir.
5. Sanayileşme İcra Komitesi tara-
fından yenilik, yerlileşme ve tekno-
loji transferi içeren kamu alımları ve 
politikaları yoluyla Ar-Ge’den ticari-
leşmeye kadar uçtan uca tüm süreci 
kapsayacak özel modeller geliştirile-
rek, öncelikli sektörlerde kritik bile-
şenler başta olmak üzere üretimdeki 

yerli katkı oranı artırılacaktır.
6. Fikri mülkiyet varlıklarının değer-
lemesine dönük çalışmalar hızlan-
dırılacak, değerlenmiş ve patent gi-
bi gayri maddi varlıkların şirket bi-
lançolarına ve ülke ekonomisine 
katkısı artırılacak, üniversitelerde, 
araştırma kurumlarında ve Teknolo-
ji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilen 
patentli teknolojilerin sanayiye etkin 
bir şekilde aktarılması sağlanacaktır.
7. Başta yükselen ve yıkıcı teknoloji-
ler olmak üzere yeni açılacak çağrılar 
ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle-
si Programının uygulanmasına etkin 
şekilde devam edilecek, desteklen-
mekte olan projeler için yenilikçi fi-
nansman modelleri geliştirilecektir.
8. Çığır açıcı teknolojilere yönelik ye-
ni Ar-Ge projeleri başlatılacak, kuan-
tum, yapay zekâ, biyoteknoloji, ge-
netik, yeni nesil nükleer enerji gibi 
alanlarda öncül araştırmalar destek-
lenecektir.
9. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
niteliği artırılarak Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesi güçlendirilecek, teknolo-
jik standartların belirlendiği yurtdışı 
komitelerde özel sektörün daha fazla 
temsil edilmesi teşvik edilecektir.
10. Yüksek teknoloji ürünlerinin üre-
tileceği, büyük ölçekli yerli ve yaban-
cı yatırımların yer alacağı, etkin yö-
netişim modeline sahip yeni nesil 
endüstri ve teknoloji bölgeleri kuru-
lacaktır.
11. Yüksek katma değerli üretimin 
canlandırılması ve ihracatı destekle-
me amacıyla yeni pazarlara erişimi 
kolaylaştıracak ana ulaştırma ve lo-
jistik koridorları geliştirilecek ve iyi-
leştirilecektir.
12. Türkiye’deki mevcut yatırımcılar 
ile düzenli aralıklarla «yatırım ortamı 

değerlendirme anketleri» gerçekleş-
tirilerek yatırım ortamına ilişkin so-
runlar ilk elden tespit edilecek ve ya-
tırımcıların önerileri alınacaktır.
13. Düşük teknolojili ürünlerin yoğun 
olduğu sektörlerde kalite, tasarım ve 
markalaşmayı sağlayacak politikalar 
izlenerek ihracatın katma değeri artı-
rılacaktır.

2. Yeşil Dönüşüm
İklim değişikliğinin etkisini tüm dün-
yada daha şiddetli bir şekilde göster-
mesi, sürdürülebilirlik kavramı çer-
çevesinde yeşil ekonomiye geçiş sü-
recinin önemini artırmıştır. Avrupa 
Birliği (AB) tarafından 2019 yıl so-
nunda açıklanan Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş 
ülkelerin öncülüğünde küresel dü-
zeyde ekonomi politikalarında iklim 
değişikliğinin ağırlığı artmaktadır. 
Bu durum, başta ana ihracat pazarı-
mız olan AB olmak üzere ülkelerin 
uygulayacağı yeni politikalara göre 
sanayide ve ekonomi genelinde yeşil 
dönüşümün gerekliliğini beraberinde 
getirmektedir. Program döneminde 
küresel değer zincirleriyle bütünleş-
me ve daha fazla uluslararası yatırım 
çekme süreci, bu yeni anlayış çerçe-
vesinde Yeşil Mutabakat Eylem Pla-
nında yer alan hedef ve eylemler de 
dikkate alınarak şekillenecektir.

Politika ve Tedbirler
1. Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve 
enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve 
döngüsel ekonomiye geçişi destekle-
yici yeni yaklaşımlar, dış finansman 
imkânları da dikkate alınarak destek 
ve kredi teşvik mekanizmaları çerçe-
vesinde hayata geçirilecek; başta ge-
ri dönüşüm teknolojileri olmak üzere 
verimlilik artıran ve sera gazı emis-
yon artışını sınırlamayı hedefleyen 
yatırımlar desteklenerek uluslararası 
ticaret alanında iklim değişikliği po-
litikalarıyla uyumlu şekilde ihracatın 
rekabet gücü artırılacaktır.
2. Yeşil dönüşümü hızlandırmak 
amacıyla Ar-Ge çalışmaları destek-
lenerek yeşil üretim için gerekli tek-
nolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştı-
rılacaktır.
3. Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi 

Grafik 1: Büyüme (Yüzde)

GT: Gerçekleşme Tahmini
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sertifikasyon sistemi tamamlanarak, 
çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi 
ve döngüsel ekonomi alanları oluştu-
rulmasına hız verilecektir.
4. Finansal sektörün düzenleyici çer-
çevesi sanayinin yeşil dönüşümü-
nü kolaylaştıracak şekilde geliştiri-
lecektir.
5. Çevreye duyarlı yatırımların fi-
nansmanı amacıyla uluslararası 
standartlarla uyumlu rehber hazırla-
narak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları 
teşvik edilecektir.
6. Küresel iklim değişikliğinin olum-
suz etkilerini en aza indirmek ama-
cıyla enerji ve üretim kaynaklarını 
verimli bir şekilde kullanan, çevre 
dostu üretime yönelik yatırımlar des-
teklenecektir.
7. Sıfır atık uygulamaları hanehalkını 
da kapsayacak şekilde yaygınlaştırı-
lacak ve üretimin kritik alanlarında-
ki ihtiyacın dışında kalan atık ithala-
tının azaltılmasına yönelik tedbirler 
alınacaktır.

3. İstihdam
Salgının işgücü piyasası üzerindeki 
etkilerini azaltmaya yönelik kapsam-
lı politika tedbirleri sonucunda istih-
dam salgın öncesi seviyesinin üzeri-
ne çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde 
devam eden toparlanmayla işgücüne 
katılım ve istihdam oranlarında artış 
öngörülmektedir.
Program dönemi boyunca istihda-
mın yıllık ortalama 1 milyon 170 
bin kişi artması ve işgücüne katılım 
oranlarındaki artışa rağmen işsizlik 
oranının kademeli olarak gerileyerek 
2024 yılında yüzde 10,9 seviyesinde 
gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Politika ve Tedbirler 1. İstihdam teş-
viklerine ilişkin etki değerlendirme-
si yapılarak teşviklerin sade ve etkin 
bir yapıya kavuşturulması, makroe-
konomik hedefler ve bütçe ile uyumu 
sağlanacaktır. 2. Dijitalleşme ve yeşil 
dönüşüm alanları başta olmak üzere 
geleceğin işlerine yönelik farkındalık 
geliştirilecek, bu alanların bölgesel ve 
sektörel dönüşümünde mevcut istih-
dam durumu, yeni istihdam olanak-
ları ve becerilere yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 3. Eğitim-istihdam-üre-
tim ilişkisini güçlendirmek için ye-

nilikçi eğitim sektör işbirlikleri artırı-
larak mesleki eğitim programlarının 
aynı zamanda dijital ekonominin de-
ğişen gereklerine cevap verecek şe-
kilde uyumlaştırılması sağlanacaktır. 
4. Öğrencilere yönelik staj ve diğer 
yetenek yönetimi faaliyetleri yaygın-
laştırılacak; mesleki rehberlik destek-
lenecek, öğrencilerin iş hayatına ge-
çiş öncesi kariyer farkındalıkları kari-
yer merkezleri ile güçlendirilerek reel 
sektörün talep ettiği temel becerileri 
ve yetkinlikleri artırılacaktır. 5. Hayat 
boyu öğrenme programlarının çe-
şitliliği artırılacak, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ile koordineli olarak meslek 
standartları belirlenerek kazanımla-
rın ulusal ve uluslararası alanda ge-
çerli olacak şekilde belgelendirilme-
si ile bireylerin niteliklerinin artırıl-
ması sağlanacaktır. 6. Reel sektörün 
ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebi-
ni karşılamak üzere “Mesleki Eğitim 
Merkezleri” güçlendirilecek, yaygın-
laştırılacak ve örgün eğitim, yaygın 
eğitim, tamamlama eğitimi ve ser-
best öğrenme yoluyla edinilen kaza-
nımların belgelendirilmesi sağlana-
caktır. 7. Ülkenin beşerî sermayesinin 
güçlendirilmesi amacıyla okullar ara-
sı başarı farkları azaltılarak ve okul 
öncesi eğitim yaygınlaştırılarak eği-
timde fırsat eşitliği artırılacak, temel 
eğitim güçlendirilecek, tüm kademe 
ve sınıf seviyelerinde öğretmenle-
rin mesleki gelişimlerini iyileştirecek 
eğitimler çeşitlendirilerek yaygınlaş-
tırılacaktır. 8. Sosyal yardım alan çalı-
şabilir durumdaki bireylerin üretken 
duruma getirilmesi ve sürdürülebilir 
gelir elde edebilmelerine yönelik ça-
lışmalar yapılacak ve bu amaçla aktif 
işgücü programları etkin bir biçimde 

kullanılacaktır. 9. Reel sektöre yöne-
lik beceri temelli bir iş analiz yönte-
mi geliştirilerek mesleklerin beceri 
envanterleri çıkarılacak ve eşleştir-
me sistemi beceriler özelinde gelişti-
rilecektir. 10. Girişimcilik eğitimleri-
nin aktif işgücü programları içindeki 
payı artırılacak, girişimcilere yöne-
lik danışmanlık hizmetleri dijital im-
kânlardan da faydalanılarak geliştiri-
lecektir.
11. Genç İstihdam Ulusal Strateji Bel-
gesi hayata geçirilecektir.
12. Kadınlar, gençler ve engelliler gi-
bi özel politika gerektiren grupların 
işgücü piyasasına girişlerini ve ka-
lıcı olmalarını hedefleyen İş Kulübü 
Programları yaygınlaştırılacaktır.
13. Kadınların, ekonomik hayata et-
kin katılımını teminen, iş kurma ve 
geliştirme süreçlerinin kolaylaştırıl-
ması, e-ticaret platformlarında daha 
fazla yer almalarının teşvik edilmesi 
ve kadın kooperatifçiliği güçlendiri-
lerek destekleyici hizmetlerin sunul-
ması ile kadınlarda finansal okurya-
zarlığın geliştirilmesi için gerekli ça-
lışmalar sürdürülecektir.
14. İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak 
ve işgücüne katılımı teşvik etmek 
amacıyla kaliteli, ekonomik ve kolay 
erişilebilir çocuk, engelli ve yaşlı ba-
kım imkânları yaygınlaştırılacaktır.
15. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 
çalışma hayatında ortaya çıkan ihti-
yaçları karşılayacak düzeyde güncel-
lenerek rehberler ve yeni teknolojiler 
aracılığı ile her büyüklükteki işyerine 
uygulanabilirliği sağlanacaktır.

4. Fiyat İstikrarı
TÜFE yıllık artış oranının uygulana-
cak etkin para ve maliye politikaları 

GÜNDEM

Grafik 2: İşsizlik (Yüzde)
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ile üretim ve verimlilik artışı kana-
lıyla tek haneli seviyelere düşürüle-
rek 2024 yılı sonunda yüzde 7,6 ola-
rak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 
Söz konusu hedef çerçevesinde; top-
lam talep koşullarının ılımlı seyrede-
ceği, Türk Lirasının istikrarlı bir gö-
rünüm sergileyeceği, gıda enflasyo-
nunun program dönemi içinde tek 
haneli seviyelere düşürüleceği ve yö-
netilen ve yönlendirilen fiyat artışla-
rının ilgili yılın enflasyon tahminiyle 
uyumlu oranda gerçekleşeceği öngö-
rülmektedir.

5. Finansal İstikrar
Finansal sistemde tasarrufların ar-
tırılması, kaynak dağılımında etkin-
liğin sağlanması, sermaye piyasala-
rı geliştirilerek finansmana erişimin 
kolaylaştırılması ve finansal okur-
yazarlığın yaygınlaştırılması suretiy-
le finansal istikrarın desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.
Program döneminde ekonominin 
dışsal ve geçici oynaklıklara karşı di-
rencinin artırılmasına yönelik olarak 
düzenleyici tedbirlerle finansal istik-
rarın güçlendirilmesi, finansal sektö-
rün aracılık faaliyetinin yüksek kat-
ma değerli ve ihracata katkı sunan 
sektörleri desteklemesi sağlanarak 
dış finansmana bağımlılıktan kay-
naklanan kırılganlıkların en aza indi-
rilmesi hedeflenmektedir.
Politika ve Tedbirler 1. Teknolojik im-
kân ve araçlar, nitelikli insan kayna-
ğıyla birleştirilerek finansal sektörün 
boyutuna, karmaşıklığına ve gelişi-
mine uygun “denetleyici teknoloji-
ler” odaklı yeni denetim uygulama ve 
metodolojileri hayata geçirilecektir. 
2. Basel Komitesinin 2023 yılı başın-
da uygulamaya koymayı planladığı 
“Basel III Final” düzenlemesi başta 
olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluş-
larla gerekli mutabakatlar sağlana-
rak, banka ve banka dışı mali sektö-
rün uluslararası düzenlemelere uyum 
sağlaması ve bu kapsamda ülke ter-
cihlerine uygun hazırlık yapılabilme-
si için gerekli mevzuat değişiklikleri 
gerçekleştirilecektir. 3. Katılım finans 
düzenlemelerinin hayata geçirilmesi 
ve banka dışı mali kuruluşların faali-
yetlerine yönelik yasal altyapı gelişti-

rilerek, bu sektörlerdeki kuruluşların 
finansal sistemdeki paylarının artı-
rılması için gereken çalışmalar yapı-
lacaktır. 4. Avrupa Yeşil Mutabaka-
tına uyum kapsamında, yeşil banka-
cılık uygulamalarının geliştirilmesi 
için strateji oluşturma, kurumsal ya-
pılanma, risk yönetimi, raporlama 
ve kamuoyuna açıklama alanların-
da rehberler hazırlanacaktır. 5. Katı-
lım finans sektöründeki sürdürülebi-
lirlik ve sosyal finans faaliyetlerinin 
stratejik planlaması ve uygulaması 
sağlanacaktır. 6. Ülke içinde finan-
sal alanda kullanılan teknoloji eko-
sisteminin geliştirilmesini ve finans 
sektöründe dünyada dijitalleşmede 
öncü ülkeler arasında olmasını des-
tekleyecek şekilde bilgi sistemleri-
ne ilişkin mevzuatın güncellenmesi-
ne devam edilecektir. 7. Türkiye’deki 
finans ekosistemine destek hizme-
ti veren kritik finansal teknoloji fir-
malarının denetim kapsamına alına-
rak üçüncü taraflardan kaynaklanan 
risklerin en aza indirilmesi ve yerli ve 
milli ürün ve hizmetlerin kullanımı-
nın yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
8. Yatırım taahhütlü avans kredileri 
yerli üretime ve yeşil yatırımlara dö-
nük yeni bir çerçeveye oturtulacak-
tır. 9. Finansal Erişim, Finansal Eği-
tim, Finansal Tüketicinin Korunması 
Stratejisi ve Eylem Planları ilgili pay-
daşlarla finansal teknoloji ve dijital 
kanallar da dâhil edilerek güncellene-
cektir. 10. İç borçlanmada sabit geti-
rili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık 
verilerek döviz cinsi borçlanmanın 
payı azaltılacaktır. 11. Yakın izleme ve 
donuk alacak grubunda yer alan kre-
dilerin menkul kıymetleştirilebilme-
sine yönelik mevzuat değişikliği ta-

mamlanarak bilanço dışına aktarma 
imkânı sağlanacaktır. 12. Dijital para-
nın teknolojik, ekonomik ve hukuki 
yapıları çalışmalarının sonuçları da 
değerlendirilerek Dijital Lira Araştır-
ma Geliştirme Projesi birinci faz pilot 
bulguları doğrultusunda, daha yay-
gın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot 
testlere devam edilecektir. 13. Tah-
vil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu 
suretle reel sektör şirketlerinin tah-
vil ihraçları kolaylaştırılacaktır. 14. 
Ödemeler alanında faaliyet gösteren 
Fintek kuruluşlarının Merkez Banka-
sınca işletilen ödeme sistemlerine ve 
kamusal nitelikteki veri tabanlarına 
erişimi sağlanacaktır. 15. İstanbul Fi-
nans Merkezinin Fintek alanında kü-
resel merkez olmasını güçlendirecek 
şekilde ödemeler alanında düzenle-
yici deney alanı kurulacaktır. 16. Fin-
tek girişimlerinin desteklenmesi için 
İstanbul Finans Merkezinde Finans 
ve Teknoloji Üssü kurulacaktır.

6. Kamu Maliyesi
Kamu kesimi genel dengesinin 2022 
yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 
3,7 açık vermesi ve söz konusu açığın 
program dönemi sonunda yüzde 2,5 
seviyesine gerilemesi öngörülmek-
tedir. Program tanımlı kamu kesi-
mi dengesinin ise 2022 yılı sonunda 
yüzde 1,4 açık vermesi ve program 
dönemi sonunda yüzde 0,4 fazlaya 
dönmesi beklenmektedir.
Genel devlet toplam harcama ve ge-
lirlerinin GSYH’ya oranlarının, 2022 
yılındaki sırasıyla yüzde 33,3 ve yüz-
de 29,8 olan seviyelerinden program 
dönemi sonunda kademeli bir azalış-
la yüzde 31,7 ve yüzde 29,2 seviyele-
rine gerilemesi beklenmektedir. Bu 

Grafik 3: Yıl Sonu TÜFE Artış Oranı (Yüzde)

GT: Gerçekleşme Tahmini
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çerçevede, 2022 yılı sonunda yüz-
de 3,5 olması öngörülen genel devlet 
açığının program dönemi sonunda 
yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir.
2022 yılında, GSYH’ya oran olarak 
bir önceki yıla göre 0,2 puan artış-
la yüzde 22,8’e yükselmesi beklenen 
toplam vergi yükünün program dö-
neminde yatay bir seyir izlemesi ve 
2024 yılında yüzde 22,9 seviyesinde 
gerçekleşmesi beklenmektedir.
GSYH’ya oran olarak merkezi yöne-
tim bütçe açığının 2022 yılında yüz-
de 3,5, program dönemi sonunda 
yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceği; faiz 
dışı dengenin 2022 yılında yüzde 0,5 
açık vereceği, program dönemi so-
nunda ise yüzde 0,3 fazlaya döneceği 
öngörülmektedir.
2022 yılında GSYH’ya oranla merke-
zi yönetim bütçe giderlerinin yüzde 
22,2, faiz hariç giderlerin yüzde 19,2, 
merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 
yüzde 18,7, vergi gelirlerinin ise yüz-
de 16,0 olarak gerçekleşmesi beklen-
mektedir.
GSYH’ya oranla, 2022 yılında yüz-
de 35,8 olarak gerçekleşmesi bekle-
nen AB tanımlı genel yönetim borç 
stokunun program dönemi sonunda 
yüzde 34,7’ye düşürülmesi hedeflen-
mektedir.
Stratejik ölçütler çerçevesinde yü-
rütülen borçlanma politikası kapsa-
mında borçlanma ağırlıklı olarak TL 

cinsinden yapılacaktır. Yurt içi döviz 
ve altın cinsi borçlanmaların ise pi-
yasa koşulları çerçevesinde kademe-
li olarak azaltılması borçlanma politi-
kasının temel stratejik hedeflerinden 
birisi olacaktır.

8. Merkezi Yönetim Bütçesi 
Ödenek Teklif Tavanları ve 
Bütçe Sürecine İlişkin Hususlar
5018 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
gereğince, söz konusu Kanuna ekli (I) 
ve (II) sayılı cetvellerde yer alan genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri 
ve özel bütçeli idarelerin 2022, 2023 
ve 2024 yıllarına ilişkin ödenek teklif 
tavanları Ek 2’de yer almaktadır.
2022, 2023 ve 2024 yılları bütçe tek-
lifleri, kamu kurum ve kuruluşları ta-
rafından 5018 sayılı Kanunun 15, 16, 
17 ve 18 inci maddelerine uygun ola-
rak çok yıllı bütçeleme anlayışı ile 

uyumlu bir şekilde hazırlanacaktır. 
Çok yıllı bütçelemenin başarılı bir şe-
kilde sürdürülmesi, bütçe uygulama-
larında kamu idareleri arasında ge-
rekli işbirliği ve eşgüdümün sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesine bağlı bu-
lunmaktadır. Ayrıca, idarelerin büt-
çe tekliflerini hazırlarken 2021/14 sa-
yılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cum-
hurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan 
düzenlemelere uymaları gerekmek-
tedir.
Genel bütçe kapsamındaki kamu 
idareleri ile özel bütçeli idareler, Büt-
çe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama 
Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki 
Yatırım Programı Hazırlama Rehbe-
rindeki esas ve usuller çerçevesinde 
2022-2024 yıllarını kapsayan büt-
çe tekliflerini hazırlayarak 30 Eylül 
2021 tarihine kadar Strateji ve Bütçe 
Başkanlığına teslim edeceklerdir.

GÜNDEM

Grafik 4: Cari İşlemler Dengesi/GSYH (Yüzde)

GT: Gerçekleşme Tahmini
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Amaç
Bu Uygulama Esaslarının amacı; kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerin, seb-
ze ve meyve zayiatını azaltmak üze-
re soğuk zincir oluşturmaları süre-
cinde, finansal kiralama yöntemiyle 
temin edecekleri yerli malı ve yeni 
soğuk hava üniteleri ve/veya soğu-
tucu frigorifik kasa/ünite yatırımla-
rının finansal kiralama faiz/ kâr payı 
masraflarına katkı sağlamak için ha-
zırlanan Sebze ve Meyve Soğuk Zin-
cir Finansal Kiralama Destek Progra-
mı’nın uygulanmasına ilişkin iş ve iş-
lemlerin esaslarını düzenlemektir.
Destek Programına 
İlişkin Hususlar 
(1) Desteğe ilişkin başvuru, değerlen-
dirme ve destekten yararlanma ko-

şulları, iş ve işlem akışı ile uygulama 
süreciyle ilgili ihtiyaç duyulacak di-
ğer hususları içeren bir protokol KOS-
GEB ile finansal kiralama kuruluşları 
arasında düzenlenir. Gerek duyulma-
sı halinde diğer kurum/kuruluşları 
bu protokollere taraf olarak dâhil edi-
lebilir.
(2) Destek programı kapsamında iş-
letmenin, 1 (bir) adet yerli malı soğuk 
hava ünitesi ve/veya azami 10 (on) 
adet yerli malı soğutucu frigorifik ka-
sa/ünite finansal kiralamalarında, 
soğuk hava ünitesi ve/veya soğutu-
cu frigorifik kasa/ünitenin KDV hariç 
bedeli için finansal kiralama faiz/kar 
payı masrafına geri ödemesiz destek 
verilir. 
(3) Soğuk hava ünitesi ve/veya soğu-

tucu frigorifik kasa/ünitelerin işlet-
meye teslim süresi finansal kirala-
ma kuruluşlarıyla imzalanacak olan 
protokolde belirlenir. Finansal Kira-
lama Kuruluşu ürünün teslimatı ile 
ilgili bilgilendirmeyi, Protokol eki Fi-
nansal Kiralama Tespit Formu ve ek-
lerinin yazı ile ya da KBS üzerinden, 
soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu 
frigorifik kasa/ünitelerinin işletmeye 
teslim tarihinden itibaren 15 gün içe-
risinde KOSGEB’e gönderilmesi sure-
tiyle yapar.
(4) Finansal kiralama sözleşmesi ön-
cesinde işletme tarafından talep edi-
len soğuk hava ünitesi ve/veya so-
ğutucu frigorifik kasa/ünitenin, seb-
ze ve meyve soğuk zincirine ilişkin 
ilgili mevzuatlarda belirlenen asgari 

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 750.000 TL

KOSGEB
DESTEKLERİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

SEBZE VE MEYVE
SOĞUK ZİNCİR FİNANSAL 

KİRALAMA DESTEK PROGRAMI

Erkan YILMAZ
KTO-KOSGEB Temsilcilik Ofisi
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teknik özellikleri sağlayıp sağlama-
dığının kontrol edilmesi Finansal Ki-
ralama Kuruluşunun sorumluluğun-
dadır.
(5) Soğuk hava ünitesi ve/veya soğu-
tucu frigorifik kasa/ünitesi yeni ürün 
olmalıdır. İkinci el ürünlerin kiralan-
ması desteklenmeyecektir.
(6) Destek programı kapsamında gay-
rimenkul alım-kiralama, bina inşaat, 
tadilat, tefrişat, taşıt aracı alım-kirala-
ma giderleri desteklenmez. 
(7) Destek programına konu finansal 
kiralama sözleşmesinde yer alacak 
asgari hususlar, KOSGEB ve Finansal 
Kiralama Kuruluşları arasında imza-
lanacak protokolde belirlenir. 
(8) Destek programı için belirlenen 
finansal kiralama faiz/kâr payı oran-
ları protokolde belirlenen süreyle ge-
çerli olacaktır. İşletmeler her bir fi-
nansal kiralama sözleşmesini imza-
ladıkları dönemde geçerli olan faiz/ 
kâr payı oranı üzerinden yapacaklar-
dır. 
(9) Finansal kiralama faiz/kâr payı 
oranı ve bu oranın geçerlilik süresi 
protokolde belirlenir. KOSGEB pro-
tokolle belirlenen sürenin tamamlan-
masından sonra Finansal Kiralama 
Kuruluşlarından yeniden teklif alıp 
yeni faiz/kâr payı oranı belirleyebilir.
(10) Protokole taraf olup yeni belirle-
nen faiz/kâr payı oranını kabul etme-
yen Finansal Kiralama Kuruluşu Pro-
tokolden çekilmiş sayılır ve destek 
programı uygulamasında yer alamaz. 
Bu Finansal Kiralama Kuruluşlardan, 
Protokolden çekilme tarihinden önce 
yapılan finansal kiralama planlandı-
ğı şekilde devam eder. 
(11) İşletme, destek programı süresi 
içerisinde destek üst limiti ile soğuk 
hava ünitesi ve/veya soğutucu frigo-
rifik kasa/ünite için belirlenen adedi 
aşmadan birden fazla finansal kirala-
ma sözleşmesi yaparak desteği kulla-
nabilir.
(12) İşletmenin, destek programı kap-
samında yapılan finansal kiralama 
sözleşmesinin vadesinin bu destek 
programı süresini aşması, destekten 
faydalanmasını engellemez.
Destek programının süresi 
(1) Destek programının süresi işletme 
için üç yıldır.

(2) Destek programının başlangıç ta-
rihi; başvurunun uygulama birimi ta-
rafından uygun bulunarak onaylan-
dığı tarihtir. 
Destek üst limit ve oranları 
(1) Bu destek programı kapsamında 
sağlanan desteğin toplam üst limiti 
750.000 (yedi yüz elli bin)-TL’dir. 
(2) Soğuk hava ünitesi için destek üst 
limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir.
(3) Destek programı kapsamında 
desteğe konu finansal kiralamanın 
vadesi ilk 6 ayı ödemesiz dönem ol-
mak üzere azami 36 aydır. 
(4) Destek programı kapsamında iş-
letmenin finansal kiralama faiz/kar 
payına sağlanacak destek oranı her 
bir ürün için azami 10 destek puan 
oranıdır.
Destek programından 
yararlanma koşulları 
(1) Destek programlarından yararla-
nılabilmesi için işletmenin; Türk Ti-
caret Kanununda tanımlı gerçek ve-
ya tüzel kişi statüsünde olması ve 
KBS’de kayıtlı ve aktif durumda ol-
ması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB 
Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin 
Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçek-
leştirilir.
(2) İşletmenin KOBİ Bilgi Beyanna-

mesinin güncel olması gerekir. 
(3) Destek programından yararlanıla-
bilmesi için işletmenin; toptancı hal-
lerinde faaliyet gösteren tüccar, ko-
misyoncu meslek mensupları, sebze 
ve meyve taşımacılığı yapan işletme-
ler ile bu alanda faaliyet gösteren lo-
jistik firma olması gerekir.
(4) Destek programından yararlana-
bilecek işletmelerin faaliyet konuları 
Başkanlık tarafından belirlenir.
Başkanlık Makamının OLUR’u ile 
desteklenebilecek sektörler aşağıda-
ki gibi belirlenmiştir;
46.17.02 Yaş sebze ve meyvelerin 
bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak 
toptan satışını yapan aracılar (kab-
zımallık ve aracı üretici birlikleri da-
hil)*
46.31.01 Fındık, antep fıstığı, yer fıs-
tığı ve ceviz toptan ticareti (kavrul-
muş olanlar hariç)
46.31.02 Taze incir ve üzüm toptan 
ticareti
46.31.03 Narenciye toptan ticareti
46.31.04 Diğer taze meyve sebze 
toptan ticareti (patates dahil) 
46.31.05 Zeytin (işlenmiş veya işlen-
memiş) toptan ticareti
46.31.06 Kültür mantarı toptan tica-
reti
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük ta-
şımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) 
(gaz ve petrol ürünleri hariç) 
49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası 
yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, 
vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası 
yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, 
vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
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RÖPORTAJ

ANTİKANIN

HAYAT
BULDUĞU

YER;
Çok 

uzun yıllar 
boyunca insan 

ticareti üzerinden 
gerçekleşen eski tarih 
mezatları yavaş yavaş 

bugünkü şekline 
bürünmeye 
başlamıştır.

Mezatçılık

Foto. Röp: M. Fatih ÖZSOY

Beyza ÇİMEN-Zeynep ÖZKARA

YEN
İ İPEK

YO
LU

 D
ER

G
İSİ

56



Mezat günlük ya da haftalık olarak düzenle-
nen eski veya antika eşyaların açık artırma 
yolu ile alım satım işidir. Mezat’ın daha bü-

yüğüne müzayede denir. Müzayede iki üç ayda ya da yıl-
da dört sefer yapılan büyük eserlerin satışından oluşur.

İlginç, farklı, sürprizlerle dolu bir alan olan me-
zatçılıkla ilgili Bitim Antik’in sahibi Uğur Bitim 
ile bir röportaj gerçekleştirdik. Uğur Bitim ile 
mezatçılığın tarihinden günümüze Konya’da ya-
pılan mezat çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 
Önce satılacak ürünün tanıtımı yapılıyor ürüne göre 
başlangıç fiyatı veriliyor “var mı artıran” diye sorulu-
yor artırılan fiyatlarda ürünün değeri bulunursa “satıyo-
rum, sattım” deniyor ve satış gerçekleşiyor. Artırmalar-
da ürün değerini bulmazsa satış yapan kişi de ürününü 
geri çekebiliyor. Mezatta aslında önemli görevlerden bi-
risi de raportöre düşüyor, çünkü ürünü ve alan kişiyi ta-
nıması, takip etmesi ve yazması çok önemli.

MEZAT NEDİR?
Mezat, antika değeri bulunan her türlü malzemelerin 
açık artırma yoluyla alım ya da satım işleridir. 

MEZATÇI KİMDİR?
Çeşitli cinste yeni, kullanılmış veya 
antika, sanat eserleri, mobilya 
tarzı eşyaları mezat yo-
luyla satan kişidir.

MEZAT NASIL YAPILIR?
Satılacak ürün ortada odak 
noktasıdır, böylece ürünün 
öncelikle tanıtımı yapılır ve 
özellikleri ile değeri anlatılır 
açık artırma başlar. Belirlenen 
fiyatla başlangıç yapılır ve pey 
verilir en yüksek değeri bulun-
ca satılır. Mezat sonunda yazı-
lan mal ve alıcılar ödemesini 
yaparak ürünün alır. 
 

MEZAT’IN TARİHÇESİ
Kelime kökeni olarak Arapça’dan gelen ve açık arttırma 
yolu ile satış olarak tanımlanan mezat, tarihin çok es-
ki yıllarından bu yana süregelen bir kültürdür. İlk ola-
rak Antik Mısır’da köle mezatlarıyla ortaya çıktığı düşü-
nülen ve daha sonraki dönemlerde değişime uğrayan bu 
kültür günümüze kadar uzanmış durumda.
Çok uzun yıllar boyunca insan ticareti üzerinden ger-
çekleşen eski tarih mezatları yavaş yavaş bugünkü şek-
line bürünmeye başlamıştır. Sürecin şekillenmesi, sa-
vaşlarda askerler tarafından elde edilen ganimet eşyala-
rının pazarlarda satılmaya başlaması ile olmuştur.
Osmanlı döneminde de mezat oldukça yaygın bir kül-
türdür. Dönemin ilk mezatçılar Kapalıçarşı da ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde Türkiye’nin bir çok ilinde hafta-
nın belli günlerinde mezat yapılmaktadır. Mezata katı-
lan pey veren sadece izleyenler için de oldukça keyifli, 
duygusal ve heyecanlıdır.

MEZAT NASIL YAPILIR, MEZATCI NE YAPAR?
• Mezat gününün tarihini, saatini ve yerini önceden be-
lirlenir ve duyurulur.
• Satılacak antikalar mezat başlamadan önce salon-

da sergilenip katılımcıların fikir 
edinmesi sağlanır.

• Antikanın niteliklerini alıcı-
lara yüksek sesle açıklayarak 
satış başlangıç fiyatını ilan 
eder.

• Mezatçı gelen teklifleri 
yüksek sesle tekrarlar, alıcıların 

işaretlerini tespit eder, malı en 
yüksek fiyatla değerlendi-

rebilmek için alıcıları sa-
tın almaya heveslendiri-
ci konuşma ve mimikler 
yapar.
• Teklifler bittiğinde, “Sa-

tıyorum.?“ sözünü üç kez 
tekrarlamak ve “Sattım” di-

ye seslenmek.
• Başka alıcı çıkmadığında 

Burada maksat 
muhabbet olsun. 

Dostlarla akşamları 
toplanıp taş plaklar 

eşliğinde çay kahve 
içiyoruz, çok güzel 

seviyeli sohbetler 
oluyor. 
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malı en yüksek fiyatı veren alıcıya sattığını ilan 
ederek satışı kapatmak,
• Mezatçı her türlü antika ürünle ilgili geniş 
bilgiye ve kültüre sahip olmak zorun-
dadır.
• Mezatçı aynı zamanda salonun ami-
ridir ve oturum başkanıdır.

MEZAT SATIŞLARINDA HANGİ 
ÜRÜNLER BULUNUR?
Özellikle en çok merak edilen ko-
nular içerisinde mezat yapılırken 
hangi ürünlerin ön plana çıkmış ol-
masıdır. Bu doğrultuda değerli olan pek 
çok farklı ürün bulunmaktadır.

• Antika eşyalar
• Kitaplar
• Efemeralar
• Lot koleksiyonlar
• Kıymetli kâğıtlar
• Resim ya da heykel gibi sanat eser-
leri
• El işçiliği ürünler
• İmzalı ürünler
• Eski paralar
• Bakır işlemeli ürünler
• Eski askeri objeler
• Eski lambalı radyolar pikaplar teypler
• Daktilo, hesap makinesi, kamera, 
fotoğraf makinesi vs.
• Ahşap ürünler

Bu şekilde yukarıdaki birçok fark-
lı ürün üzerinden mezat gerçekleş-
tirilir. Özellikle bu ürünler içerisin-
de nadide olan ve az sayıda kalmış 
ürünlerden daha fazla mezat yapıl-
maktadır. Açık artırma yoluyla hem 
internet siteleri kapsamında hem de 
sosyal medya gibi birçok ortamda da 
yapılabilmektedir. Böylece ülkenin 
farklı şehirleri üzerinden pek çok kişi 
bir araya gelerek istedikleri ürünü elde 
etme şansı yakalar.
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“Mezat günlük ya da haftalık olarak düzenle-
nen eski veya antika eşyaların açık artırma 
yolu ile alım satım işidir. Mezat’ın daha bü-

yüğüne müzayede denir. Müzayede iki üç ayda ya da yılda 
dört sefer yapılan büyük eserlerin satışından oluşur.
Önce satılacak ürünün tanıtımı yapılır. Ürüne göre başlan-
gıç fiyatı verilir. “var mı artıran” diye so-
rulur. Artırılan fiyatlarda ürünün değeri 
bulunursa “satıyorum, sattım” deniyor 
ve satış gerçekleşiyor. Artırmalarda ürün 
değerini bulmazsa satış yapan kişi de 
ürününü geri çekebiliyor. Mezatta aslın-
da önemli görevlerden birisi de raportöre 
düşüyor, çünkü ürünü ve alan kişiyi tanı-
ması, takip etmesi ve yazması çok önemli.
Alınıp satılan ürünler arasında Osman-
lı dönemi malzemeler geliyor bazen, mü-
hürlerinden hangi döneme ait olduğu an-
layabiliyoruz. Mesela örnek olarak Alman-
ya’dan dostlarımız 1925-1930 yıllarına ait Mercedes marka 
daktilo getirdi. Buna ek olarak antikanın değerini bilmeyen-
ler de oluyor ve “bu ne işe yarar” diye atıyor ya da eskiciye 
veriyor. Bize getirenler de oluyor o kişiler adına sergileme 
yapıyoruz. Bir arkadaşımız dolma tüfek getirdi 1860’lı yılla-
ra aitti. O kişinin adına tüfeği sergiledik. Antik dönem tari-
hi eser getirenler oluyor, onlara bakmıyoruz. Mesela bazen 
sıfır veya ambalajlı kullanılmamış ürünler geliyor, bunlara 
da pek itibar etmiyoruz. 1940 – 1950’lere kadar eski lambalı 
radyolarımız var. 1980’den sonraki radyolara FM, daha es-
kilerine UKV’li lambalı radyolar diyoruz. Eski fotoğraf ma-
kinalarımız var, körüklü ve perspektif fotoğrafçılarının kul-
landığı makinalarımız mevcut. 1945’ler den 1930’lara kadar 
inen kelikçi (Ayakkabıcı) makinalarımız mevcut. Birçok arı-
zalı kırık malzemeleri kendimiz restore ediyoruz. 
Bir de mezatçılığın zorlukları var tabi; malzemeden anla-
mamak. İlk başladığım zamanlar ben de bilemiyordum. 
Bilirkişilere sorarak bu işe girip görmeye başladıkça yavaş 
yavaş tecrübe edindim. Yine bilmediği-
miz malzeme olduğu zaman bilir-
kişilere gösteriyoruz. Yakın bir 
zamanda tarihini bilirkişilerin 
inceleyip ve raporunu düzen-
ledikleri 350 yaşında bir el yaz-
ması Kuran-ı Kerim geldi.

Türkiye’nin en büyük mezat ve müzayede merkezi 
haline geldik ve Konya’nın farkını ortaya koyduk.
Mezat işine bir dostumuzun tavsiyesi ile sekiz yıl önce baş-
ladık. Eskiden inşaat malzemeleri, hafriyat ve peyzaj işiy-
le ilgileniyordum. 80 metrekare kapalı alandan 3.150 met-

rekare otantik çadırda mezat haline getirdik. 
İlerleyen zamanlarda da davetiyeli özel ve 
kaliteli müzayedeler yapmayı ayrıca çadırı-
mızı Selçuklu Müzesi yapmayı planlıyoruz. 
Ortalama 700 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Ön-
celeri 400’e yakın katılımcımız vardı. Şu an-
da pandemiden dolayı sayı 100-150 arasın-
da kalıyor. Ama çadırımız havadar ve sosyal 
mesafeye dikkat ediyor ve tüm antika sever-
leri çadırımıza bekliyoruz. Cumartesi gün-
leri alan satan herkes ürünleriyle gelir ve 
bunları ön kontrolden geçirip kayda değer 
ürünleri mezatımıza çıkarıyoruz. İyi mal-

zemenin iyi alıcısı, pasif malzemelerin pasif alıcıları oluyor. 
TRT televizyonunu ilimizde bir film platosu kurdu, yakın-
da film ve dizi çekimlerine başlayacaklar. Onlar için de an-
tika ve çeşitli malzemeler temin edip vereceğiz. 
Bazı insanlar Mezat işinin çok kazançlı olduğunu sanıyor-
lar ama bu iş hastalık gibidir hiçbir beklentimiz yok. Bizim 
amacımız buradaki sevenleri, alan, satan herkesi bir araya 
getirmektir. Çok para kazanma, çok iş beklentisi olup bu 
işe başlayıp beklentisini alamayıp kapatan çok insan oldu. 
Mezat’a sadece iş gözüyle bakanlara bu mesleği tavsiye et-
miyorum. Yan iş olarak ya da hobi olarak yapmak isteyen-
lerin yapmasını tavsiye ederim. Burada maksat muhabbet 
olsun. Dostlarla akşamları toplanıp taş plaklar eşliğinde 
çay kahve içiyoruz, çok güzel seviyeli sohbetler oluyor. 
Mezatta saygı çok önemlidir.
Mezatta bazen atmosfere kendinizi kaptırırsınız öyle olun-
ca o ürünü almak için ihalenin bedeli artıp gidiyor. Bu ara-
da en yakınınızı bile göremiyorsunuz. Baktım ki bir arkada-

şım da ürüne pey veriyor hemen 
çekiliyorum ya da o çekiliyor. 

Bu arada pey demek aslında 
açık artırmanın ismidir, me-

zatlarda da bunu teklif ver-
mek anlamında kullanıyoruz.

Mezat’ın nasıl gerçekleştiği, ürünleri ve daha birçok konuda Bitim Antik’in 
sahibi Uğur Bitim ile bir röportaj gerçekleştirdik. Yıllardır bu alanda faaliyet 

gösteren Uğur Bitim mezat ve mezatçılığa dair bilgi verdi.

Galeri, Alım Satım ve Konya Müzayede Merkezi
Bitim Antik;
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TEMEL EKONOMİK
GÖSTERGELER

Hakan KARAGÖZ
KTO–Ekonomik Araştırmalar ve Proje Uzmanı

Eylül ayında TÜFE yıllık %19,58, aylık %1,25 arttı.
TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir ön-
ceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.
TR52 Konya-Karaman Bölgesinde Eylül ayında enf-
lasyon yıllık %19,96 artış göstermiştir. 
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık 
%43,96 aylık %1,55 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önce-
ki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on 
iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.

ENFLASYON

2021 Ağustos ayında işsizlik oranı %12,1
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde 
işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 
11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde ger-
çekleşti.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Kaynak: TUİK

En Fazla Artan
(Aylık)

En Fazla Azalan
(Aylık)

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

1 Kömür 33,72 1 Limon -29,60

2 Kıvırcık 30,46 2 Salatalık -26,08

3 Servis Ücreti 29,52 3
Yurtiçi Bir Hafta 
ve Daha Fazla 
Süreli Turlar

-25,63

En Fazla Artan
(Aylık)

En Fazla Azalan
(Aylık)

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

1
Kok ve rafine 
petrol ürünleri

102,01 1 Giyim eşyası 9,81

2 Ana metaller 91,73 2 Deri ürünleri 11,16

3
Ağaç-mantar 
ürünleri

68,53 3
Diğer mamul 
eşyalar

12,04

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK
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Ağustos ayında ihracat %51,9, ithalat %23,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiy-
le oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen 
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 artarak 18 
milyar 916 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 23 milyar 
175 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına 
göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 mil-
yar 259 milyon dolara geriledi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında 
%66,4 iken, 2021 Ağustos ayında %81,6’ya yükseldi.
İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırayı aldı
Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Alman-
ya’ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 
194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile 
Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye 
yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0’ını oluşturdu.
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin’den yapı-
lan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 2 milyar 676 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 
milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile 
ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapı-
lan ithalat, toplam ithalatın %40,5’ini oluşturdu.

DIŞ TİCARET

2021 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 
141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL ve bütçe 
açığı 23,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz 
dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 
9,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Eylül ayında 29 
milyar 665 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Eylül 
ayında 23 milyar 586 milyon TL açık vermiştir
2020 yılı Eylül ayında 13 milyar 455 milyon TL faiz dışı 
açık verilmiş iken 2021 yılı Eylül ayında 9 milyar 478 
milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2021 Eylül ayında tüketici güveni arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerin-
den arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında 
bir önceki aya göre %1,8 oranında arttı; Ağustos ayında 
78,2 olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu.
Tüketici Güven endeksindeki azalış; hane maddi 
durum ve genel ekonomik durum beklentileri değer-
lendirmelerinin arttığını göstermektedir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

2021 Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık %13,8 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağus-
tos ayında (yıllık);
• Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %13,8, 
• İmalat sanayi sektörü endeksi %9,4,
• Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağı-
tımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
Kaynak: TUİK

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
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2021 yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasi-
te kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 
yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Kaynak: TCMB

Kaynak: TCMB

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

GSYH 2021 2. çeyreğinde %21,7 arttı. 
GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %21,7 arttı.
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 
yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreği-
ne göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,9 arttı. 
Devletin nihai tüketim harcamaları %4,2, gayrisafi sa-
bit sermaye oluşumu %20,3 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak %59,9, ithalatı ise %19,2 arttı.

DÖNEMSEL GAYRİ SAFİ 
YURT İÇİ HASILA

2021 Ağustos ayında cari denge, 528 milyon $ faz-
la vermiştir. 
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ağustos ayında 4.068 
milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu 
yılın aynı ayında 528 milyon ABD doları fazla vermiştir. 
Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23.033 
milyon ABD doları olmuştur.

CARİ AÇIK

Türkiye’de 2021 Eylül ayında 147.143 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. 
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalış göstererek 
29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli 
satışların payı %20,2 olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI

2021 Eylül ayında finansal yatırımlar araçları arasında 
en yüksek aylık reel getiriyi %0,53 oranlarıyla DİBS’de 
gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi 
(brüt) %0,01, Euro %0,43, Amerikan doları %0,44, külçe 
altın %0,66 ve BIST 100 endeksi %2,34 oranlarında ya-
tırımcısına kaybettirdi.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
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İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/11/2021 15/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 15/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 
Ödemesi

01/11/2021 15/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/11/2021 15/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Ma-
karonlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 15/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Ver-
gisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2021 17/11/2021
2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

01/10/2021 17/11/2021
2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 22/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Vera-
set ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 22/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 22/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Öde-
mesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/11/2021 22/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 22/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 22/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/11/2021 24/11/2021
1-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 
Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/11/2021 25/11/2021
1-15 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 26/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 26/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan 
Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 26/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile 
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Ver-
gisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 30/11/2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

01/09/2021 30/11/2021
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elekt-
ronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/11/2021 30/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/09/2021 30/11/2021
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 
2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/11/2021 30/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/11/2021 30/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021 30/11/2021
2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 
ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

01/11/2021 30/11/2021 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/2021 30/11/2021 2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/2021 30/11/2021 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/11/2021 30/11/2021
Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve 
Ödemesi

01/11/2021 30/11/2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2021 30/11/2021
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 
2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

KAYNAK : Gelir İdaresi Başkanlığı 
https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi?date_filter%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&date_filter%5Bvalue%5D%5Bye-

ar%5D=2021

Kasım 2021 Vergi Takvimi
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA PERAKENDE
GÜVEN ENDEKSİ

Eylül-Ekim 2021

KONYA PERAKENDE GÜVEN
ENDEKSİ EYLÜL AYINDA DA
YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Konya Perakende Güven Endeksi (KO-
PE) Eylül 2021’de geçen yıla ve geçen 
aya kıyasla arttı. Ağustos 2021’de Şu-
bat 2012’den bu yana en yüksek değe-
rini alan KOPE, Eylül ayında 19,5 puan 
ile tarihi zirvesini yeniledi. Geçtiğimiz 
3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ay-
da satış beklentisi göstergeleri hem Ey-
lül 2020’ye hem de Ağustos 2021’e gö-
re arttı. Konya perakende sektörü, Ey-
lül 2021’de Türkiye genelinden daha iyi 
performans sergiledi.
Konya’da perakende güveni geçen 
aya ve geçen yıla kıyasla artış gös-
terdi: 
Eylül 2021’de TEPAV Perakende Güven 
Endeksi (TEPE) -5,1 puan değerini alır-
ken, KOPE 
19,5 puan değerini almıştır. Geçen yı-
lın aynı dönemine göre KOPE 34,3 pu-
an, TEPE 10,2 puan artmıştır. Geçen aya 

göre bakıldığında ise KOPE 6,0 puan, 
TEPE ise 12,1 puan artış göstermiştir. 
Konya perakendesi Türkiye genelinden 
ve AB-27’den daha olumlu seyrederken, 
KOPE değerinin artışında, geçtiğimiz 3 
ayda işlerin durumu ve önümüzdeki 3 
ayda satış beklentisi göstergelerindeki 
iyileşme etkili olmuştur.
Konyalı perakendecilerin satış 
beklentisi geçen aya ve geçen yı-
la göre arttı:
Eylül 2021’de Konya’da faaliyet göste-
ren perakendecilerin yüzde 45,7’si önü-
müzdeki 3 ayda satışlarının artmasını 
beklerken, satışlarının düşmesini bek-
leyenlerin oranı yüzde 10,3 düzeyin-
de olmuştur. Satışlarında bir değişiklik 
beklemeyenlerin oranı ise yüzde 44’tür.
Gelecek 3 aydaki satış beklentileri Ey-
lül 2020’ye göre 62,4 puan, Ağustos 
2021’e göre 15,6 puan artmıştır. Gelecek 
3 aya ilişkin satış beklentilerinde Kon-
ya, Ağustos 2021’de Türkiye genelinden 
ve AB-27’den daha iyi performans sergi-

lemiştir. 
Konya’da perakendecilerin işler-
deki toparlanma algısı arttı:
Eylül 2021’de işlerdeki toparlanma al-
gısı geçen aya göre 29,4 puan, geçen yı-
lın aynı ayına göre ise 75,0 puan arta-
rak 24,7 değerini almıştır. İşlerinin ge-
çen yılın aynı dönemine göre arttığını 
belirtenlerin oranı Eylül 2021’de yüz-
de 33 iken, azaldığını belirtenlerin ora-
nı yüzde 8,3’tür. KOPE anketine katı-
lanların yüzde 58,7’si ise işlerinin geçen 
yılın aynı dönemine göre değişmediği-
ni belirtmiştir. Eylül ayında Konya’daki 
perakendecilerin işlerdeki toparlanma 
algısının Türkiye genelindeki peraken-
decilere kıyasla daha yüksek olduğu gö-
rülmektedir. 
Perakende güveni Eylül ayında en 
fazla “tekstil, hazır giyim ve ayak-
kabı” sektöründe arttı:
Konya’da perakende sektörüne alt sek-
törler itibarıyla bakıldığında, Eylül 
ayında geçen yılın aynı dönemine gö-

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

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

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

2020 -4,6 -5,2 -21,1 -26,7 -8,1 -8,6 -3,9 -12,0 -14,8 -15,7 -16,4 -16,6

2021 -11,1 -13,0 -8,3 -5,1 -7,0 -3,1 3,6 13,5 19,5

Tablo 1: Konya Perakende Güven Endeksi*

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

2019 -16,2 -22,4 -13,8 -6,8 -8,8 -13,4 -22,8 -10,9 -14,1 -5,5 -1,1 4,1

2020 4,6 5,1 -30,2 -23,1 23,9 19,1 15,8 -7,4 -18,2 -12,4 -18,2 -18,7

2021 -0,4 1,3 4,7 4,9 6,8 21,1 25,9 28,6 44,2

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 -37,4 -26,3 -4,7 24,7

Tablo 3: İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu*
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re “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve 
“birden fazla türde ürün satan bakkal, 
market ve büyük mağazalar” sektörle-
rinde ortalamanın üzerinde; “diğer(a-
karyakıt istasyonu, eczane, parfümeri, 
nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “mo-
torlu taşıtlar”, “yiyecek, içecek ve tütün 
ürünleri”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve 
televizyonlar” ve “mobilya, aydınlatma 
ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” 
sektörlerinde ise ortalamanın altında 
artışlar görülmüştür. 
Konya perakendesinde sipariş, sa-
tış ve istihdam beklentileri arttı:
KOPE ve TEPE’nin denge değerleri so-
rular bazında karşılaştırıldığında Eylül 
2021’de, “mevcut stok düzeyi” ve “gele-
cek yıl mağaza sayısı beklentisi” dışın-
daki göstergelerde KOPE’nin daha iyi 
bir performans sergilediği görülmüş-
tür. “Mevcut stok düzeyi” dışındaki tüm 

değerlendirme ve beklentiler Ağustos 
2021’e kıyasla olumlu yönde değişirken, 
“önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklen-
tisi” ise artmıştır. Bir önceki yıla kıyas-
la bakıldığında ise “mevcut stok düze-
yi” ve “gelecek yıl mağaza sayısı bek-
lentisi” değerlendirmeleri kötüleşirken, 
“önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklen-
tisi” güçlenmiş ve diğer değerlendirme-
ler iyileşmiştir. 
Perakende güveninde Türkiye, 
AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha 
iyi performans sergiledi:
Perakende güveni geçen yıla kıyasla 
AB-27’de 9,4 puan ve Euro Bölgesi’nde 
ise 9,8 puan iyileşmiştir. Artışlar Mal-
ta’da 85,5 puana ulaşırken, Hırvatistan, 
İspanya ve Karadağ’da 30 puanın üze-
rindedir. Türkiye ise bu dönemde AB-
27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi perfor-
mans göstermiştir.

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

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

Ülkeler/ (Puan)

Eylül 
2020’ye 

göre 
Perakende 
Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Eylül 
2021

Malta 85,5 21,8

Hırvatistan 34,4 11,5

İspanya 32,2 7,6

Karadağ 31,9 4,0

Avusturya 25,4 10,0

Yunanistan 23,2 2,1

İrlanda 20,8 22,2

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi

19,7 -5,4

Estonya 17,8 17,3

Slovakya 17,7 25,4

Arnavutluk 15,9 13,5

Macaristan 15,6 1,2

Bulgaristan 14,1 14,2

Portekiz 13,6 2,1

İsveç 11,7 23,5

Belçika 11,4 -8,0

İtalya 11,1 7,7

Finlandiya 11,1 5,3

Türkiye 10,2 -5,1

Romanya 10,0 8,4

Euro Bölgesi-19 9,8 1,3

AB-27 9,4 2,3

Çek Cumhuriyeti 8,9 22,4

Makedonya 
Cumhuriyeti

8,6 -1,6

Almanya 8,5 0,7

Sırbistan 6,4 8,3

Litvanya 5,3 8,8

Polonya 4,9 -2,9

Letonya 1,5 3,7

Fransa -3,1 -9,5

Hollanda -4,2 2,0

Slovenya -5,2 2,6

Danimarka -13,6 -2,4

Hırvatistan -45,8 -29,6

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

Sorular
KOPE

(Konya) 
08/2020

KOPE 
(Konya)
08/2021

KOPE 
(Konya)
09/2021

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
09/2021

Bir önceki 
yılın aynı 

ayına göre 
değişim
09/2021

TEPE 
(Türkiye)
09/2021

Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? -49,3 8,0 29,0 21,0 78,3 -20,9

Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? 23,1 4,0 -14,6 -18,6 -37,7 17,3

Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde 
değişeceğini düşünüyorsunuz?

-20,6 6,8 9,4 2,6 30,0 -13,4

Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini dü-
şünüyorsunuz?

-18,2 28,6 44,2 15,6 62,4 -11,8

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

-11,7 5,3 9,7 4,4 21,4 0,0

Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini 
düşünüyorsunuz?

40,3 57,3 63,7 6,4 23,4 48,4

İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti? -50,3 -4,7 24,7 29,4 75,0 -9,4

Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz? 4,2 -9,3 -8,9 0,4 -13,1 5,3
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

Eylül-Ekim 2021

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNDE 
GÜVEN ARTIYOR… 
Konya Hizmetler Sektörü Güven En-
deksi, geçen aya ve geçen yılın aynı ayı-
na göre yükseldi ve Eylül 2013’ten be-
ri üretilen endeksin en yüksek değeri-
ne ulaştı. Endeksi oluşturan sorulardan 
geçtiğimiz 3 ayda işlerin seyri ile verilen 
hizmetlere olan talebe ilişkin değerlen-
dirmeler gerek geçen yıla göre gerekse 
geçen aya göre önemli oranda iyileşerek 
endeksin yüksek artışında belirleyici ol-
du. Diğer taraftan, önümüzdeki 3 ayda 
hizmetlere olan talep beklentisi geçen 
aya göre kötüleşmekle beraber, Türkiye 
genelinden daha yüksek bir değer aldı. 
Ayrıca, önümüzdeki 3 ayda çalışan sa-
yısındaki artış beklentisi ve fiyat artış 
beklentisi geçen aya göre azaldı.
Konya Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksi geçen aya ve geçen yıla 
göre yükseldi: 
Konya Hizmetler Sektörü Güven En-
deksi geçen aya göre 9,2 puan, geçen yı-
la göre 67,1 puan yükselerek 38,9 puan 
değerini almıştır. Söz konusu değer, en-
deks tarihinin en yüksek değerini oluş-
turmaktadır. Türkiye genelini temsil 

eden Hizmetler Sektörü Güven Endek-
si ise Eylül 2021’de geçen aya göre 1 pu-
an azalırken, geçen yıla göre 23,4 puan 
yükselmiş ve 23,8 puan değerini almış-
tır. Buna karşın, AB-27’yi temsil eden 
Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Ey-
lül 2021’de bir önceki aya göre 1,1 puan 
azalmasına rağmen geçen yılın aynı dö-
nemine göre 24,1 puan yükselerek 19,4 
puan değerini almıştır. Konya Hizmet-
ler Sektörü Güven Endeksinde Haziran 
2020’den itibaren gözlenen hızlı iyileş-
me eğilimi dikkat çekmekte, Eylül ayın-

da da Türkiye geneli ve AB-27’den daha 
olumlu bir duruma işaret etmektedir. 
Konya hizmetler sektörünün yüz-
de 31,7’si önümüzdeki dönemden 
umutlu:
Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetle-
re olan talep beklentisinin denge değeri 
Eylül 2021’de bir önceki aya göre 23 pu-
an düşerken, geçen yılın aynı dönemine 
göre 31,3 puan yükselmiş ve 18 puan de-
ğerini almıştır. Önümüzdeki 3 ayda ve-
rilen hizmetlere olan talep beklentisi bir 
önceki aya göre Konya ve Türkiye gene-

Şekil 1: Hizmetler Sektörü Güven Endeksi karşılaştırması* (Eylül 2020 - Eylül 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 2,6 15,7 29,7 38,9

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 50,7 49,7 41 18

Tablo 2: Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere talep beklentisi* (%arttı – %azaldı)
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linde düşerken AB-27 genelinde yüksel-
miştir. Diğer taraftan, Eylül ayında Kon-
ya’nın Türkiye genelinden daha olumlu 
olduğu görülmektedir. 
Eylül 2021’de Konya’da hizmetler sektö-
ründe faaliyet gösteren firmaların yüz-
de 31,7’si önümüzdeki 3 ayda verdikleri 
hizmetlere olan talepte artış beklerken, 
yüzde 13,7’si talepte düşüş bekledikleri-
ni ifade etmiştir. 
Eylül ayının lideri sağlık işleri ve 
sosyal hizmetler sektörü oldu:
Eylül ayında Konya’da hizmetler sek-
törüne alt sektörler itibarıyla bakıldı-
ğında, “sağlık işleri ve sosyal hizmetler” 
sektörünün en iyi performans gösteren 
sektör olduğu görülmektedir. Sağlık iş-
leri ve sosyal hizmetler sektörünü, 75 
puanın üzerinde iyileşme ile “posta ve 
telekomünikasyon hizmetleri” ikinci sı-
rada takip etmiştir. Ayrıca, “hizmet fa-
aliyetleri”, “danışmanlık faaliyetleri”, 
“ulaştırma faaliyetleri”, “eğitim” ve “otel-
ler ve restoranlar” sektörleri 50 puanın 
üzerinde iyileşme göstermesine rağ-
men ortalamanın altında kalmıştır. Di-
ğer taraftan, “finansal hizmetler”, “ya-
yımcılık faaliyetleri” ve “bilgisayar ile 
ilgili hizmetler”, ise göreli olarak düşük 
performans gösteren sektörler olmuş-
tur.  
Firmaların yaklaşık yüzde 26,5’i 
talep yetersizliği ile finansal ko-
şulların faaliyetlerini kısıtladığını 
belirtiyor: 
Konya’da hizmetler sektöründe faali-
yetleri kısıtlayan faktörlerin geçen yıla 
göre değişimleri incelendiğinde, talep 

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

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

Sorular
KOPE

(Konya) 
09/2020

KOPE 
(Konya)
08/2021

KOPE 
(Konya)
09/2021

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
09/2021

Bir önceki 
yılın aynı 

ayına göre 
değişim
09/2021

TEPE 
(Türkiye)
09/2021

Geçtiğimiz üç ayda işleriniz nasıl değişti? 0,0 18,0 38,0 20,0 38,0 30,3

Geçtiğimiz üç ayda şirketinizin verdiği hizmetlere olan 
talep nasıl değişti?

-36,0 30,0 60,6 30,6 96,6 30,1

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

-13,3 41,0 18,0 -23,0 31,3 11,0

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

-9,7 4,0 3,3 -0,7 13,0 9,6

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

-0,3 7,3 4,3 -3,0 4,6 6,1

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

28,3 58,7 47,1 -11,6 18,8 16,7

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

-37,3 9,3 20,3 11,0 57,6  

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

Ülkeler/ (Puan)

Eylül 
2020’ye 

göre 
Hizmetler 
Sektörü 

Güven En-
deksi’ndeki 

Değişim

Eylül 
21

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi

66,2 30,7

Yunanistan 63,1 42,5

İspanya 52,9 20,3

Hırvatistan 52,7 28,7

İsveç 40,3 40

İrlanda 37,9 45

Malta 34,5 46,4

Belçika 32,7 19,1

Danimarka 31,1 17,3

Estonya 29,7 13,2

Finlandiya 29,0 16,3

Macaristan 28,5 6,5

Portekiz 27,8 11,2

Bulgaristan 26,7 8,9

Arnavutluk 26,6 26,1

İtalya 25,2 17,2

AB-27 24,1 19,4

Euro Bölgesi-19 23,6 19,2

Avusturya 20,7 21,2

Sırbistan 19,5 13,1

Hollanda 18,7 19,2

Romanya 16,9 11,8

Karadağ 16,8 10,1

Makedonya 16,7 10,9

Polonya 16,2 2,6

Almanya 15,8 23

Slovenya 15,1 15

Türkiye 14,2 23,8

Slovakya 13,3 21,3

Fransa 12,9 10,3

Çek Cumhuriyet 11,5 31,1

Litvanya 10,7 13,6

Letonya 7,2 5,9

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

yetersizliğini belirtenler ile hiçbir şey-
den şikayeti olmayanların oranında ge-
çen yıla göre artış gözlenirken, finan-
sal kısıtlar ve diğer faktörleri belirtenle-
rin oranları gerilemiştir. Aynı dönemde, 
işgücü eksikliği ve materyal veya ekip-
man yetersizliğinden şikayet edenlerin 
oranı ise sabit kalmıştır.
Eylül ayında hizmetler sektöründe faa-
liyet gösteren firmaların yüzde 11,9’u fi-
nansal kısıtların, yüzde 14,6’sı talep ye-
tersizliğinin, yüzde 1,7’si işgücü eksik-
liğinin ve yüzde 0,3’ü materyal veya 
ekipman eksikliğinin faaliyetlerini kı-
sıtladığını vurgulamıştır. Faaliyetlerini 
kısıtlayan temel etmenin diğer faktörler 
olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 
20,1 olurken, kısıtlayıcı faktör olmadığı-
nı söyleyenlerin oranı ise yüzde 51,4’tür.
Konya hizmetler sektörünün gele-
cek döneme ilişkin talep beklen-
tisi Türkiye genelinden daha yük-
sek:
Konya ve Türkiye, Hizmetler Sektörü 
Güven Endeksi Anketi sorularının den-
ge değerleri bazında karşılaştırıldığın-
da, Eylül ayında Konya’da gelecek 3 ay-

da verilen hizmetlere olan talep ve fiyat 
artış beklentilerinin Türkiye’ye göre da-
ha güçlü olduğu görülmektedir. Geçti-
ğimiz 3 ayda işlerin durumu ve verilen 
hizmetlere olan talep gerek geçen aya 
göre gerekse geçen yılın ayını ayına gö-
re Konya’da yüksek oranda iyileşmiştir. 
Diğer taraftan, en düşük alt endeks de-
ğerlerinin çalışan sayısına yönelik de-
ğerlendirmelere ait olduğu, Türkiye ge-
neli ve Konya’da söz konusu beklentile-
rin güçlü olmadığı görülmektedir.
Türkiye, Hizmetler Sektörü Güven 
Endeksindeki değişimin düşük ol-
duğu ülkeler arasında yer aldı:
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Hizmet-
ler Sektörü Güven Endeksi değerlerine 
bakıldığında, geçen yıla göre düşüş ya-
şayan ülke olmadığı, bölge ortalamala-
rının da 20 puanın üzerinde yükseldi-
ği görüldü. Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi, Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan 
50 puanın üzerindeki güven artışlarıyla 
öne çıkarken Türkiye, Hizmetler Sektö-
rü Güven Endeksindeki değişimi ile 28.  
sırada yer alan ülke oldu.
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ

Eylül-Ekim 2021

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİ 
ZAYIFLIYOR
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 
Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre yükselirken geçen aya göre geriledi 
ve “iyimser” durumun göstergesi olan po-
zitif değerini kaybetti. Konya inşaat sek-
töründe geçtiğimiz üç ayda inşaat yapma 
faaliyetleri ile mevcut siparişlere yönelik 
değerlendirmeler, fiyat artış beklentileri, 
önümüzdeki döneme ilişkin talep ve is-
tihdam beklentileri Ağustos 2021’e göre 
kötüleşti. 
Konya İnşaat Sektörü Güven Endek-
si geçen yıla kıyasla yükseldi:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 
Eylül 2021’de geçen yılın aynı dönemine 
göre 17,5 puan yükselirken, geçen aya gö-
re 10,1 puan gerilemiş ve -9,8 puan değe-
rini almıştır. Diğer taraftan, Eylül 2021’de 
Türkiye genelini temsil eden inşaat sek-
törü güven endeksi -10,8 puan, AB-27’yi 
temsil eden güven endeksi ise 7,9 puan 
değerini almıştır. Eylül ayında inşaat sek-
törü güven endeksi geçen aya göre AB-
27’de yükselirken, Türkiye genelinde ve 
Konya’da düşmüştür. Konya İnşaat Sek-
törü Güven Endeksinin 2021 yılı başın-
dan itibaren Türkiye genelinden daha iyi 

Şekil 1: İnşaat Sektörü Güven Endeksi karşılaştırılması* (Eylül 2020 - Eylül 2021)

Şekil 2: Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri - %normalin altı) (Ağustos 2020 - Ağustos 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 1,25 1,5 0,3 -9,8

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 -14,0 -5,5 0,5 -14,6

Tablo 2: Mevcut siparişlerin durumu* (%normalin üzeri – %normalin altı)
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performans sergilemesi, ayrıca AB-27’de 
ve Konya’da Nisan ayından sonra inşa-
at sektörü güven endekslerinin “iyimser” 
durumun göstergesi olan pozitif değerler 
alması dikkat çekmektedir. Fakat Kon-
ya’da bu “iyimser” durumun Eylül ayı iti-
bariyle korunamadığı; diğer bir ifadeyle  
değerlendirmelerin Mayıs itibarıyla zayıf-
ladığı, Eylül ayı itibariyle de endeksin ne-
gatif değer aldığı görülmektedir. 
Mevcut siparişlerin mevsim nor-
mallerinin altında olduğuna yönelik  
değerlendirmeler arttı:
Mevcut sipariş durumuna yönelik değer-
lendirmelerin dağılımından hesaplanan 
denge değeri, geçen yılın aynı ayına göre 
yükselirken geçen aya göre azalarak Eylül 
2021’de -14,6 puan değerini almıştır. 
Eylül 2021’de Konya’da inşaat sektörün-
de faaliyet gösteren firmaların yüzde 1’i 
mevcut siparişlerinin normalin üzerinde, 
yüzde 15,6’sı ise normalin altında olduğu-
nu belirtirken, mevcut siparişlerinin nor-
mal seviyede olduğunu belirtenlerin ora-
nı ise yüzde 83,4’tür. 
Mevcut siparişlerin durumuna yönelik 
değerlendirmeler geçen yıla göre Konya 
ve AB-27’de iyileşirken, Türkiye genelin-
de kötüleşmiştir. Konya inşaat sektörün-
de mevcut siparişlere yönelik değerlen-
dirmelerin Nisan 2021’den itibaren Tür-
kiye genelinden daha olumlu bir seyir 
izlemesi ancak, Eylül ayı itibariyle bu eği-
limin korunamadığı dikkat çekmektedir. 
Konya’da gelecek dönemdeki istih-
dam beklentisi geçen aya göre aza-
lırken, geçen yıla göre arttı:
Önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı bek-
lentisi Eylül 2021’de bir önceki aya göre 8 
puan düşerken, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 9 puan artmış ve istihdam bek-
lentisinin denge değeri -5 puan olmuştur. 
Konya’da inşaat sektöründe faaliyet gös-
teren firmaların önümüzdeki 3 ayda ça-
lışan sayısında artış bekleyenlerin oranı 
Mayıs 2021’de yüzde 44 iken, bu tarihten 
itibaren hızla gerileyerek Eylül 2021’de 
yüzde 1’e düşmüştür. Denge değerindeki 
söz konusu gerileme temelde bu grupta-
ki olumsuz gelişmeden kaynaklanmak-
tadır. 

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 16,5 8,5 0 -5

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

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

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

Şekil 5: İnşaat faaliyetlerini kısıtlayan temel etkenlerin Eylül 2021’de bir önceki yıla göre 
değişimi (puan)
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Geçen yılın aynı dönemine göre değer-
lendirildiğinde, önümüzdeki döneme 
ilişkin çalışan sayısı beklentisi AB-27’de 
yükselirken, Türkiye genelinde ve Kon-
ya’da düşmüştür. Konya inşaat sektörün-
de önümüzdeki döneme ilişkin istihdam 
beklentilerinin yılın ikinci yarısından iti-
baren gerilediği ve Eylül ayında Türkiye 
genelinden daha olumsuz olduğu görül-
mektedir.
Eylül ayında en fazla artış bina dı-
şı yapıların inşaatı sektöründe oldu:
Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi alt 
sektörler itibarıyla incelendiğinde, Eylül 
2021’de geçen yılın aynı dönemine göre 
gözlenen iyileşmenin temelde “bina dışı 
yapıların inşaatı” kaynaklı olduğu, bu sek-
tördeki artışların 19,7 puana ulaştığı görül-
mektedir.  Ayrıca “özel inşaat faaliyetleri” 
sektöründe artış gözlenmekle beraber ar-
tışlar ortalama değerin altında kalmıştır. 
Öte yandan, Eylül 2021’de “bina inşaatı” 
sektöründe geçen yıla göre kötüleşme ger-
çekleşmiştir. 
Firmaların yaklaşık yarısı finansal 
şartlar ve talep yetersizliğinin faali-
yetlerini kısıtladığını söylüyor:
Konya’da inşaat sektöründe faaliyetleri 
kısıtlayan faktörlerin geçen yıla göre de-
ğişimi incelendiğinde, Eylül 2021’de ma-
teryal ve ekipman eksikliği, hava şartları, 
diğer faktörler ve talep yetersizliğini ifade 
edenlerin oranında geçen yıla göre artış 
gözlenirken, faaliyetlerini kısıtlayan hiç-
bir şey olmadığını söyleyenlerin, işgücü 
eksikliğinden ve finansal kısıtlardan şi-
kayet edenlerin oranında geçen yıla göre 
düşüş gözlenmiştir. 
Faaliyetleri kısıtlayan faktörler dile ge-
tirilme sıklığına göre ele alındığında ise, 
Eylül 2021’de firmaların yüzde 18,1’i fi-
nansal kısıtlardan,  yüzde 29’u ise talep 
yetersizliğinden şikayet etmektedir. Fir-

maların yüzde 39,4’ü diğer faktörleri kı-
sıt olarak göstermekte, yüzde 29’u da faa-
liyetlerini kısıtlayan hiçbir şey olmadığını 
belirtmektedir. Diğer taraftan, firmala-
rın yalnızca yüzde 2,1’i işgücü eksikliğini, 
yüzde 2,6’sı materyal veya ekipman ek-
sikliğini ve son olarak firmaların yüzde 
4,1’i olumsuz hava şartlarını inşaat faali-
yetlerini kısıtlayan faktörler olarak belirt-
miştir. 
Konya inşaat sektöründe geçmiş 
dönem ve mevcut durum değerlen-
dirmeleri Türkiye genelinden daha 
olumlu:
Konya ve Türkiye inşaat sektörü güven 
endeksleri anket yanıtlarının denge de-
ğerleri bazında karşılaştırıldığında, Kon-
ya’da geçtiğimiz dönem inşaat faaliyetleri 
ve mevcut siparişlerin durumuna yönelik 
değerlendirmelerin daha olumlu, gelecek 
dönem satış fiyatı beklentilerinin de da-
ha güçlü olduğu görülmektedir. Geleceğe 
yönelik istihdam beklentilerinde ise Tür-
kiye genelinde daha olumlu bir görünüm 
mevcuttur. Ayrıca, geçen yılın aynı döne-
minde işlere olan talep göstergesinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre düşüş 
yaşanırken, aynı dönemde diğer tüm gös-
tergelerde artış gerçekleşmiştir.
Türkiye, inşaat sektörü güven en-
deksi düşen üç ülkeden biri oldu: 
AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin inşaat sek-
törü güven endekslerinin Eylül ayı değer-
leri karşılaştırıldığında, Euro Bölgesi-19 
ve AB-27’de bir önceki yıla göre bölge or-
talama değerlerinin sırasıyla 15,4 ve 15,5 
puan yükseldiği, Yunanistan, Estonya, 
İsveç ve Slovakya’da değişimlerin 30 pu-
anı aştığı görülmektedir. Türkiye ise Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Romanya ile 
birlikte bu dönemde güven endekslerin-
de düşüş gerçekleşen üç ülkeyi oluştur-
maktadır. 

Ülkeler/ (Puan)

Eylül 
2020’ye 

göre Deği-
şim

Eylül 
21

Yunanistan 61,9 8,4

Estonya 42,8 14,4

İsveç 38,0 12,0

Slovakya 30,0 -11,0

İrlanda 29,9 27,1

İspanya 27,2 10,7

Avusturya 24,0 27,7

Slovenya 24,0 25,4

Finlandiya 23,5 2,0

Macaristan 21,6 12,1

Lüksemburg 20,5 29,2

Fransa 18,5 8,3

AB-27 15,5 7,9

Euro Bölgesi-19 15,4 9,9

Hollanda 14,5 22,2

Arnavutluk 12,0 -13,6

Hırvatistan 12,0 6,3

Malta 11,8 11,7

Danimarka 11,7 6,1

İtalya 11,2 2,7

Litvanya 9,2 -13,5

Belçika 8,4 3,6

Bulgaristan 8,1 -9,0

Portekiz 7,7 -4,3

Makedonya 6,8 -5,0

Almanya 6,5 11,2

Letonya 6,1 -12,7

Polonya 6,1 -16,5

Çek Cumhuriyeti 3,8 -4,7

Sırbistan 2,9 -1,6

Karadağ 0,4 -12,3

Romanya -0,1 -8,3

Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi

-0,9 -16,2

Türkiye -2,5 -10,8

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

Sorular
KOPE

(Konya) 
09/2020

KOPE 
(Konya)
08/2021

KOPE 
(Konya)
09/2021

Bir önceki 
aya göre 
değişim 
09/2021

Bir önceki 
yılın aynı 

ayına göre 
değişim
09/2021

TEPE 
(Türkiye)
09/2021

Geçtiğimiz üç ayda inşaat (yapma) faaliyetleriniz nasıl 
değişti?

-12,5 15,0 8,5 -6,5 21,0 2,8

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

-40,5 0,5 -14,6 -15,1 25,9 -16,9

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

-14,0 0,0 -5,0 -5,0 9,0 -4,7

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

29,5 70,5 39,0 -31,5 9,5 17,5

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

-19,5 35,0 -51,5 -86,5 -32,0  

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

-3,0 14,5 18,5 4,0 21,5  

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

-20,0 -1,5 -5,0 -3,5 15,0  

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

KONYA İSTİHDAM
İZLEME BÜLTENİ

Eylül-Ekim 2021

KONYA’DA SİGORTALI ÜCRETLİ 
ÇALIŞAN VE ESNAF ARTARKEN,
KAMU ÇALIŞANI VE ÇİFTÇİ
SAYILARI GERİLİYOR 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafın-
dan yayınlanan kayıtlı istihdam istatis-
tiklerine göre, Temmuz 2021’de Konya’da 
bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 
yüzde 10,1 oranında artarak  348 bine, es-
naf sayısı da yüzde 7 artarak 73 bine ulaş-
tı. Söz konusu artışlar Türkiye genelinin 
gerisinde kalırken, kamu çalışanı sayısı 
yüzde 0,2, çiftçi sayısı ise yüzde 3,9 ora-
nında geriledi. Diğer taraftan, Türkiye’de 
7. sırada yer alan Konya’da faaliyet göste-
ren iş yeri sayısı da son bir yılda yüzde 7,6 
oranında artış göstererek 50 bin seviye-
sine ulaştı. Bu dönemde, kadın istihda-
mı da yüzde 18,3 artarak 80 bine ulaştı ve 
toplam istihdamdaki payı son bir yılda 
yüzde 21,5’ten yüzde 23,1’e yükseldi.
Konya’da, istihdam 1 yılda 32 bin 
arttı:
SGK verilerine göre Temmuz 2021’de si-
gortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı 
Türkiye genelinde 16 milyon 16 bin, Kon-
ya’da ise 348 bin olmuştur.
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e si-
gortalı ücretli çalışan sayısı Türkiye’de 1 
milyon 583 bin (yüzde 11), Konya’da 32 
bin (yüzde 10,1) artmıştır. 
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e si-
gortalı ücretli çalışan sayısı değişiminde 
Konya, yüzde 10,1’lik artış oranı ile sigor-
talı ücretli çalışan sayısı artan 81 il ara-
sında sigortalı ücretli çalışan sayısı en 
hızlı artan 40’ıncı il olmuştur. Konya, 
Temmuz ayında sigortalı ücretli çalışan 
sayısı en fazla olan iller arasında 7’inci 
sıradadır. 
Konya’da kadın istihdamı 80 bin oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2021’de si-
gortalı ücretli (4/a) kadın çalışan sayı-
sı Türkiye genelinde 4 milyon 938 bin, 
Konya’da ise 80 bin olmuştur. Temmuz 
2020’den Temmuz 2021’e sigortalı ücret-
li kadın çalışan sayısı Türkiye’de 593 bin 
(yüzde 13,7), Konya’da 12 bin (yüzde 18,3) 

artmıştır.  Konya’da toplam istihdam içe-
risinde kadın istihdamının payı Tem-
muz 2020’de yüzde 21,5 iken bu oran 
Temmuz 2021’de 23,1’e yükselmiştir. 
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e si-
gortalı ücretli kadın çalışan sayısı deği-
şiminde Konya, yüzde 18,3’lük artış ora-
nı ile sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı 
artan 79 il arasında kadın çalışan sayısı 
en hızlı artan 12’inci ildir. Konya, Tem-
muz ayında sigortalı ücretli kadın ça-
lışan sayısı en fazla olan iller arasında 
11’inci sıradadır.
Konya’da 1 yılda işyeri sayısı 4 bin 
arttı:
Temmuz 2021’de işyeri sayısı Türki-
ye genelinde 2 milyon 52 bin olurken, 

Konya’da 50 bin olmuştur. Temmuz 
2020’den Temmuz 2021’e işyeri sayısın-
da, Türkiye’de 166 bin (yüzde 8,8), Kon-
ya’da 3.526 (yüzde 7,6) artış olmuştur. 
Son beş yılda Türkiye’deki işyeri sayısı 
yüzde 19,8, Konya’da yüzde 18,1 artmıştır. 
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e işye-
ri sayısı değişiminde Konya, yüzde 7,6’lık 
artış oranı ile işyeri sayısı artan 81 il ara-
sında 56’ıncı il olmuştur. Konya, Tem-
muz ayında işyeri sayısı en fazla olan il-
ler arasında 7’nci sırada bulunmaktadır.
Konya’da kayıtlı esnaf sayısı 73 bin 
oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2021’de 
kendi hesabına çalışan kayıtlı esnaf 
(4/b) sayısı Türkiye genelinde 2 milyon 

 Konya Türkiye

Temmuz 20 316.015 14.432.781

Temmuz 21 348.087 16.015.524

 

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Fark) 32.072 1.582.743

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Değişim, %) 10,1% 11,0%

Temmuz 2021 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 17,5% 12,8%

Temmuz 2021 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 7,8% 9,2%

Temmuz 2021 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 14,3% 12,8%

Temmuz 2021 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 13,0% 19,9%

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

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

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

İstihdama Oranı (%)

Temmuz 20 67.849 4.344.351 21,5

Temmuz 21 80.285 4.937.729 23,1

   

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Fark) 12.436 593.378

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Değişim, %) 18,3% 13,7%

Temmuz 2021 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 28,7% 15,6%

Temmuz 2021 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 21,8% 20,2%

Temmuz 2021 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 46,0% 29,8%

Temmuz 2021 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 38,7% 29,8%
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 Konya Türkiye

Temmuz 20 46.226 1.885.829

Temmuz 21 49.752 2.051.761

  

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Fark) 3.526 165.932

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Değişim, %) 7,6% 8,8%

Temmuz 2021 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 11,9% 11,7%

Temmuz 2021 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 8,7% 9,5%

Temmuz 2021 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 12,6% 12,9%

Temmuz 2021 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 18,1% 19,8%

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

 Konya Türkiye

Temmuz 20 67.906 2.245.556

Temmuz 21 72.663 2.408.773

 

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Fark) 4.757 163.217

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Değişim, %) 7,0% 7,3%

Temmuz 2021 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 14,1% 14,0%

Temmuz 2021 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 14,0% 13,3%

Temmuz 2021 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 13,3% 18,9%

Temmuz 2021 - Temmuz 2016 (Değişim, %) 24,5% 23,3%

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

 Konya Türkiye

Temmuz 20 36.405 582.468

Temmuz 21 34.971 551.610

 

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Fark) -1.434 -30.858

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Değişim, %) -3,9% -5,3%

Temmuz 2021 - Temmuz 2019 (Değişim, %) -17,3% -23,6%

Temmuz 2021 - Temmuz 2018 (Değişim, %) -17,2% -23,7%

Temmuz 2021 - Temmuz 2017 (Değişim, %) -22,8% -24,0%

Temmuz 2021 - Temmuz 2016 (Değişim, %) -16,1% -24,4%

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

 Konya Türkiye

Temmuz 20 79.064 3.119.297

Temmuz 21 78.937 3.144.628

  

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Fark) -127 25.331

Temmuz 2021 - Temmuz 2020 (Değişim, %) -0,2% 0,8%

Temmuz 2021 - Temmuz 2019 (Değişim, %) 0,9% 2,5%

Temmuz 2021 - Temmuz 2018 (Değişim, %) 2,7% 4,5%

Temmuz 2021 - Temmuz 2017 (Değişim, %) 3,5% 5,7%

Temmuz 2021 - Temmuz 2016 (Değişim, %) -0,3% 2,4%

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

409 bin olurken, Konya’da 73 bin olmuş-
tur. 
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e ka-
yıtlı esnaf sayısında, Türkiye’de 163 bin 
(yüzde 7,3), Konya’da 5 bin (yüzde 7) ar-
tış olmuştur. Son beş yılda Türkiye’deki 
kayıtlı esnaf sayısı yüzde 23,3, Konya’da 
yüzde 24,5 artmıştır.
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e ken-
di hesabına çalışan kayıtlı esnaf sayı-
sı değişiminde Konya, yüzde 7’lik artış 
oranı ile esnaf sayısı artan 79 il arasında 
22’inci olmuştur. Konya, Temmuz ayın-
da kendi hesabına çalışan kayıtlı esnaf 
sayısı en fazla olan iller arasında 6’ncı sı-
rada yer almıştır.
Konya’da çiftçi sayısı 35 bin oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2021’de 
tarım kapsamında çalışan kayıtlı çiftçi 
(4/b) sayısı Türkiye genelinde 552 bin, 
Konya’da ise 35 bin olmuştur. Temmuz 
2020’den Temmuz 2021’e kayıtlı çiftçi 
sayısı Türkiye’de 31 bin (yüzde 5,3), Kon-
ya’da bin (yüzde 3,9) azalmıştır. Son beş 
yılda Türkiye’de kayıtlı çiftçi sayısı yüz-
de 24,4 oranında, Konya’da ise yüzde 16,1 
oranında azalmıştır.
Konya, Temmuz ayında kayıtlı çiftçi sa-
yısı en fazla olan iller arasında 35 bin 
çiftçi ile ilk sırada yer almıştır. Konya’da 
kayıtlı çiftçiler Temmuz 2021 verilerine 
göre Türkiye genelindeki kayıtlı çiftçile-
rin yüzde 6,3’ünü oluşturmaktır.
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e ka-
yıtlı çiftçi sayısı değişiminde Konya, yüz-
de 3,9’luk azalış oranı ile çiftçi sayısı aza-
lan 74 il arasında kayıtlı çiftçi sayısı en 
yavaş azalan 54’üncü il olmuştur.
Konya’da kamu çalışan sayısı 79 
bin oldu:
SGK verilerine göre Temmuz 2021’de ka-
mu çalışanlarının (4/c) sayısı Türkiye ge-
nelinde 3 milyon 145 bin olurken, Kon-
ya’da 79 bin olmuştur. 
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e ka-
mu çalışanı sayısı Türkiye’de 25 bin 
(yüzde 0,8) artarken, Konya’da 127 (yüz-
de 0,2) azalmıştır. Son beş yılda Türki-
ye’de kamu çalışanı sayısı yüzde 2,4 ora-
nında artarken, Konya’da yüzde 0,3 ora-
nında azalmıştır.
Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e ka-
mu çalışanı sayısı değişiminde Konya, 
yüzde 0,2’lik azalış oranı ile kamu çalı-
şanı sayısı azalan 26 il arasında kamu 
çalışanı sayısı en hızlı azalan 21’inci il 
olmuştur. Türkiye genelinde kamu ça-
lışanı sayısı en fazla olan iller arasında 
Konya 6’ıncı sıradadır.
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KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

KONYA 
DIŞ TİCARET BÜLTENİ

Eylül-Ekim 2021

KONYA’DA İHRACAT FAZLASI
ARTIYOR, İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI YÜZDE 
250’YE ULAŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından yayınlanan Dış Ticaret İstatistik-
lerine göre, Ağustos 2021’de Konya’nın 
ihracatı 257 milyon dolar, ithalatı ise 
103,3 milyon dolar düzeyinde gerçek-
leşmiştir. Dış ticarette temel eğilimlerin 
tespiti amacıyla yıllıklandırılmış verile-
re bakıldığında, Konya’da ihracat lehine 
seyrin güçlenerek devam ettiği, dış tica-
ret fazlasının son bir yılda 1 milyar do-
lar artarak 1,7 milyar dolara yükseldiği, 
ihracatın ithalatı karşılama oranının da 
32 puan yükselerek yüzde 250’ye ulaş-
tığı görülmektedir. Türkiye geneline ba-
kıldığında ise, ihracatın daha hızlı art-
masına rağmen, Ağustos 2021 itibarıyla 
yıllık ihracat gelirlerinin ithalat harca-
malarının yüzde 87’sini karşılayabildiği, 
dış ticaret açığının da 31,1 milyar düze-
yinde olduğu görülmektedir (Şekil 1 ve 
Tablo 1). 
Konya’nın ihracatı geçen aya göre 
arttı, yıllık veriler de artış gösteri-
yor:
Konya’da ihracat 2021 yılı Temmuz 
ayında 211,1 milyon dolar seviyesinde 
iken 2021 yılı Ağustos ayında bir önce-
ki aya göre 46 milyon dolar artarken, 
bir önceki yılın aynı ayına göre ise 104,7 
milyon dolar artarak 257 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı 

Şekil 1: Konya’da Dış Ticarete İlişkin Temel Eğilimler (yıllıklandırılmış, milyar $) 

Şekil 2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı 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 168.600 172.378 164.535 154.648 130.677 171.761 192.516 152.372 201.565 212.983 199.541 235.974

2021 203.818 211.465 281.050 276.657 223.217 273.267 211.054 257.021   

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 69.530 77.027 74.695 60.933 69.557 77.053 75.210 90.211 68.135 73.699 85.125 102.600

2021 88.496 91.591 134.081 88.188 88.781 108.463 85.594 100.375

Tablo 2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı (2020-2021) (1000$)
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başından beri tüm aylarda gerçekleşen 
ihracat miktarlarının geçen yılın üzerin-
de olması dikkat çekmektedir (Şekil 2 ve 
Tablo 2). 
Konya’nın ithalatı geçen aya göre 
arttı, yıllık veriler de artış yönün-
de:
Temmuz 2021’de 85,6 milyon dolar se-
viyesinde olan ithalat rakamları, Ağus-
tos 2021’de bir önceki aya göre yüzde 
17,3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 11,3 artarak 100,4 milyon do-
lar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracat 
eğilimine benzer şekilde, Konya’nın ay-
lık ithalatında da 2021 yılı değerleri bir 
önceki yılın üzerinde seyretmekle birlik-

 
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 206,036 237,460 -31,424 443,496 86,8% 24,8% 20,7%

Konya 2, 787 1,115 1,672 3,902 249,9% 40,3% 22,6%

Tablo 3: Türkiye – Konya Karşılaştırmalı Dış Ticaret İstatistikleri (Yıllıklandırılmış, Ağustos 2020 – Ağustos 2021)

İhracat ($)

Değişim

Konya’nın Toplam 
İhracatı İçindeki 

Payı (%)
Ağustos 2021

Ağustos 
2021

Ağustos 
2020

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

76.707.393 43.446.938 76,6% 29,8%

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

44.669.187 26.098.628 71,2% 17,4%

Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 17.317.832 3.988.665 334,2% 6,7%

Plastikler ve mamulleri 15.284.386 8.426.987 81,4% 5,9%

Demir veya çelikten eşya 14.446.226 15.284.657 -5,5% 5,6%

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

11.485.137 10.985.431 4,5% 4,5%

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 9.883.447 35.000 28138,4% 3,8%

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 8.259.161 6.989.649 18,2% 3,2%

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

7.564.270 3.894.162 94,2% 2,9%

Kakao ve kakao müstahzarları 5.255.291 2.450.023 114,5% 2,0%

Toplam 257.021.034 152.372.169 68,7% 100,0%

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

Partner Ülke
İhracat ($)

Ağustos 2021
Değişim (%) Ağustos 
2020-Ağustos 2021

Pay

1 Almanya 21.614.528 101,7% 8,4%

2 Irak 21.202.134 11,8% 8,2%

3 ABD 18.596.416 13,5% 7,2%

4 Rusya Federasyonu 11.776.553 110,8% 4,6%

5 Romanya 10.996.160 381,3% 4,3%

6 Polonya 8.607.158 138,6% 3,3%

7 İspanya 7.082.087 542,7% 2,8%

8 Özbekistan 6.841.381 249,1% 2,7%

9 Hollanda 6.699.748 220,9% 2,6%

10 İsrail 6.402.342 61,3% 2,5%

Diğer 137.202.527 60,3% 53,4%

Toplam 257.021.034 68,7% 100%

Tablo 5: İhracat Partnerleri (Haziran - 2021)
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te, artışları ihracat miktarlarının gerisin-
dedir (Şekil 3 ve Tablo 3). 
Ağustos ayında “metal cevherleri, 
cüruf ve kül” sektörü ihracatını en 
fazla artıran sektör oldu: 
Sektörlere göre ihracat verileri incelen-
diğinde, 2021 Ağustos ayında, Konya’nın 
toplam ihracatı içinde yüzde 82’lik ağır-
lığa sahip en fazla ihracat yaptığı ilk 10 
sektörde bir önceki aya kıyasla önemli 
değişiklik olmadığı gözlenmekle bera-
ber, Temmuz 2021’de listede yer alma-
yan “Metal cevherleri, cüruf ve kül” sek-
törünün bu ay 7. sırada yer aldığı görül-
mektedir. İlgili sektörün ihracatı 2020 
yılı Ağustos ayında 35 bin dolar seviye-
sindeyken, 2021 yılı Ağustos ayında 9,9 
milyona yükselmiştir (Tablo 4). 
Konya ihracatının yaklaşık 
%30’unu “kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nük-
leer reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları” sektörü gerçekleştirdi: 
Ağustos 2021’de “Kazanlar, makina-
lar, mekanik cihazlar ve aletler, nükle-
er reaktörler, bunların aksam ve par-
çaları” sektörünün ihracatı yüzde 76,6 
artarak 76,7 milyon dolara ulaşmıştır. 
Ayrıca, “Alüminyum ve alüminyum-
dan eşya” ile “Elektrikli makina ve ci-
hazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme cihazla-
rı, aksam-parça-aksesuarı”  sektörlerin-
de yüksek oranlı artışlar dikkat çekmek-
tedir. Söz konusu dönemde, toplam ih-
racat içindeki yüzde 5,6 payı ile ilk 10 
sektör arasında yer alan “Silahlar ve 
mühimmat, bunların aksam, parça ve 
aksesuarı” sektörü ise ihracatı azalan bu 
gruptaki tek sektör olmuştur (Tablo 4).
Konya’nın ihracatında Alman-
ya’nın payı yüzde 8,4 seviyesinde:
Ülkeler bazında Konya’nın ihracat ra-
kamlarına bakıldığında, Ağustos 
2021’de, ilk sırada 21,6 milyon dolarlık 
ihracat hacmi ile Almanya yer almak-
tadır. Konya’nın Almanya’ya olan ihra-
catı geçen yılın aynı ayına göre yakla-
şık 10,9 milyon dolar artarak 21,6 milyon 
dolara yükselmiştir. Almanya, Kon-
ya’nın toplam ihracatının yüzde 8,4’ünü 
oluşturmaktadır.  Almanya’nın ardın-
dan 21,2 milyon dolarlık ihracat hacmi 
ile Irak gelmektedir. Irak’a yapılan ihra-
cat, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 
2,3 milyon dolar artmış ve toplam ihra-
cat içindeki ağırlığı yüzde 8,2 olmuştur. 

Ağustos ayında Konya’nın ihracatını en 
fazla artırdığı ülkeler İspanya, Roman-
ya, Özbekistan ve Hollanda’dır (Şekil 4 
ve Tablo 5).
Konya, Ağustos ayında en fazla it-

halatı ise Çin’den yaptı: 

Konya’nın Çin’den yaptığı ithalat ge-
çen yılın aynı ayına göre 5,6 milyon do-
lar artarak 24,3 milyon dolar seviyesi-
ne yükselmiş, toplam ithalatın içindeki 

payı da yüzde 24,2 olmuştur.  Ağustos 
ayında, Konya’nın Çin’den sonra en faz-
la ithalat yaptığı ülke yüzde 14,3’lük pay 
ve 14,3 milyon dolarlık ithalat tutarı ile 
Rusya’dır. Söz konusu dönemde, Kon-
ya’nın Tayvan ve İran’dan yaptığı itha-
lat miktarlarının yüksek artışları dikkat 
çekmektedir. Diğer taraftan, Ukrayna ve 
Hindistan’dan yapılan ithalat düşmüş-
tür (Şekil 5 ve Tablo 6).

Şekil 4: Ülkelere Göre Konya’nın İhracatı– İlk 10 Ülke (Ağustos 2021, milyon $) 

Şekil 5: Ülkelere Göre Konya’nın İthalatı– İlk 10 Ülke (Ağustos 2021, milyon $) 

Partner Ülke
İthalat ($)

Ağustos 2021
Değişim (%) Ağustos 
2020-Ağustos 2021

Pay

1 Çin 24.278.962 11,3% 24,2%

2 Rusya Federasyonu 14.329.047 29,7% 14,3%

3 Güney Kore 6.028.244 54,2% 6,0%

4 Tayvan 4.867.643 298,5% 4,8%

5 Almanya 4.865.893 16,8% 4,8%

6 Ukrayna 3.888.637 -35,9% 3,9%

7 İtalya 3.633.243 51,5% 3,6%

8 Hindistan 3.632.151 -6,9% 3,6%

9 Katar 3.328.978 33,1% 3,3%

10 İran 2.642.740 135,0% 2,6%

Diğer 28.879.686 -22,3% 28,8%

Toplam 100.375.224 11,3% 100%

Tablo 6: İthalat Partnerleri 
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