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BAŞKAN ALTAY YENİDEN
TDBB BAŞKANI SEÇİLDİ
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 6. Olağan
Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilirken tek
adayla gidilen genel kurulda Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğe
yeniden başkan seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
TDBB’nin 30 farklı ülkeden yaklaşık 1.200
üye belediyeyle büyük bir aile haline geldiğini
belirterek, “Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını
ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya
hazırdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu
doğrultuda attığınız her adımda yanınızda
olacağımı da özellikle belirmek istiyorum.” dedi.
Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel
yönetimlere ne denli önem verdiğinin bilinciyle
hareket ettiklerini ifade ederek, “Hem ulusal
düzeydeki çalışmalarımızda hem de uluslararası
iş birliklerimizde, çizmiş olduğunuz istikamette
ilerliyor ve sizden öğrendiğimiz belediyecilik
anlayışını gönül coğrafyamızda yaymaya
çalışıyoruz” diye konuştu.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)
Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul’da
düzenlenen TDBB’nin 6. Olağan Genel
Kurulu’nda yeniden başkan seçildi.
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TDBB 6. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı
Mustafa Şentop ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
TDBB, YEREL YÖNETİMLER
ARASINDA KARDEŞLİĞİ
TESİS EDİYOR
Açılışta konuşan TDBB Başkanı ve
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, birliğin Balkanlardan Orta
Asya’ya kadar uzanan bir alanda, dost ve
kardeş ülkelerin yerel yönetimleri arasında
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iş birliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği
geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda ortak projeler yürütmek, şehir
yönetimlerinin sorunlarına çözüm üretmek
ve yeni şehir kültürü modelleri oluşturmak
amacıyla 12 Kasım 2003’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle kurulduğunu
hatırlattı.
KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZLE
BAĞLARIMIZI HER GEÇEN GÜN
DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ
Başkan Altay şöyle devam etti: “30
farklı ülkeden üyemizle dost ve kardeş
ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program
ve projelerimiz devam ediyor. Dünyanın
en büyük yerel yönetim birliklerinden biri
olan TDBB olarak tüm kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Birliğimiz sayesinde, asırlar
öncesine uzanan ortak kültür ve medeniyet mirasımızı; yerel yönetimler, siyaset,
ekonomi, eğitim ve sanat gibi alanlardaki
iş birliğimiz ve dayanışmamızla taçlandırıyoruz. Özellikle yerel yönetimler konusunda ülkemizin sahip olduğu tecrübeleri,
birliğimize üye belediyelerle de paylaşarak şehirlerimizi her alanda kalkındırmak
için yoğun gayret gösteriyor ve bugün bu
salonda bulanan Türkiye’deki üyelerimizin
mali destekleriyle projeler yürütüyoruz.”
NEREDE MAZLUM, MAĞDUR VARSA
YARDIMINA KOŞUYORUZ
Birlik olarak en temel amaçlarının şehirlerin ruhuna uygun hareket etmek olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “Bizler
büyük bir azim ve kararlılıkla, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam
edeceğiz. Türkiye sizin liderliğinizde, tarihte olduğu gibi; gölgesi sınırlarının ötesine uzanan, bölgesinde lider, dünyada söz
sahibi bir ülke konumuna geldi. Artık çok
geniş bir coğrafyayı bağrımızda taşıyor;
nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa yardımına koşuyoruz. Bunlarla
birlikte; Zat-ı Ali’nizin yerel yönetimlere ne
denli önem verdiğinin bilinciyle hareket
ederek hem ulusal düzeydeki çalışmalarımızda hem de uluslararası iş birliklerimizde, çizmiş olduğunuz istikamette ilerliyor

ve sizden öğrendiğimiz belediyecilik anlayışını gönül coğrafyamızda yaymaya çalışıyoruz.” diye konuştu.
ASYA’DAN BALKANLARA AYAK
BASTIĞIMIZ HER YERİ
AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Başkan Altay, “İnşallah sizin liderliğinizde, Türk dünyasıyla ve kardeş şehirlerle
olan ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkaracak ve medeniyetimizin parlayan güneşiyle Asya’nın bozkırlarından, Balkanlara
kadar ayak bastığımız her yeri aydınlatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

UZAK KALINAN GÖNÜL
COĞRAFYALARIYLA YAKIN
İLİŞKİLER KURULUYOR
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar
Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası’nın Sovyetlerin dağılmasıyla 70 yıl aradan sonra doksanlı yılların sonunda tekrar
buluştuğunu ifade etti. Uzak kalınan gönül
coğrafyalarıyla bir kez daha yakın ilişkiler
kurmaya başladıklarını kaydeden Yıldırım,
“Aradan 30 yıl geçti. Yani bir nesil yetişti.
Dolayısıyla 2009’da temelleri atılan bugünkü Türk Devletleri Teşkilatı, o günkü
adıyla Türk Konseyi ile beraber özellikle
Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin geliş-

tirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaya
başlandı.” diye konuştu.
GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ
Sovyet sisteminin getirdiği dilde kopukluk, işte kopukluk ve fikirde kopukluğun ortadan kalktığını ve bu dönemde
Türk Dünyası’nın öneminin günden güne
arttığını aktaran Yıldırım, “Belediyeler gönül coğrafyamızda Türk devletlerindeki
tecrübelerini paylayacaklar ve kültürümüzü, geçmişimizi yaşatarak akıllı şehirler
kurarak, çevreye duyarlı şehirler kurarak
geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha Türk Devletleri Belediyeler Birliği’ne başarılar diliyorum. Değerli
Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız
Uğur İbrahim Altay’ı başarılar diliyorum.
Önceki dönem başkanlarımıza teşekkür
ediyorum. İnşallah yerel yönetimler, belediyeler, üye devletler el ele vererek ve Kuzey Kıbrıs’ı da bu sistemin içine dâhil ederek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz
diyorum.” dedi.

SON 20 YILDA KESİNTİLERİ
BÜYÜK BİR AHENKLE TELAFİ
ETMEYE BAŞLADIK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20.
Yüzyılın başında Türk dünyası arasındaki
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ilişkilerde kesintiler yaşadığını belirterek,
“Allah’a şükürler olsun ki geçen yüzyılda ara ara ve son 20 yıldır da büyük bir
ahenkle fasılaları telafi etmeye başladık.
Kardeş coğrafyaların dost ve kardeş ülkeleri, devletler hukuku bazında ilişkilerini sürdürürken yerel yönetimler olarak da
aramızdaki işbirliğini geliştirmeye yönelik
çeşitli program ve projeleri büyük hızda
yürütmeye devam ediyoruz.” İfadelerine
yer verdi.
TDBB DÜNYADA BENZERİ
OLMAYAN BİR KURULUŞ
TDBB’nin dünyada benzeri olmayan
bir kuruluş olduğunu dile getiren Şentop,
“Çok farklı ülkelerden yerel yönetimleri bir
araya getiren, bilgi ve tecrübe paylaşımı,
plan proje paylaşımı yapmak üzere ortak
çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir kuruluş. Nev-i şahsına münhasır
kuruluş olan Türk Dünyası Belediyeler
Birliği’nin ne kadar önemli ve üzerine ne
kadar yoğunlaşmamız gereken alanlarda
faaliyetler gösterdiğini biliyoruz. Bugüne
kadar bu güzel ve benzersiz fikrin hayata
geçmesi için gayret gösteren Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin değerleri başkanlarına, yöneticilerine, üyelerine, mensuplarına teşekkür ediyorum.” dedi.

BİRLİĞİMİZ ALANINDA DÜNYANIN
ÖNDE GELEN YAPILARI ARASINDA
YER ALIYOR
Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TDBB’nin 6’ncı
Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek
konuşmasına başladı. Kuruluşundan bugüne TDBB çatısı altında hizmet veren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelleri 22 yıl önce atılan birliğimiz
19 yıldır da fiilen faaliyet göstermektedir.
Bugün 30 farklı ülkeden ve bölgeden yaklaşık 1.200 üye belediyesiyle kocaman bir
aile haline gelen birliğimiz kendi alanında
dünyanın önde gelen yapıları arasında yer
almaktadır. Birliğimiz Balkanlardan Orta
Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki
6

dost ve kardeş belediyelerin aralarındaki
işbirliğini geliştirmesine vesile olmaktadır.
Yeni programlarla ve projelerle etki sahasını genişleten birliğimizin ülkelerimiz, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında güçlü
köprüler kurmasından memnuniyet duyuyorum.” sözlerini kullandı.

AVRASYA COĞRAFYASININ
DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ HALİNE
GELDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Ayrı düşmemize yol
açan hadiselerden çıkardığımız dersler
bundan sonraki yol haritalarımızda bize en
büyük rehberdir. Milli şairimiz Mehmet Akif
şöyle diyor, ‘tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.’
Bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan
hem bugün çevremizde olup bitenden
ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe
vermeye hazır olanların karşısına ancak bu
şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Şayet
bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem
Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini hep birlikte görebiliriz.
Farklılıklarımızın birlik ve beraberliğimizin
itici gücü değil de fay hatları haline getirilmesine göz yumarsak bunun bedelini de
yine hep beraber ödemeyi sürdürürüz.”
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BİRLİĞİMİZİN ETKİSİNİ, DERİNLİĞİNİ
ARTIRMAK İÇİN ÇOK DAHA FAZLA
ÇALIŞMALIYIZ
Giderek etkisi artan küresel siyasi
ve ekonomik krizlerin bu tür iş birliklerini
daha kıymetli hale getirdiğini dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dünyası Belediyeler
Birliği nezdinde somutlaşan iş birliğimiz;
coğrafi, demokratik, ekonomik ve elbette
siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Atalarımız bir elin nesi var,
iki elin sesi var' diyor. Bu anlayıştan hareketle teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını, etkisini, derinliğini artırmak için çok
daha fazla çalışmalıyız. Yeniden yapılanan
küresel yönetim sistemi için ülkelerimizin
hak ettiği yeri almasını ancak bu şekilde
temin edebiliriz. Bunun için birliğimizin bilgi ve tecrübe paylaşımı, eğitim, kurumsal
iletişim, kardeş şehirler, sosyal ve kültürel
etkinlikler, çalışma ziyaretleri ve yayınlarla
ortaya koyduğu faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Coğrafyamızın genişliği bu çalışmalar için engel değil, tam tersine eşsiz
bir zenginliktir. Günümüzde İpek Yolu gibi
kadim ticaret yolları dahi yeni karayolu ve
demir yolu hatları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışılıyor.” diye konuştu.

ATTIĞINIZ HER ADIMDA
YANINIZDA OLACAĞIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu’daki bin yıllık varlığı 600 asırlık cihan
hakimiyeti ve önümüzdeki sene 100’üncü
yılını dolduracak genç Cumhuriyetiyle Türkiye yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve
potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya
hazırdır. Biz tüm bunları siyasi bir söylem

olarak değil, kalbimizden kopup gelen
bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Sizlerin
de bize aynı duygularla yaklaştığınızdan
en küçük bir şüphem yok. Biz belediyelerdeki çalışmalarımızı kalkınma yerelden
başlar anlayışlıyla yürüten bir kadroyuz.
Burasını da birlik ve beraberlik yerelden
başlar anlayışlıyla daha büyük hedeflere,
daha büyük vizyonlara doğru yol almamızı
sağlayacak bir platform olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu
doğrultuda attığınız her adımda yanınızda
olacağımı da özellikle belirmek istiyorum.
Birliğimizin 6’ıncı olağan genel kurulunun
tekrar hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Başkan Altay, programın sonunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Göktürk Yazıtlarından birisi olan ve Türk tarihinin en eski
yazılı belgelerinden olan Tonyukuk Kitabelerini sembolize eden bir eser takdim etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin
6’ncı Genel Kurulu’nda Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tek
adayla gidilen genel kurulda birliğe yeniden başkan seçildi.
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ALİ KAYA İLE
DOBRA DOBRA

Kısa bir süre önce KONSİAD Başkanlığına
tekrar seçilen Çelikkayalar Marketler Zinciri
Sahibi Ali Kaya ile sıra dışı bir sohbet
gerçekleştirdik. İşadamı kimliği herkes
tarafından bilinen Ali Kaya’nın çocukluğundan
gençliğine, korkularından hayallerine kadar
verdiği samimi cevapları noktasına virgülüne
dokunmadan sizlere sunuyoruz.

Ali KAYA
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RABBİM HAYAL
ETMEDİKLERİMİZİ NASİP ETTİ
“Böyle bir çocukluk geçirdim.
Gazoz kapağı ve bilye oynardık.
Okuldan geldiğimizde çantamızı attığımız gibi tarlaya koşardık. Ekmeğe
yoğurt salça sürer yerdik. Dünyanın
en lezzetli yiyeceği oydu bizim için.
Alelacele karnımızı doyurduktan
sonra oyuna dalardık. ‘ Ütmek ‘ tabiri
vardır bizim çocukluğumuzda kullanılan. Ben üterdim çoğunlukla. O
zamandan kalma bilyelerim var, hala
saklarım. Lüks değil ama çok güzel
bir çocukluğum oldu benim. Hiç bisikletim olmadı mesela.

Bu yüzden 50 tane bisiklet dağıttım mahallemde ki çocuklara. Şimdi çocuklarıma anlatıyorum, tecrübe
edinsinler...”
HİÇ AŞIK OLMADIM
“Bisikletim olmadığı gibi hiç aşık
da olmadım. Gençlik yıllarımız çalışmakla geçti. Hem de yoğun bir tempoda, çok çalışarak. O yüzden de
aşık olmaya vaktimiz olmadı. Güzel
doğal samimi ama çok çalıştığımız
günlerdi. O günleri çok özlüyorum
aslında. Samimiyet, dostluk, mahalle
komşuluğu vardı, bitti artık. Sunnileştik. Şimdi doğal olmaya çalışıyorsun, kandırıyorlar…”
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SAHİL KASABASINDA
YAŞAMAK İSTİYORUM
“Artık geleceğimizi öngöremiyorum.
On yıl sonrasını, boş verin on gün sonra
nerede oluruz, ne halde oluruz kestiremiyorum. Ama küçük bir sahil kasabasına
yerleşip, güne kuş sesleriyle uyanmayı,
akşam güneşin batışını izlemeyi, koşuşturmacanın olmadığı, samimiyet ve dürüstlüğün hakim olduğu, huzurlu ve sakin bir
hayatı hayal ediyorum…”

İYİ BİR KONYASPOR TARAFTARIYIM
“Konyaspor ve yeşil beyaz bizim çocukluk sevdamız. Konyaspor’da sekiz yıl
yöneticilik yaptım. Hele bir dönem gecemiz gündüzümüz Konyaspor olmuştu.
Maddi manevi her şeyimizi seferber ettik.
Çok güzel günler de yaşadık, büyük sıkıntılar çektiğimiz zamanlarda oldu. Taraftarlar
tarafından alkışlandığımız günler de oldu,
hak etmediğimiz sözlere de maruz kaldık.
Şimdi çok iyi bir Konyaspor taraftarıyım.
Formamı giyip tribünde ki yerimi alıyorum.
Tezahüratlara eşlik ediyorum.

Gollerde havalara zıplıyorum. Yönetici
arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyorum…’’
ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR
DAHA BAŞARILI
“1991 yılından beri var olan şirketimizi
2005 yılından beri ben yönetiyorum. Biz
1600 kişinin çalıştığı çok büyük bir aileyiz.
Çekirdek aile fertlerini de düşündüğümüzde on binlere aş imkanı sağlıyoruz. Bu ciddi bir sorumluluk ve bunun bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Günde 5-6 saat
uykuyla koşuşturuyorum. 3 D formülü ile
başarıyı yakaladık biz. Doğru, Düzgün ve
Dürüst çalışmayla. Ama itiraf edeyim ekibimde ki çalışma arkadaşlarım içerisinde
kadınlar çok daha başarılılar. Yapı olarak
adaletsizliğe tahammül edemeyen birisiyim ve bunu çalışanlarıma da aynen yansıtıyorum. Sektörde ciddi rakiplerimiz var
ve bizi öne çıkartan; Atak, cesur ve dürüst
olmamız diye düşünüyorum...”
YÜKSEKLİK KORKUM VAR ASLINDA
“Hayatta hiç keşkem olmadı. Geriye
dönüp de keşke şöyle yapsaydım demedim. Benim kararım, neticesine de ben katlanırım diye düşündüm hep. Korkularımın
üzerine gittim hep. Yükseklik korkum var
mesela, ancak defalarca uçak yolculuğu
yaptım mesela. Saatler süren yurt dışı seyahatlerim oldu. Seyahat etmeyi özellikle
tek seyahat etmeyi çok severim. Gidip
görmeyi, gelişmeyi ve bunu işimde uygulamayı.”
ÖLÜM BENİ ÜZER
“Beni hayatta en üzen şey ölümdür. Bir
canı canlıyı, özellikle de sevdiğin birini kaybetmek beni çok üzer. İnsan hayatı geriye
dönüp baktığınızda gerçekten çok kısa. O
yüzden iyi sözlerle, düşüncelerle anılmak isterim. Para ile parasızlık arasında sadece kılık kıyafet farkı olduğunu düşünenlerdenim.

Alışveriş yapmayı, renkli giyinmeyi çok
severim. Sanırım renkli kişiliğimi kıyafetlerimle yansıtıyorum. Bir mağazaya girdiğimde özel bir şey arar bulur onu alırım...”
İYİ YEMEK YAPARIM
“Çiçek bahçem var. Onlarla sohbet
ederim, patates çiçeğim mesela en sevdiğim. Silah ve tespih koleksiyonum ve hayvanlarım var. Onları beslemek onlarla vakit
geçirmek bana büyük keyif veriyor, tüm
yorgunluğumu unutuyorum.
Boş zamanlarımda ava giderim. Stres
atmak için birebir. Bir de çok güzel yemek
yaparım. Özellikle Tirit, Tavuk Dolma Mıkla
ve Melemen konusunda üzerime tanımam.
Mıkla ve melemen gariban yemeğidir, soğanı bol olur, ama öyle güzel yaparım ki
parmaklarınız yersiniz. Ben fazla yemem,
daha çok yapmayı, hazırlamayı sevenlerdenim...”
SİZ DE İLKİM OLDUNUZ
“İlk kez çok farklı bir sohbet gerçekleştirdik. Çocukluğuma gittim, anılarımı tazeledim. Konya beni hep işadamı kimliğimle
tanımıştı.
Sizin sayenizde gerçek ‘beni’ görmüş
olacaklar. O yüzden sizlere de çok teşekkür ediyorum...”
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Konya, küresel ekonomide
bir dünya markası olma
yolunda ilerlemektedir

Selçuk ÖZTÜRK
TOBB Başkan Yardımcısı
Konya Ticaret Odası Başkanı

Geçtiğimiz Mart ayında; tarım sektöründe dünyanın sayılı ihtisas fuarları arasında yer alan ve Türkiye’nin en büyük
fuarı olan Konya Tarım Fuarı’nı burada
gerçekleştirdik. Katılımcı firmaları, yurt
içinden ve yurt dışından alım heyetleri,
dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden işadamları ile 90 ve 81 ilimizden, 200
binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan Konya Tarım Fuarı şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaya
devam etmiştir.
Konya Tarım Fuarı’nda 20 ülkeden
174 yabancı misafir Odamız tarafından
ağırlanmıştır. Yabancı ziyaretçi sayısında
ve ticari alım heyetleri organizasyonlarında önemli bir artış kaydeden fuarımız vesilesi ile 5 gün boyunca Konya’ya önemli
miktarda finansal girdi akışı olmuş, fuardaki sektörlerimizle birlikte birçok sektörümüze hareketlilik gelmiştir. Konya için
son derece önemli bir etkinlik olan Konya
Tarım Fuarı’na destek olan herkese bir
kez daha teşekkür ediyorum.
Uluslararası fuarları ülkemizin ve şehrimizin dış ticaret hedeflerine ulaşma noktasında önemli görmekteyiz.
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2002 yılında Konya’nın Türkiye ihracatından aldığı payın binde 3 seviyesinden yüzde 1,5 seviyelerine gelmesinde
en büyük katkıyı şehrimizde düzenlenen
fuarların verdiğini düşünmekteyiz. Konya
olarak artık hedefimiz; Türkiye ihracatından yüzde 3 pay almak.
Ticareti, üretimi, beşeri gücü ile Konya, küresel ekonomide bir dünya markası
olma yolunda ilerlemektedir. Dünyanın
dört bir köşesinde durmadan genişlettiğimiz ticaret ağı ile ülkemiz ihracatının yükselmesine katkımızı sürekli artırmaktayız.
Konya ağırlıkla imalat sanayi olmak
üzere 2021 yılında 93 ana sektörde ihracat gerçekleşmiştir. Bu sektörel çeşitlilik
şehrimiz ekonomisinin en önemli özelliğidir. Bir diğer önemli rakam da Konya
2021 yılında 187 ülkeye ihracat yapmıştır.
Hem sektörel zenginliğimiz hem de pazar
genişliğimiz, Konya’nın dış ticarette tüm
ülkeler için önemli bir ortak olduğunu ortaya koymaktadır.
Şehrimiz 2021 yılında 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Konya, en
fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. Diğer önemli bir veri de Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne şehrimizin
verdiği katkıdır.
Konya’nın yıllık ekonomik büyüklüğü
bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artış oranı
ile yüzde 1,79 olan Türkiye ortalamasının
3 katının üzerinde büyümüştür. Konya
2020 yılında yüzde 0,12 oran ile Türkiye’nin GSYH büyümesine en fazla katkı
veren 5. il olmuştur.

Konya GSYH verilerini kendi içerisinde incelediğimizde şehirdeki sanayi sektörünün büyümesinin sonuçlara çok net
şekilde yansıdığı da görülmektedir. 2018
yılında sanayi sektörü Konya GSYH içinde
yüzde 18,7 pay alırken 2019’da bu oran
yüzde 22’ye, 2020’de ise yüzde 23,8’e
yükselmiştir.
Bu rakamlarda da görüldüğü gibi;
geçmişte tarım şehri olarak bilinen Konya; imalat sanayisiyle, teknoloji üretimiyle,
dijital dönüşümü ile Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyüklüğü gerçekleştirmesi için en büyük katkıyı veren şehirler
arasında yer almaktadır.
2022 yılında şehrimizin yüksek ihracat artışı devam ediyor. Nisan ayında Konya’nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 15.51, geçen aya göre de yüzde 11
artarak 320 milyon 928 bin Dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Nisan
ayında il bazında genel ihracattan % 1,51
pay alan Konya, en yüksek ihracat yapan
iller arasında 10. sırada yer almaktadır.
2022 yılı ilk dört aylık ihracat rakamımız
da 1 milyar 090 milyon Dolar olmuştur.
Dört aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.18 artış göstermiştir.
Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum.
Ticareti, üretimi, beşeri gücü ile Konya, küresel ekonomide bir dünya markası
olma yolunda ilerlemektedir. Dünyanın
dört bir köşesinde durmadan genişlettiğimiz ticaret ağı ile ülkemiz ihracatının yükselmesine katkımızı sürekli artırmaktayız.
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grup şirketlerinden 2022-2027

stratejik eylem planı

Türkiye’nin yıldızı parlayan Holdinglerinden olan BERA Holding ve
bağlı grup şirketleri karlılık, istihdam ve yatırımlara dair stratejik
eylem planını kamuoyu ile paylaştı.
12
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KONYA KAĞIT AŞ’DEN
DEV YATIRIM PROJESİ
BERA Holding şirketlerinden kağıt,
karton ve ambalaj sektöründe faaliyetini
sürdüren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret
A.Ş., önemli bir yatırım projesini ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ithalatın önünü kesmek adına hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 8 Haziran
2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında,
Şirket’in büyüme ve katma değerli ürün
gamını genişletme hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir
kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını
yerli üretimle karşılamak adına önemli bir
yatırımı devreye sokma kararı alındı.
KONYA KAĞIT A.Ş. BORSA
İSTANBUL YILDIZ PAZAR’DA
26 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye
başlayan ve ülkemizin önemli oranda 1.
hamur kağıt üreticilerinden ve Grubumu-

zun büyük Şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, yatırımcıların
teveccühleri sonucu 01.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’a
alınmıştır. Geride kalan 6 aylık süreçte yatırımcısına anlamlı kazanç sağlayan hisse
senedi yukarı yönlü performansı ile dikkat
çekmeye devam etmektedir. Halk arz fiyatı olan 6,95 TL ile açılış yapan KONKA
hissesi bu süre zarfı içerisinde 24,94 TL’lik
değere ulaşarak yatırımcısına %258 kar
sağlamıştır.

KONYA KAĞIT A.Ş. KARINI
YÜZDE 585 ARTIRDI
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi, geçtiğimiz ay konsolide olmayan
2022 yılı 1. çeyrek faaliyet raporunu, finansal tablo ve karlılık oranlarını kamuoyuyla
paylaşmış, karını 2021 yılı 1.çeyrek rakamlarına göre yüzde 585 artıran şirketin dönem karı 143 milyon 226 bin 94 lira olarak
açıklanmıştı. Şirketimizin satış cirosu bir
önceki yılın aynı dönemine göre % 242
artışla 461,69 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

bariyle çok daha büyük ve modern bir üretim tesisinde ülkemiz değerli sanayisine
kesintisiz hizmete devam etmektedir.
Sektördeki Pazar payını sürekli arttıran
dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme içerisinde olan Anadolu Rulman A.Ş., yurtdışı
pazarda da hızla büyümektedir. 24 farklı
ülkede 28 distribütöre ulaşan Anadolu
Rulman A.Ş., büyüyen ihracat potansiyeli
ile birlikte üretimde ve ihracatta ülkemiz
sanayisine değerli katkılar vermeye devam etmektedir.

ANADOLU RULMAN A.Ş. ÜRETİM
ÜSSÜNÜ KONYA’YA TAŞIDI
Türkiye de ki iki rulman fabrikasından
biri olan Anadolu Rulman A.Ş., son yıllardaki yaptığı yatırımlar ile yakaladığı büyüme ivmesini daha da artırabilmek amacıyla, üretim üssünü Düzce’den Konya’ya
taşımış ve yeni yatırımları ile Mayıs ayı iti13
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KONYA’DA ÜRETİLİYOR,
TSK’YA GÜÇ VERİYOR
Grubumuzun savunma sanayindeki
öncü şirketi MPG Makine A.Ş.’nin Konya’mızda ürettiği mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı vinçleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güç vermektedir.
MPG Makine A.Ş. tarafından üretilecek
olan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021 tarihinde imzaladığı 38.500.000 Euro tutarındaki ‘8*8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi
Sözleşmesi’ kapsamındaki araçların imalatı takvimine uygun olarak devam etmektedir.
30 MİLYON TL’LİK
YENİ AİLE HAVUZU
KOMPLEKSİ
Grup
Şirketlerimizden
Bera Turizm A.Ş. bünyesinde
Antalya bölgesinin önemli turizm tesislerinden olan beş
yıldızlı sahil oteli Bera Alanya,
yapılan tadilat ve yenilenen
yüzü ile 29 Nisan’da sezonu
açarak misafir kabulüne başlamıştır.
Yeni yatırım, konaklama
ve tatil içeriği hakkında bilgiler veren Bera Alanya Genel
Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, “Kadın erkek
havuzlarının ayrı olmasının yanında ailenizle vakit geçirebileceğiniz, güzel bir tatilin
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başlangıcı 5.000 metrekarelik ortak kullanım aile havuzumuz, 30 milyon TL’lik yeni
yatırım ile 15 Haziran’da hizmet vermeye
başlayacak. Havuzumuzda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek snack
kafe, çocuklar için tasarlanmış eğlenceli
aqualar, yarı olimpik aile yüzme havuzu,
yenilenen mini clubun yanı sıra 7 adet kaydırağın tamamı aqua parkımız bünyesinde
hizmete sunulacak” dedi.
Müşterilerine her türlü kolaylığı sağlamak için çalıştıklarını belirten Cengiz,
“Otelimizde Wifi 6 teknolojisi kullanarak
bölgenin en hızlı internet çekim alanını
oluşturduk. Bera Alanya otelimizin her ala-

nında kesintisiz internet erişimi sağlamak
için 3 Milyon TL’lik yatırım yapmış bulunmaktayız” diye konuştu.
GOLDA GIDA AŞ ‘YETKİLENDİRİLMİŞ
YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI’
ALMAYA HAK KAZANDI
Golda Gıda AŞ, Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası ticareti ve ihracatı
hızlandırmak amacıyla yürürlüğe alınan, ithalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme
imkânı sunan, ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası’nı (YYS) almaya hak kazanarak
önemli bir başarıya imza attı.
BERA Holding şirketlerinden Golda

Gıda AŞ, uzun denetimler sonrasında aldığı, ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’
(YSS) ile uluslararası rekabette avantaj
sağlayarak hızlı ve zamanında teslimat
konusunda hem yeteneklerini daha da geliştirmiş olacak hem de ihracatta bir adım
öne çıkacak. Golda Gıda AŞ Genel Müdürü Fatih Doğan, yaptığı açıklamada; “Türkiye’de bu belgeyi hak eden 86. firmayız.
Golda Gıda olarak bu sayede ürettiğimiz
markalı ürünlerimiz uluslararası rekabette
ciddi bir avantaja sahip olacaktır. Gümrük
masraflarında %25’lik bir tasarruf sağlanması beklenirken, gümrük teminatlarında
da %1, bazen de tam muafiyetler gerçekleşecektir” ifadelerine yer verdi. YSS sertifikası ülkelerin karşılıklı birbirlerini tanıma
anlaşmaları ile ihracatçı firmalara uluslararası özel bir statü kazandırıyor. İhracatçı
şirketlerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını alabilmeleri için öncelikle ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi sahibi olmaları
gerekiyor.
BERA HOLDİNG’TEN 2022
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 377’LİK
NET KAR ARTIŞI
Gruptan yapılan açıklamada aşağıdaki
hususlara yer verilmiştir; “Küresel ve ulusal
düzeydeki olumsuzluklara rağmen Grubumuz 2022 yılına iyi bir başlangıç yaparak,
dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre %99,8 artışla 1.681.267.855
TL’ye çıkarmıştır. Dönem faaliyet karı önceki döneme göre %322 oranında artarak 365.794.354 TL, dönem net karı ise
önceki döneme göre %377 oranında artarak 351.739.106 TL olarak gerçekleşmiştir.
Aynı dönemdeki FAVÖK kar marjı 23,69%
olmuştur. 2020 yılında kararlaştırılan ve
2021, 2022 yıllarında da devam ettirilen
sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile net finansman maliyeti,
kur farkıyla birlikte dikkate alındığında 5
milyon lira gibi tutarla minimal düzeyde tutulmuş, toplam kredi yükünde dikkate değer bir artış yaşanmamıştır. Net finansman
maliyetindeki bu iyileşme dönem net karlılığının artmasında önemli etken olmuştur.
Grup şirketlerimiz nezdinde yapmakta olduğumuz önemli yatırımların ışığında ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına anlamlı katkı sunmaya devam edeceğiz.”
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Davut Balbaloğlu:
“Etliekmek bile lüks oldu”
Kobi Konya Dergisi’ne açıklamalarda bulunan
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı, Konya Kasaplar Odası Başkanı
Davut Balbaloğlu, son bir yılda ete yüzde 100’ün
üzerinde zam gelmesi nedeniyle yöresel lezzetimiz
olan etliekmeğin bile lüks olduğunu söyledi.

İğneden ipliğe her şeye gelen
zamlardan et fiyatları da nasibini aldı.
Son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde
artan et artık vatandaş için hayal oldu.
ZAMLAR DEVAM EDEBİLİR
Önümüzdeki süreçte et fiyatlarına yeni zamların gelebileceğini
söyleyen
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı, Konya Kasaplar Odası Başkanı
Davut Balbaloğlu, şöyle
konuştu:
“Ete son bir yılda
yüzde yüz zam geldi.
Geçen yıl 40 liraya karkas et alıyorduk bu yıl
92 liraya kesim yapılıyor. Karkas et fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. Şu an
kıymanın kilosu 150 lira,
kuşbaşının fiyatı da 160
lira. Şu an 70-75 liradan
tavuk satılıyor. Kurbanlık
fiyatları henüz açıklanmadı.

Piyasaya baktığını zamanda 6065 bin liradan aşağıya canlı hayvan
satılmıyor. Kurban kesimi artarsa zaten
sahil bölgelerimizde de tüketimin artacağı için et sıkıntısı yaşanabilir ve temin etmekte güçlükler yaşanabilir. Bu
da fiyatların yükselmesine sebep olur”
“SATIŞLARIMIZDA
YÜZDE 100 DÜŞÜŞ VAR”
Artan et fiyatları nedeniyle işlerinde yüzde yüz düşüş yaşandığını
söyleyen Başkan Balbaloğlu, Konya’nın yöresel lezeti etliekmekin bile
vatandaş için lüks olduğunu ifade
etti. Balbaloğlu, “Bugün kasaba sorarsanız bu şartlar altında etin fiyatı
normal. Üreticiye bakarsanız da o da
haklı. Ama hepsinden ziyade bu fiyatlar vatandaşın alım gücüne yüksek.
Şu an Konya'da vatandaşlarımızın
sık sık yaptırdığı etliekmek bile lüks
oldu artık. Bir etliekmek geçen sene
hamuruyla 7 liraya mal olurken şimdi
yaklaşık 30 lirayı buluyor. Bizim satışlarımızda da yüzde yüz bir düşüş var.
Şimdi günde 40-50 kilo et satan kasap kendini iyi yapmış sayıyor” şeklinde konuştu.
15
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Hayalleri süsleyen proje:
GÖKKULE KONUTLARI

Siyah Beyaz Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gökçek, Kobi
Konya dergisine gayrimenkul sektörü ve
yeni konut projesiyle ilgili bilgiler verdi.
“GAYRİMENKUL YATIRIMI
VATANDAŞLARIMIZIN
VAZGEÇİLMEZİDİR”
Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisinin gayrimenkul
sektörü olduğunu söyleyen Hüseyin Gökçek, şöyle konuştu:
“Covid-19 salgını ve pandemi sürecinden her kesim gibi biz de çok olumsuz
etkilendik. Ticaret hemen hemen durma
noktasına geldi. Maliyetlerin reel değerinden daha fazla artmış olmasının yanı sıra
vatandaşlarımızın alım gücü de aynı oranda azaldı. Geçmişe baktığımızda çok daha
yüksek fiyatlara gayrimenkul satılırken kar
payı düştü. Daha net ifade ile para kazanmadan satış gerçekleştiriyoruz. İnsanımız
son dönemde daha çok altın döviz gibi
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yatırımlara yöneldi. Biraz risk etmemek
biraz da kolay para kazanma isteği yatırım düşüncesi olanları bu kararı almaya
itti. Ancak toplum yapımız ve karakteristik
genlerimiz itibari ile gayrimenkul yatırımı
bizim insanımızın vazgeçilmezidir. Ev hayali hepimizin olmazsa olmazıdır. Bu yüzden sektörün kısa sürede toparlanacağına
inanıyorum. Özellikle iki yıldır gurbetçi vatandaşlarımız yasaklar nedeniyle ülkemize
gelemiyorlar. Bu yıl yurt dışı yasaklarının
kalkacağı da düşünülürse sektöre taze bir
kan olacaklardır. Gurbetçi yatırımcılarımızın ülkeye getireceği döviz ile sektör kısa
sürede ayağa kalkacaktır”
“DEVLETİMİZİN MALİYETLERİ AŞAĞI
ÇEKECEK TEDBİRLER ALMASI
LAZIM”
“Pandemi sürecinde ve sonrasında ülkemizde fırsatçılar doğdu” diyen Gökçek
açıklamalarını söyle sürdürdü:
“Hiçbir ticari faaliyette bulunmadan

deposunda ki malın değerini üçe beşe ona
katlayan fırsatçılar oldu. Demirde çimentoda tekelleşmeler oluştu. Dolayısı ile İnşaat
sektöründe maliyetler biranda katlandı.
Salgın kadar tehlikeli bir durum. İnsanımızın alım gücünün azaldığı günümüzde bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Ticarette
rekabeti sağlayamadığınız sürece sağlıklı
yürümesini beklemek hayalcilikten öteye
gidemeyecektir. O yüzden devletimizin
maliyeti aşağıya çekecek tedbirler alması
gerekiyor”

KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

“MEVZUATLARDA YENİ
DÜZENLEMELER YAPMAMIZ
GEREKİYOR”
Kentsel dönüşüm süreçlerinde aceleci ve tedbir alınmadan hareket edilidğini
kaydeden Hüseyin Gökçek, “Salgın sebebiyle ticaretleri sekteye uğrayan bir kesim
muhakkak ki olmuştur. Ancak bizim sektörümüzde farklı gelişmeler de bu sürece
olumsuz etki yaptı. Örneğin kentsel dönüşümde aceleci ve tedbir almadan hareket
ettik. Her yeri biranda imara açtık, kentsel
dönüşüm gerçekleştirdik. Bu da yetkisi
ve belgesi olmayan sadece paraya dayalı
müteahhitler doğurdu. Benim sloganımdır
‘parası değil diploması olan müteahhit olmalı’ 2000’li yıllarda olduğu gibi diploma
ile sermeye bir arada olmalı ki sektör sekteye uğramasın, insanlarımız mağdur olmasın. Yine mevzuatlara gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Müteahhitler
ile arsa sahiplerinin bir araya gelip gayri
yasal yollarla insanlara daire satıp dolandırdıklarını duyuyor şahit oluyoruz. Bu gibi
yasal boşlukların giderilerek 3. Şahıs yatırımcının koruma altına alınması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
“HAYALLERİ SÜSLEYEN MUHTEŞEM
BİR PROJE OLACAK”
Yeni konut projesi hakkında da bilgiler

veren Hüseyin Gökçek, “Şu an
Selçuk Mahallesi. Başkent Hastanesi karşısı. Taşova Sokak’ta
Gökkule konutları ismiyle yeni
bir projeye başlıyoruz. Bu projemizde 51 daire olacak. 2 çeşit 3+1
ve 4+1 lüks dairelerin yer olacağı
mükemmel bir proje olacak. Vatandaşlarımızın hayallerini süsleyen bu projede konut sahibi
olmak isteyen vatandaşlarımızın
ellerini çabuk tutmasını tavsiye
ediyorum” dedi.
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Konya OSB, Türkiye’nin üreten
gücü olmaya devam ediyor

Memiş KÜTÜKCÜ
Konya Sanayi Odası
Başkanı

Konya’nın üretim, istihdam ve ihracatına en büyük katkıyı veren Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye’nin
üreten gücü olma iddiasını her geçen gün
artırmaya devam ediyor.
1976 yılında Konyalı müteşebbislerin
girişimleri ile kurulan ve bugün Türkiye’nin en büyük 3. OSB’si olma özelliğine
sahip olan Konya OSB’mizde bu zamana
kadar 5 genişleme hamlesi gerçekleştirildi.
Konya OSB’mizde toplam 671 fabrika
üretim faaliyeti gerçekleştiriyor. Bu fabrikalarımızda 54 bin kişiye de istihdam
sağlanıyor. Bölgemizde 40 farklı sektörde üretim yapılmakla birlikte, otomotiv
yedek parça, döküm, makine ekipmanları, plastik, gıda, ambalaj, metal, dorse
ve damper, hidrolik öne çıkan sektörlerin
başında geliyor.
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Yerli ve yabancı girişimcilerin
tercih merkezi
Dünyada bir yatırımcı neye ihtiyaç
duyarsa, Konya OSB’mizde de bu imkanlara sahibiz. Yatırımcılarımıza dünya standartlarında alt yapı hizmeti sunuyoruz.
Bölgemizin dört bir yanını saran ve güçlü
iletişim imkanı sunan fiber optik alt yapımızla, içme suyu arıtma ve atık su arıtma
tesislerimizle, güneş enerjisi santrallerimizle, hava kargo hizmetimizle, lojistik
hizmetlerimizle, meslek lisemiz, Innopark
Teknoloji Geliştirme Bölgemizle, itfaiye
teşkilatımızla, sosyal tesislerimizle, bölgemizin kendi yeşilini üreten fidanlık ve sera
alanımızla tam bir şehir görünümündeyiz.
Çevreye duyarlı OSB,
yeşil dönüşüme öncülük ediyor
Konya Organize Sanayi Bölgemiz,
Türkiye’nin en çevreci OSB’leri arasında
yer alıyor. Bu konuda birçok yatırımı hayata geçirdik. Öyle ki, bölgemizdeki atık
su arıtma tesisimiz ile günlük 10 bin metreküp suyun arıtılmasını sağlıyoruz. Solar
çamur kurutma tesisimizle günlük 20 ton
susuzlaştırılmış çamurun kuruluk oranını
yüzde 85-90 seviyelerine çıkarmayı başardık. Yine içme suyu arıtma tesisimizde,
günlük 25 bin 500 metreküp suyun arıtmasını yaparak, kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.
Konya OSB’miz 1 milyon metrekare

yeşil alan ile Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden biri konumunda bulunuyor. Bölgemizde bulunan tüm çalı ve bazı ağaç
türlerini fidanlık ve sera alanımızda yetiştiriyoruz.
Bölge Müdürlüğümüz tarafından farklı zamanlarda kurulan toplamda 4.5 MW
kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerimizde bu zamana kadar 41 milyon 128
bin KW’ı aşkın elektrik üretimi gerçekleştirdik. Konya OSB’miz tüm bu yatırımlarımız ile birlikte Türkiye’nin en çevreci
OSB’lerinden biri oldu ve karbon salınımının azaltılmasına sunduğu katkı ile de
yeşil dönüşüme öncülük eden OSB’ler
arasında yer almaya devam ediyor.
KOS Hava Kargo’ya
ilgi her geçen gün artıyor
Konya OSB olarak, yatırımlarımızı bölge sanayicilerimizin taleplerini karşılamaya yönelik gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, sanayicilerimizin talepleri arasında yer
alan 2017 yılında hayata geçirdiğimiz KOS
Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanımız, sanayicilerimiz tarafından yoğun bir
şekilde kullanılıyor.
İlk ihracatın 2018 yılında Suudi Arabistan’a gerçekleştirildiği Hava Kargomuzdan, bugün itibariyle 87 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Buraya olan ilginin
önümüzdeki dönemlerde daha fazla artacağına inanıyoruz.

KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

0850 460 63 34

www.medicana.com.tr
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En şık gelinlerin adresi:

Konya’da en şık gelinlerin
tercihi 2013 yılından beri Kasr-ı
Saadet Gelinlik! Hayallerinizin
gerçekleştiği en özel günde
tarzınızla fark yaratmak
istiyorsanız Kasr-ı Saadet Gelinlik
mağazasına mutlaka uğrayın.

Çiğdem ÇUHADAR
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Konya’da en şık gelinlerin tercihi 2013 yılından beri
Kasr-ı Saadet Gelinlik! Kasr-ı Saadet Konya’da yalnızca
şıklığınızla değil güzelliğinizle de ilgileniyor. 2009 yılında güzellik merkezi olarak yola çıkan Kasr-ı Saadet 6
yıldır da gelinlik sektörün öncüsü olmayı sürdürüyor.
Kasr-ı Saadet’te düğün öncesi cilt bakımları, karbon tedavi, lazer epilasyon gibi hizmetler sunarken,
kusursuz güzelliğinizi tamamlayacak makyaj, saç veya
türban tasarımınızı da yapıyor.

KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

Sıra gelinliğe geldiğinde modanın en
iyi takipçilerinden olarak size özel alternatifler sunuluyor. Kişiye özel dikim yapabiliyor, hazır modellerinizi temin edebildiğimiz
gibi kiralama hizmeti de veriliyor. Nişan
elbisenizden kına kostümü ve gelinliğinize kadar pek çok farklı katalogla hizmet
veren Kasr-ı Saadet’te en değerli giysiniz
olan zarafetinizi ortaya çıkaracak şıklığı yakalıyorsunuz.
Provalarla üzerinize tam oturmasını
sağlayan gelinliğinizi düğün günü Selçuklu
’da bulunan mağazada giyiyorsunuz. Tüm
hazırlıklar tamamlandığında damat bey
sizi buradan aldığında gözlerindeki parıltıyı görecek ve mutluluğunuza da şahitlik
edecek.
“TÜRKİYE’DE DIŞARIYA BAYİLİK
VEREN TEK FİRMAYIZ”
Bir aile işletmesi olan Kasr-ı Saadet
hakkında Ahmet Çuhadar ve Çiğdem Çuhadar Kobi Konya okurları için özel açıklamalar da bulundu.
Türkiye’de dışarıya bayilik veren tek
firma olduklarını ifade eden Ahmet Çuhadar şunları söyledi:
“Eşim ve çocuklarımla birlikte gelinlik mağazamızı işletiyoruz. Ben normalde
savunma sanayinde çalışıyorum. İşimden
arta kalan zamanlarda eşim ve çocuklarıma destek oluyorum. Biz yaklaşık 13 yıldır
bu sektördeyiz. Önce güzellik salonu ve
kuaför olarak başladık. Son 6 yıldır da gelinlik mağazası işine girdik. Eşim türban tasarımı ve topuz üzerine Türkiye ve dünyada eğitimler veriyor. Biz Türkiye’de ilk defa
dışarıya bayilik veren firmayız.

“GELİNLERİMİZ BİZE UĞRAMADAN
KARAR VERMESİNLER”
“Bizi diğer gelinlikçilerden ayıran en
temel özelliğimiz, bünyemizde kuaförümüzün olması” diyen Çuhadar, açıklamalarını
şöyle sürdürdü:
“Buraya gelen gelinlere her türlü hizmeti veriyoruz. Burası bir nevi gelin hazırlama merkezi. Mağazamızda gece düğünleri
için abiye olarak hizmet veriyoruz. Bunun
yanında nişanlık, kınalık, kaftan ve gelinlik
gibi her türlü ürün var. Kuaför bölümümüzde de türban tasarım, topuz, makyaj gibi
hizmetleri sunuyoruz. Bizim İzmir’de anlaşmalı olduğumuz 3 tane dikim evimiz var.
Tasarımları Çiğdem Hanım birebir kendisi
hazırlıyor. Dikim evlerimizin de hazırladığı
koleksiyonları inceliyor ve bize uyanları
kendi markamızın ismiyle diktiriyoruz. Biz
burada bütün müşterilerimize hitap edebiliyoruz. Mağazamızı dışardan görüp gelen misafirlerimiz, ‘ dışardan çok güzel ve
pahalı bir mağaza sanıyoruz’ diyorlar. Ama
biz pahalı bir mağaza değiliz. Gelinliklerimiz 2 bin 500 liradan 20 bin liraya kadar
çıkıyor. Biz Türkiye’ye açılmış bir firmayız
ve bu konuda kendimizi Konya’da da tek
görüyoruz. Bu yüzden gelinlerimiz bize
uğramadan karar vermesinler.”

TASARIMLARIYLA 50’NİN
ÜZERİNDE ÖDÜL ALDI
Türkiye ve yurtdışında yaptığı tasarımlarla 50’nin üzerinde ödül aldığını söyleyen Çiğdem Çuhadar, ise şunları söyledi:
“Benim asıl mesleğim kuaförlük. Ve
ilk olarak güzellik merkeziyle başladık,
daha sonra müşterilerimizin talebi doğrultusunda gelinlik mağazamızı da açtık.
Buraya gelen gelinlerimiz başka yere uğramadan buradan hazırlayıp gönderiyoruz.
Ben Türkiye geneli ve yurtdışında türban
tasarımı üzerine eğitimler veriyorum. Yapmış olduğum tasarımlarla 50’ye yakın ödül
aldım. Oda başkanları ve kozmetik firmalarının gerçekleştirdiği organizasyonlardan ödüllerle döndüm. Tunus’ belediye
başkanından ödül aldım. Bunun yanında
gelin-damat dergisinden ödül aldım. Çırağan sarayında yapılan defilede bu ödülü
Türkiye genelinde hizmet veren 51 modacı
arasından aldım. Ayrıca ben Türkiye’den
yurt dışına giden ilk türban tasarım eğitmeniyim”
“Buraya gelen bütün müşterilerimiz
beni bir abla gibi görüyor” Çiğdem Çuhadar, “Beni en özel günlerinin kurtarıcısı
olarak görüyorlar. Ben de sürekli çözüm
odaklı çalışıyor ve onların buradan en güzel şekilde ayrılmasını sağlıyorum. Bunun
yanında Nene Hatun Parkı’nın içerisinde 3
katlı bir gelinlik mağazamız daha var” ifadelerini kullandı.
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Meram’ın ‘Büyük Konut
Hamlesi’ dalga dalga büyüyor
Aymanas Evleri ile başlayıp Aksinne,
Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri
Reis Evleri ile devam eden Meram’ın
‘Büyük Konut Hamlesi’nin son projesi Oruç
Reis Evleri’nin hayata geçmesiyle toplam
6 bin 569 konuta ulaşıldı. Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, bu hamle ile
sadece konutlar ve iş yerleri değil, Meram’a
yeni bir gelecek inşa ettiklerini ifade etti.

Mustafa KAVUŞ
Meram Belediyesi’nin ilçe genelinde
başlattığı değişim, dönüşüm ve imar çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediyenin, bu çerçevede öncülük ederek başlattığı ‘Büyük Konut Hamlesi’ her geçen
gün büyüyor. Aymanas Evleri ile başlayıp
Aksinne, Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa,
Piri Reis ve Oruç Reis Evleri ile bu hamle
toplam 6 bin 569 konuta ulaştı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği kooperatiflerin her biri başvuru rekoru kırdı.
BAŞKAN KAVUŞ; “SADECE KONUT
İHTİYACINI KARŞILAMIYOR AYNI
ZAMANDA MERAM’A YENİ BİR
GELECEK İNŞA EDİYORUZ”
Yükselen konutların sadece Meram’ın
değil tüm şehrin değişen ve dönüşen yüzünü yansıttığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her bir proje
ile Meram’a yeni bir gelecek inşa edildiğinin altını çizdi. Hemşehrilerinin beklentisi
devam ettiği sürece bu konut hamlesinin
de devam edeceğinin müjdesini veren
Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
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“İmar çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen dönüşümünü tamamlayamamış mahallelerimizde belediye olarak
kooperatiflerin kuruluşuna öncülük ediyoruz. Şehrin bu noktada hissettiği açığı
kapatmasının yanı sıra belediyeye duyulan
güvenin bir eseri olarak bu projelerimizin
her biri başvuru rekorları kırdı. Bu sadece Meram için değil, şehrimiz hatta tüm
ülke için bile önemli bir sayı. Şu ana kadar 613 daire ve 73 dükkan teslim edildi.
‘Hemşehrilerimi ilgilendiren her konu bizi
de ilgilendirir’ diyerek öncülük ettiğimiz
her kooperatifi yakın markajla takip ediyor, gelişmeleri, gelinen noktayı yakından
izliyoruz. Cenab-ı Hak, inşaatları en kısa
zamanda kazasız belasız tamamlamayı ve
hak sahiplerinin de en kısa zamanda evlerine oturmalarını nasip etsin.”
BAŞKAN KAVUŞ; “YAKALANAN
BAŞARI GÖSTERDİĞİMİZ
HASSASİYETİN NETİCESİDİR”
Kooperatiflerin kaliteli yaşam alanları
üretmesi sebebiyle de büyük rağbet gördüğünü ifade eden Başkan Kavuş, “Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bir taraftan
hemşehrilerimizin konut ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirirken diğer taraftan
fiziki dönüşüm yetmez diyerek, kentsel
dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal
boyutlarıyla birlikte tasarlayarak projeler
üretiyoruz. Kooperatiflerimiz, benzersiz ve
kaliteli nitelikte yaşam alanları oluşturuyorlar. Konut üretimimizdeki başarının gerisinde üretilen kaliteli konutların yanısıra, bize
duyulan güven, bizim hemşehrilerimizle
kurduğumuz güçlü gönül bağı, vatandaşlarımızın her alanda hayat kalitesinin yükselmesi talebi ve buna karşın bizim gösterdiğimiz hassasiyet ve gayret vardır” diye
konuştu.
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İşte Meram’ın konut projeleri;
Aymanas Evleri Konut Yapı
Koopetarifi;
448 konut, 34 adet ticari alan ve 8.615
m2 yeşil alandan oluşan proje konut hamlesinin ilk adımını oluşturdu. Projede 452
araçlık kapalı otopark ve 165 araçlık açık
otopark da bulunuyor.
Aksinne Evleri Konut Yapı
Koopetarifi;
846 dairelik bu dev proje, bölgesindeki önemli bir açığı kapatacak. Toplamda 14
blok, 846 Konut ve 41 ticari kısımdan oluşan projenin 144 dairesi hak sahiplerine
düzenlenen törenle teslim edildi.
Uluırmak Evleri Konut Yapı
Koopetarifi;
90 bin 905 m² arsa alanına sahip
Uluırmak Evleri; 1646 daire, 32.000 m2 yeşil alan, 5000 m2 ticari alan ve 1970 adet
açık-kapalı otoparkla; bölgenin en prestijli
yapılarından biri olarak hayata değer katmak için yükseliyor.
Turgutreis Evleri Konut Yapı
Kooperatifi;
30 binin üzerinde bir başvuru alan projede toplam ticari alan bin 520 m². Toplam
konut sayısı ise 591.
Fahrünnisa Evleri Konut Yapı
Kooperatifi;
Karaman Caddesi, Çaybaşı Caddesi
ve yeni açılacak olan 25. metrelik Şehit
Ünal Caddesi’ne cephe lokasyonuyla kolay ulaşım ağına sahip Fahrünnisa Evleri
Konut Yapı Kooperatifi toplamda 59.168 m²
arsa alanına sahip.
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3 ayrı parselde, Zemin+10 ve Zemin+11
kattan oluşacak 13 blok ve 1042 daire olarak inşa edilecek. 22.430 m² sosyal yaşam
alanı içerisinde; yeşil alan, çocuk oyun
alanları ve spor alanları ile sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak projede
her daire için 1 adet kapalı otopark olacak.
Piri Reis Evleri Konut Yapı
Koopetarifi;
Meram Belediyesi’nin ilçe genelinde
yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Kapsamında
kurulmasına öncülük ettiği Piri Reis Evleri
Konut Yapı Kooperatifi Aymanas Mahallesi
sınırlarında yer almaktadır. Ahmet Özcan
Caddesi ile Karaman Caddesi’ne yakın lokasyondave yeni açılacak Alparslan Türkeş Caddesi’ne cephe olan Piri Reis Evleri
Konut Yapı Kooperatifi toplamda 56.525
m² arsa alanına sahip olup 2 ayrı parselde
Zemin +7 kattan 14 blok ve 846 daire olarak inşa edilecek.
Oruç Reis Evleri Konut Yapı
Koopetarifi;
1150 dairelik Oruç Reis Evleri, Aymanas Mahallesi’nde yer almaktadır. Ahmet
Özcan Caddesi ile Karaman Caddesi’ne
yakın lokasyonda bulunan 74.289 m2 arsa
alanına sahip olan ve Zemin+7 ve Zemin+5
olmak üzere toplam 19 adet blok teşkil
edilecek projede, her daireye 1 adet kapalı otopark alanı ayrıldı. Sosyal yaşam alanı
için ayırılan 39.500 m2’de, yürüyüş yolları,
her yaşa uygun spor alanları, çocuk oyun
alanları ve geniş yeşil alanları ile güven ve
huzur içinde bir sosyal yaşam konut sahiplerini bekliyor.
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Murat Yağız: Buğdayda
rekolte yüzleri güldürecek
Merkez Meram Ziraat
Odası Başkanı Murat Yağız,
Konya’nın tüm ilçelerinde
buğday ekili tarım
arazilerinde son yağışlarla
birlikte verimin yüksek
olduğunu söyledi. Yağız,
“Bu yıl rekolte üreticimizin
yüzünü güldürecek” dedi.
Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde buğday üretiminde büyük düşüş yaşanmıştı. Bu yıl Konya
Ovası’nda yaşanan yağışlar üreticiyi memnun etti.
REKOLTE ESKİ YILLARDAKİ
RAKAMLARI BULACAK
Buğday ekili arazilerde üretim bolluğu yaşanacağını söyleyen Merkez Meram
Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, “Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı Türkiye’de
17 milyona düşen buğday rekoltesi bu yıl
geçmiş yıllardaki rekoltesine ulaşıp 20 milyon tonu bulacak.

Murat YAĞIZ
Kendi bölgemiz olan Meram’da yüzde
yüz bir artış bekliyoruz. Altınekin ilçesinden ziyade diğer bütün ilçelerimizde de
geçtiğimiz yılın üzerinden bir rekolte bekliyoruz. Bu yıl Konya ’da 3-3,5 milyon ton bir
rekolteyi yakalayacağımızı düşünüyorum.
Bu yıl kuraklık tehlikemizde yok. Son yağan yağışlar birlikte kuraklık riski ortadan
kalktı” dedi.
“MALİYET ARTIŞLARI
BİZİ KORKUTUYOR”
“Çiftçiyi önümüzdeki yıllarda bekleyen
tehlikeli artan maliyetler” diyen Yağız, “Maliyet artışları hızla devam ediyor.

Özellikle akaryakıt ve enerjide maliyet
artışları devam ediyor. Çiftçi olarak kullandığımız kalemlerin tamamında yüzde 300
ila 400 arasında artışlar var. Bu önümüzdeki yıllar için bizi korkutuyor. Özellikle
sebze ekimi yapacak olan üreticilerimizin
çok yüksek maliyetleri var. Şu an fideler
ekilmeye başladı.
Eğer üreticilerimiz ürünleri mal edecekleri fiyata satamazlarsa, önümüzdeki
yıllarda sebzeden kaçışlar başlar. Bu yüzden denge kurulmalı ve üretim maliyetlerimizin düşürülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Koyuncu Petrolleri, topladığı plastik
kapaklarla engelleri kaldırıyor
Konya Eski Sanayi kavşağında
bulunan Koyuncu Petrolleri
Bedir İstasyonuna getirilen
kapaklar Omurilik Felçlilerine
umut olmaya devam ediyor.
2011 yılından itibaren Koyuncu Petrolleri,
Shell ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
tarafından yürütülen plastik kapak toplama
projesi kapsamında toplanan tüm kapaklar,
gelirin tamamı tekerlekli sandalye alımında
kullanılmak üzere dönüştürülüyor.
Koyuncu Akaryakıt Genel Müdürü Osman
Erkal, engelli vatandaşların günlük hayatta
yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını
belirterek şunları söyledi : “Shell ve Türkiye
Omurilik Felçlileri Derneği ile yapılan işbirliği
sonucunda engelli vatandaşlarımıza hareket
serbestliği sağlayacak, onların yarınlara daha
umutla bakabilmesine bir adım da olsa katkı26

da bulunabilecek bu organizasyon ile kapak
toplama projemize devam ediyoruz. Sadece
akaryakıt istasyonlarımız da bizlerin topladığı
kapaklar değil, dışarıdan vatandaşlarımızın da
çok büyük desteğini alıyoruz. Omurilik Felçlilerinin yaşadıkları bu zorlukların azalmasında
Koyuncu Petrolleri olarak bizimde bir katkımız
varsa, ne mutlu bize” diyerek sözlerine son
verdi.
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Modern mobilyanın kaliteli
ismi: Düğüncüzade Mobilya
Modern Mobilyanın
Öncüsü Düğüncüzade
Mobilya, yaşam
alanlarınıza ilham veren
tasarımlarıyla yeni
mağazasında sizleri
bekliyor.

Dünyanın her yerinde rağbet
gören ve değişen dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak daha şık bir
hale gelen modern mobilya, özellikle son zamanlarda yeni evlenen
ve evini yenilemek isteyenlerin ilk
tercih ettiği mobilya ve dekorasyon
tarzı oluyor.
Daha realist çizgilere sahip olan
modern mobilya ve modern dekorasyonun aslında temelinde, sıkıcı
ve yorucu dünyadan kaçış var. İşte
bu kaçışı sizler için daha kullanışlı,
daha ergonomik ve daha şık bir hale
getiren Düğüncüzade Mobilya, üretmiş olduğu mobilya modelleri ile istediğiniz tüm özellikleri karşılıyor.
Tasarım ve konsept açısından
modernist bir yaklaşıma sahip olan
Düğüncüzade Mobilya yatak odasından yemek odasına, TV ünitesinden özel tasarım projelere kadar
birçok alanda üretim gerçekleştirmektedir.
28

KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

“HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜNLER”
30 yıldır mobilya sektöründe olan ve
yapmış olduğu mobilya tasarımları ile kalite ve şıklığı aynı anda yakalamayı başaran
Düğüncüzade Mobilya’nın mağaza müdürü, Mevlüt Kök, Kobi Konya’ya özel açıklamalarda bulundu.
“Düğüncüzade firmamız 30 yıllık geçmişiyle köklü bir firma” diyen Kök, “Firmamız hızlı teslimatı, kaliteli, şık ve uygun
fiyatlı ürünleriyle her bütçeden vatandaşımıza hizmet veriyor. Firmamız hem toptan
hem de perakende olarak sektörün öncüsü diyebiliriz. Yatak odaları, koltuk takımları, salon takımları, mutfak ve bahçe setleri
gibi çok geniş bir ürün yelpazemiz var” ifadelerini kullandı.
“KALİTELİ ÜRÜN, UYGUN HESAP”
Konya çevre ilçelerden yoğun talep
görmelerinin yanında Türkiye’nin birçok iline de ürün gönderdiklerini kaydeden Kök,
şunları söyledi:
“Konya ve çevre illerinden çok yoğun
şekilde talepler görüyoruz. Türkiye’nin 81
iline kadar teslimat gerçekleştirebiliyoruz.
Kargoyla gönderdiğimiz ürünlerimizin kurulumlarını da gerçekleştiriyoruz. Bizi diğer
firmalardan ayıran en temel özelliğimiz;
kaliteli ürünleri çok hesaplı bir fiyata vermemiz. Ürünlerimizde yüzde yüz mdf’den
oluşuyor. Müşterilerimiz mağazamıza geldikten sonra kaliteli ürünlerimizin fiyatını
öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor”
“SÜREKLİ KAMPANYALARIMIZ OLUYOR”
Ürünlerde sık sık kampanyalar yaptıklarını da sözlerine ekleyen Mağaza Müdürü Kök, “Düğün sezonu açıldı. Düğün
yapacak çiftlerimiz için de düğün paketlerimiz var. Müşterilerimiz hayalini kurduğu
ürünün rengini, koltuğunu vb. durumlarını
kendisi seçebiliyor.

Bizim sürekli kampanyalarımız oluyor.
Vatandaşlarımızın Düğüncüzade’yi sosyal
medya hesaplarından takip ederek kampanyalarımız hakkında mutlaka haberdar
olmaları çağrısında bulunuyorum. Vatandaşlarımızın mağazamızı gezmeden başka
yerden ürün almasın” şeklinde konuştu.
4 BİN METRE KARE SHOWROOM
Yeni mağazaları hakkında bilgiler veren Kök, “Yeni yerimiz Adana çevre yolu
üzeri Balcılar Yem’in karşısında. 4 bin metre kare büyülüğünde olan mağazamızda
25 personelimizle hizmet veriyoruz” dedi.
“DİSCOUNT SATIŞ SİSTEMİ
PRENSİBİYLE ÇALIŞIYORUZ”
30 yıldır sektörde üretim pazarlama ve
mağazacılık üzerine tecrübesi olan ürettiği
ve distribütörü olduğu ürünleri Türkiye’nin
her yerinde bayilerine servis eden Saraylıgil Mobilyanın pazarlama müdürü Toprak
Bayram da Saraylıgil Mobilya hakkında
bilgiler verdi.

“Düğüncüzade Mobilya şirketimizin
perakende markası” diyen Bayram, “21
Mayıs’ta yeni yerimizde hem düğüncüzade mobilya showrom hem de Saraylıgil
toptan mobilya olarak faaliyete başladık.
Adana çevre yolu caddesi üzerinde bulunan 6.000 metrekare alanda Türkiye’nin
her yerine sunduğumuz ürünleri Konya ve
çevre iller hizmetine toptan fiyatına perakende satış ilkesiyle sunduk. Ev mobilyası üzerine çalışan firmamız Discount satış
sistemi prensibi ile çalışmaktadır. Farklı
illerde bulunan fabrika ve atölyelerden
kendimize has mobilya koleksiyonlarını
perakende olarak Düğüncüzade markamızla, toptan bayi kanalı yoluyla da Saraylıgil markasıyla sunmaktayız. Ankara da
bulunan depomuz vasıtası ile Türkiye’nin
her yerine hizmet vermekteyiz. Toptan fiyatına mobilya almak isteyenleri Adana
çevre yolunda bulunan showromumuza
bekliyoruz.”
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Karatay’daki hizmetler
BM’nin küresel hedefleriyle
bire bir örtüşüyor

Karatay Belediyesi, BM tarafından “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”
çerçevesindeki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan
“Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” kapsamında “Yerel Gönüllülük
Raporu”nu geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Raporu hazırlayan Türkiye’deki ilk
3 belediyeden biri olan Karatay Belediyesi, hem sürecin takibini Konya’daki tüm
dinamiklerle birlikte yürütmek hem de ilçede hayata geçecek her türlü hizmeti
çok daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi amacıyla “Gönüllü Yerel Gözden
Geçirme (VLR) Çalışma Programı” düzenledi.
30
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile
Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG
MEWA) işbirliğinde 2021’de “Yerel Gönüllülük Raporu”nu hazırlayan Karatay Belediyesi, “Gönüllü Yerel Gözden Geçirme
(VLR) Çalışma Programı”nı düzenledi.
Program; “Yerel Gönüllülük Raporu”nun hazırlanışından bu yana geçen sürecin değerlendirilmesinin yanı sıra söz
konusu süreç ile belediyenin hayata geçireceği hizmet ve projelerin Konya’nın tüm
dinamiklerle birlikte karar vermesi amacıyla gerçekleştirildi.
KARATAY BELEDİYESİ, İLÇEYİ
TÜM DİNAMİKLERLE BİRLİKTE
YÖNETEREK HİZMET KALİTESİNİ
DAHA DA ARTIRMAK HEDEFİNDE
“Belediyelerde Performans Yönetim
Sisteminin Geliştirilmesi” ana başlığı adı altında Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa; Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Halil
Şener, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Milli Emlak Uzmanı Kıvılcım Özge
Kara, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yönetici ile uzmanları, Karatay
Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi birim yönetici ile
personeli, Konya’nın birçok kamu kurum,
kuruluş ve STK temsilcileri, üniversite ile
uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.
KARATAY’DAKİ HİZMETLERİMİZ,
BM’NİN KÜRESEL HEDEFLERİYLE
DE ÖRTÜŞÜYOR
Karatay Belediye Başkan Yardımcısı
Ramazan Şevik, belediyenin “Yerel Gönüllülük Raporu”nu hazırlama süreci ile
gelinen noktayı katılımcılarla paylaştığı
konuşmasında rapor hazırlama sürecini
belediyenin kurumsal yapısını ele almakla
başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda uluslararası kurum ve
kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek amacıyla Dış İlişkiler Müdürlüğü’nü kurduklarını aktaran Ramazan Şevik; “Türkiye Belediyeler Birliği ve UCLG-MEWA iş birliğiyle
ilçemizde Gönüllü Yerel Değerlendirme
Raporu hazırlama çalışması yürüttük. Geçtiğimiz yıl katılımcılık anlayışı çerçevesinde
dış ve iç paydaşlarımızın desteğiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak belirlenen 17 amaçla hizmetlerimizi kıyaslayarak
bir durum tespiti yaptık. Bu çalışma neticesinde bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin
büyük oranda küresel hedeflerle de örtüştüğü ve buna katkı sunduğunu görüyoruz.
Bununla yetinmeyip, geliştireceğimiz eylem ve politikaları Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) süreci ile ortaya çıkan durum
tespitini esas alarak daha da geliştirmek
istiyoruz. Bu amaçla sizlerin de katkı ve
desteğini bekliyoruz. Yapacağımız her türlü hizmet, sizlerin de katkısıyla inanıyoruz
ki ilçemizin küresel hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacaktır” dedi.
VLR RAPORUNU HAZIRLAYAN
KARATAY BELEDİYESİ’Nİ DE
KUTLUYORUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Daire Başkanı Halil Şener, kurum
olarak Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR)
sürecinde Karatay Belediyesi ile hep işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Halil Şener, şunları söyledi; “İhtiyaçların sınırsız,
kaynakların kıt olduğu günümüzde BM tarafından belirlenen 17 hedef son derece
önemli ve tüm dünya bu
kaynakların eşit bir şekilde
dağılması için çalışıyor. Ülkemizde de 2000’li yılların
başında yapılan reformlar-

la birlikte belediyelerimize geniş yetkiler
verildi. Bu düzenlemelerle belediyeler,
vatandaşların mutluluğunu ve rahatını ön
planda tutan birçok proje ile çalışma yapmaya başladı. Bu gayretler BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de hizmet
ediyor. Bu kapsamda önemli çaba gösteren ve VLR raporunu hazırlayan Karatay
Belediyesi’ni de kutluyorum.”
KARATAY BELEDİYESİ ALTYAPIYI
ALT YAPISINI GÜÇLENDİRME
ÇALIŞMALARINDA TÜRKİYE’DE
ÖNCÜ BELEDİYELERDEN BİRİSİ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) Portföy Yöneticisi Burcu Miraç Dıraor Aydın ise BM Kalkınma Programı’nın
60 yıldır Türkiye’de hizmet verdiğini belirterek bu kapsamda bugüne kadar birçok
proje, program ve çalışmanın hayata geçtiğini söyledi.
Burcu Miraç Dıraor Aydın; “Karatay
Belediyesi, BM’nin Gönüllü Gözden Geçirme ve Değerlendirme Süreci (VLR) ile ilgili
olarak Türkiye’de altyapıyı alt yapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda Türkiye’de öncü belediyelerden birisi
konumunda. Bildiğiniz gibi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “2021 Hıgh Level
Polıtıcal Forum”da konuşarak bu süreçteki
örnek ilçe olarak yaptıklarını BM’ye anlattı.
Dolayısıyla hem yerel hem de ulusal düzeyde bu yapılanların uluslararası entegrasyonunu sağlamak son derece önemli.
Bu bağlamda Karatay Belediyesi’nin geldiği nokta önemli ve çok güzel bir örnek
olarak karşımızda duruyor. Böyle bir çaba
içine giren ve inisiyatif alan Karatay Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından toplantıda
Yerel Yönetim Reformu Aşama 3 (LAR III)
1’inci Bileşen Kilit Uzmanı Dr. Volkan Recai
Çetin ile UNDP LAR 3 Kıdemli Yerel Uzmanı Dr. Volkan Erkan BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” çerçevesindeki 17
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile VLR
hakkında bir sunum yaparken; Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Fuat Özcan,
Karatay Belediyesi’nin VLR Raporu hazırlama sürecini anlattı. “Gönüllü Yerel Gözden
Geçirme (VLR) Çalışma Programı”, toplantıya katılan paydaşlar ile kurum ve kuruluş
temsilcilerinin görüş ile öneri ortaya koymalarıyla sona erdi.
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Başkan Hasan Kılca’dan
2 yeni kooperatif müjdesi

Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan 42’nci toplu konut hamlesi olan 312
dairelik AKSAPARK Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, düzenlenen törenle
atıldı. Karatay’ın düzenli şehirleşmesine ve vatandaşın konut ihtiyacına çözüm
ürettiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizin kentsel
dönüşümüne yönelik önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki
günlerde 2 yeni kooperatifimizi de kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Karatay Belediyesi öncülüğüyle kurulan AKSAPARK Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.
İLÇEMİZİN DÜZENLİ
ŞEHİRLEŞMESİNE VE
DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLIYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,
törende yaptığı konuşmada, AKSAPARK
Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin ilçede Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen 42. Toplu konut hamlesi olduğunun
altını çizdi.
Başkan Hasan Kılca; “Karatay’ımızın
düzenli şehirleşmesine ve hemşehrilerimizin konut ihtiyacına çözüm üretmeye devam ederken; ilçemizin de kentsel dönüşümüne yönelik önemli katkılar sağlıyoruz.
Bu kapsamda belediyemiz öncülüğünde
kurulan AKSAPARK Projesi’ni hayata ge32

çirdik ve başvurularını aldık. İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla kooperatifimizin kuralarını dijital ortamlarda, noter
huzurunda yaparak üyelerimizi belirledik.
Toplamda 312 daireden oluşan kooperatifimiz; yaklaşık 25 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Yeşil alanları, spor alanları,
peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme
alanları ile kapalı otoparkın da bulunacağı
kooperatifimizin ilçemizin prestij ivmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Toplu
Konut Yapı Kooperatifimizde projemiz; her
biri 6 kat olmak üzere 26 bloktan oluşacak. Projede 139 metrekarelik 3+1 216 daire ve 114 ile 90 metrekarelik 2+1 96 daire
bulunacak.
Projemizle, ilçemizde düzenli ve güvenli yapılaşmanın hızlandırılmasına, yeni
özel sektör girişimlerinin özendirilmesine

ve vatandaşlarımızın çok daha ferah ve
konforlu yaşam alanlarına kavuşmasına
imkân sunuyoruz. Amacımız; Karatay’ımızı
çok daha güzel yarınlara en iyi şekilde hazırlamak” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN HASAN KILCA’DAN
2 YENİ KOOPERATİF MÜJDESİ
Her geçen gün belediye öncülüğünde
kurdukları toplu konut hamleleriyle ilçenin
dönüşümüne büyük katkı sağladıklarını
hatırlatan Başkan Hasan Kılca, iki yeni toplu konut kooperatifinin de müjdesini verdi.
Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; “Toplu konut hamlelerimiz
bunlarla sınırlı değil. 2 ayrı noktada büyük
oranda anlaşmalarını sağladığımız kooperatiflerimizin duyurusunu da ilerleyen günlerde yapacağız inşallah. Karatay için ne
yapsak az.
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Karatay’ımız köklü geçmişe sahip bir
ilçe. Geçmişimize bağlı kalarak dönüşümlerimizi emin adımlarla uygulamak, düzenli şehirleşme projelerimizi planlı şekilde
hayata geçirmek ve tüm bu çalışmaların
sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok
çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve
düşüncelerle; belediyemiz öncülüğünde
kurulan AKSAPARK Toplu Konut Yapı Kooperatifi’mizin temelini bismillah diyerek
atarken, projemizin hayırlara vesile olmasını bir kez daha diliyorum. Çalışmalarımızda bizlere her zaman destek veren bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza,

milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımıza,
meclis üyelerimiz ile muhtarlarımıza çok
teşekkür ediyorum. Aramızdaki bu uyum
oldukça daha nice çalışma ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Rabbim gayretimizi ve heyecanımızı her daim diri tutsun,
Rabbim memleketimize hizmet etme şevkimizi artırsın.”
BİZİM İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK YETMEZ
AYNI ZAMANDA DERTLENMEK
DE GEREK
Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk
Ulular, projenin hayırlar getirmesini dileyerek, Karatay’a yeni bir toplu konut hamle-

sini kazandıran Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca’yı tebrik ederken; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bizim için
çalışmak veya çok çalışmak yetmez aynı
zamanda dertlenmek de gerek. Şehrimize
hizmet eden ilçe belediye başkanları olarak bizler de ilçemizle yatıp ilçemizle kalkıyoruz.
Zira o kadar yapılacak iş var ki bizler
de hizmetin en güzeline en iyisine layık vatandaşlarımızın olduğu anlayışıyla hareket
ediyoruz ve görev süremizde en çok hizmeti yapmanın gayretindeyiz. Dünya piyasalarındaki durum ve inşaat malzemelerindeki artışa rağmen hem özel sektörün önü
açılsın, mahallelerimiz dönüşsün ve buralardaki arsa sahipleri yeni evlerine kavuşsun diye özellikle merkez ilçe belediyeleri olarak sürekli yeni projeler üretiyoruz.
Projeyi hayata geçiren Karatay Belediye
Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibini
kutluyorum” dedi.
KONYAMIZIN BELEDİYELERİ
BÜYÜK BİR HİZMET YARIŞINDA
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Konya
belediyelerinin birbirinden önemli ve güzel işlere imza attığını söyledi.
İl Başkanı Hasan Angı, şunları aktardı: “Konya belediyelerimiz, başkanlarımız;
gerçekten de güzel işlere imza atıyorlar ve
büyük bir hizmet yarışı içindeler. İlçelerimizin her alanına dokunuyorlar. İşte AK Parti
belediyelerinin ve AK Parti Belediyeciliğinin farkı bu. Sağ olsunlar, başkanlarımız,
kendilerinden önceki başkanlarımızdan
bayrağı devralarak bu çıtayı daha da yukarılara çıkarıyorlar. Allah hepsinden razı
olsun. Karatay Belediyemiz öncülüğünde
kurularak bugün temelleri atılan AKSAPARK Toplu Konut Yapı Kooperatifimizin de
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”
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Hasan Kılca: Bu yatırımlarımız
ilçemize ve insanımıza olan
sevgimizin gereğidir
Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan
ve ilçenin 16. kapalı pazar
marketi özelliği taşıyan
Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi, düzenlenen
törenle hizmete açıldı.
Tamamen çevreci olarak
tasarlanan ve pazar marketin çatısının üzerine
yerleştirilen Güneş Enerjisi
Santrali (GES) sayesinde
hem elektrik üretecek hem
de vatandaş ile esnafın
alışverişine konfor katacak. 13 milyon 500 bin
liraya mal edilen kapalı
pazar marketin açılışında
konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,
“Tüm yatırımlarımız; Karatay’ımıza, hemşehrilerimize ve Konyamıza olan
sevgi ile muhabbetin gereğidir” dedi.
Karatay Belediyesi tarafından yapımı
tamamlanarak hizmet vermeye başlayan
Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nin
resmi açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
İLÇEMİZDE KAPALI PAZAR MARKET
SAYISI 17’YE YÜKSELİYOR
2 bin 327 metrekarelik kapalı alana
sahip olan ve tek kat olarak tasarlanan Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca, söz konusu projenin hayata
geçmesinin kendilerinin Karatay’a ve vatandaşa duydukları muhabbetin bir gereği
olduğunun altını çizdi.
Başkan Hasan Kılca; “Karatay’ımıza
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yaptığımız her hizmet, ilçemiz için attığımız her adım ve hayata geçen her proje;
Karatay’ımıza olan sevgimizin, hemşehrilerimize ve şehrimize duyduğumuz muhabbetin bir gereğidir. Karatay Belediyesi
olarak hizmet ve yatırım anlayışımızın önceliği de insanımız ve insanımıza değer
katan çabalardır. Çabalarımız ve Karatay’ımızın ihtiyaç ile talepleri doğrultusunda 80
mahallemizin tamamına hizmet ediyoruz.
Bu kapsamda bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl
Eylül ayında Kalenderhane ve Büyüksinan
Kapalı Pazar Marketlerimizin temellerini
hep birlikte düzenlediğimiz törenle atmıştık. Aralıksız bir şekilde sürdürülen çalışmalar neticesinde yapımını tamamladığımız ve hemşehrilerimize hizmet vermeye
başlayan Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimizi 13 milyon 500 bin liraya mal ettik.
Kalenderhane kapalı pazar marketimizde
esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken, hemşehrilerimiz de konforlu bir
hizmet alma imkânına kavuştular. İnşallah
önümüzdeki haftalarda da artık az bir işi
kalan Büyüksinan kapalı pazar marketimizi
de hizmete açacağız. Bu iki projemizin de
tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde kapalı
pazar market sayısı 17’ya çıkacak. İlçemiz
hali hazırda 1 adet yarı açık semt pazarı ve
1 adet de açık semt pazarı bulunduğunu
ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

GES ÖZELLİĞİ SAYESİNDE
ALIŞVERİŞE KONFOR KATACAK
HEM DE ELEKTRİK ÜRETECEK
Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nde idari bölüm ve güvenlik odasının yanı
sıra çay ocağı, mescit, bay-bayan ve engelli tuvaletleri ile elektrik ve hidrofor odalarının da bulunduğunu söyleyen Başkan
Hasan Kılca, pazar marketinin üzerinin tamamen güneş enerji santrali panelleriyle
donatıldığını bu sayede elektrik de üretileceğini kaydetti. Hasan Kılca sözlerini şöyle
tamamladı: “Karatay Belediyesi olarak Tatlıcak ve Saraçoğlu mahallelerimize iki adet
Güneş Enerji Santrali kurduk. Bununla yetinmedik ve yenilenebilir enerji alanında
doğa dostu yeni nesil projeler üretmeye
devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl temellerini
atarak açılışını yaptığımız Kalenderhane
Kapalı Pazar Marketimiz ile Büyüksinan
Kapalı Pazar Marketimiz bu amaçla hayata geçen hizmetlerimizden. Kapalı pazar
marketlerimizin hemşehrilerimize konforlu
hizmet imkanı sunacak olmalarının yanında bu projelerimizin en önemli özelliği, çatılarının Güneş Enerji Santralleriyle (GES)
donatılmış olmasıdır. Toplamda 13 milyon
500 bin liraya mal ettiğimiz Kalenderhane
Kapalı Pazar Marketimiz; betonarme duvara sahip ve üzeri açılır-kapanır kepenk
sistemiyle komple kapatıldı.
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Çatısı çelik konstrüksiyon olup, marketimizin çatısı komple güneş panelleriyle donatılmıştır. Bu sayede yıllık 472 Mwh
enerji üretimi olabilecek. Dolayısıyla kapalı
pazar marketimiz, hem hemşehrilerimizin
ve esnafımızın alışverişine yeni bir konfor
katıyor hem de enerji üretiyor. Önümüzdeki haftalarda da aynı özelliklere sahip
Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimizin de
açılışını yine hep birlikte yapacağız inşallah. Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmetin en güzelini sunmaya ve
insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kalenderhane Kapalı Pazar
Marketimiz hayırlı mübarek olsun. Esnafımıza hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum.”
KARATAY BELEDİYESİ,
HİZMETLERİYLE İLÇEYE ÖNEMLİ
DEĞERLER KATIYOR
Konya Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mustafa Uzbaş, bugüne kadar birbirinden önemli hizmetleri yaparak vatandaşların huzur ve mutluluğuna katkı
sunmanın Cumhur İttifakı’nın en önemli
anlayışı olduğunu belirtti.
Mustafa Uzbaş; “Büyükşehir ve ilçe
belediyeleri olarak gece gündüz demeden
çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda
Karatay Belediyemiz de birbirinden önemli
ve ilçemize yakışır hizmetlerle şehrimize
değer katıyor. Kalenderhane Kapalı Pazar
Marketi de bölgedeki hemşehrilerimizin
alışveriş ihtiyacının konforlu bir şekilde
karşılanmasına olanak sağlarken, pazar
esnafımıza da önemli katkılar sunacaktır.
Projenin aynı zamanda elektrik üretmesi de temiz enerji alanına da önemli bir
örnektir. Bu vesileyle yatırımın hizmete
girmesinde emeği olan Karatay Belediye
Başkanı Hasan Kılca ile ekibine teşekkür
ediyorum” dedi.
KARATAY BELEDİYESİ İLÇENİN
DÖRT BİR YANINA BİRBİRİNDEN
GÜZEL VE ÖNEMLİ HİZMETLER
YAPIYOR
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı da, Kalenderhane Kapalı
Pazar Marketi projesinin AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi
olduğunun altını çizerek, projenin hayata
geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Başkan Ahmet Pekyatırmacı şunları
aktardı: “Konya Belediyeleri olarak yorulmadan, yılmadan durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Karatay Belediye Başkanı-

mız Sayın Hasan Kılca da görevi devraldığı
günden bu yana Karatay’ın her mahallesine her sokağına yatırımlarına çok hızlı bir
şekilde devam ediyor. Karatay’da okullardan sağlık tesislerine, spor tesislerinden
fiziki ve kültürel çalışmalara kadar çok sayıda hizmet yapılıyor. Kalenderhane Kapalı
Pazar Marketi de sadece Pazar esnafına
ve vatandaşa hizmet vermeyecek aynı zamanda enerji üreten de bir tesis. Bu tesis
hem kendi kullanacağı elektriği üretecek
hem de belediyenin ekonomisine de bir
katkı sunacak. Tesisimizin hayırlı olmasını
diliyorum.”
HALKA OLAN SAYGI İŞTE BUDUR
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’ni çok beğendiğini ifade ederek vatandaşların rahatlıkla
alışverişini yapabilecekleri bir hizmetin ortaya konduğuna vurgu yaptı.
İl Başkanı Hasan Angı, “Bu bölgede
yaşayan hemşehrilerimiz araçlarıyla rahatlıkla buraya gelerek alışverişini oldukça
konforlu bir şekilde yapabilecekler. Halka
olan saygı işte budur. Bu Pazar marketin
çatılarına konan güneş enerji panelleri bir
taraftan elektrik enerjisi üretirken, kurulan
sistemle aynı zamanda bu güneş ısısının
pazarda alışveriş yapan esnaf ile vatandaşı rahatsız etmesinin de önüne geçilmiş
oluyor. Karatay Belediyemizin bu modern
yatırımları sayesinde önemli bir ekonomik
getiri de sağlıyor. Bu güzel yatırım dolayısıyla Karatay Belediyemizi tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olsun” şeklinde konuştu.

KARATAY BELEDİYE BAŞKANIMIZ
VATANDAŞA NE SÖZ VERDİYSE
FAZLASINI YAPTI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya
İl Başkanı Remzi Karaarslan açılışta yaptığı
konuşmada şunları aktardı: “Karatay Belediyemizin bir başka hizmetinin açılışına
şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanımız Hasan Kılca, seçim öncesinde ilçemize ne sözü verdiyse
bugüne kadar hepsi hatta çok daha fazlası yerine geldi çok şükür. Bizler de MHP
teşkilatları olarak hem büyükşehir hem de
ilçe belediyelerimizin yaptıkları hizmetleri
yakından takip ediyoruz ve yapılanları takdir ediyoruz. Kalenderhane Kapalı Pazar
Marketimizin hayırlı olmasını diliyorum.”
BELEDİYE BAŞKANIMIZ
MESLEĞİMİZİN ZORLUKLARININ
FARKINDA OLARAK BİZLERE
HER ZAMAN DESTEK OLUYOR
Son olarak söz alan Konya Pazarcılar
Odası Başkanı Murat Petek ise, “Bizler
pazarcı esnafı olarak kışın soğuk yazın sıcağın ortasında 16 saatleri bulan çalışma
saatlerimizle halkımıza hizmet veriyoruz.
Bu zorluklarımızın farkında olarak belediye
başkanlarımız da bizlere her zaman destek oluyor ve kapalı pazar marketler yapıyorlar.
Bu vesileyle, odam ve esnaf arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız iki yeni kapalı
pazarı tamamlayarak Kalenderhane Kapalı
Pazar Marketimizi açıyoruz. Önümüzdeki
haftalarda da Büyüksinan Pazar marketimizi açacağız inşallah. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimiz hayırlı mübarek olsun” dedi.
Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Kalenderhane Mahallesi’ne 13 milyon 500 bin lira maliyetle
kazandırılan ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) projeli Kalenderhane Kapalı Pazar
Marketi’nin açılışı gerçekleştirildi. Protokol
üyeleri ayrıca projeyi inceleyerek pazar
markette alışveriş yapan pazarcı esnafı ile
vatandaşla da bir araya geldiler.
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Çumra OSB,
şehre değer katacak
Çumra OSB müteşebbis heyet üyelerimiz, ASKON Yönetim kurulu üyelerimiz,
başvuru yapan üyelerimiz ve sanayicilerimizin isteği arzusu ve gece gündüz verilen mesai sonrasında hayata geçti.

Atilla SİNACI
ASKON Konya Şube
Başkanı

Kuruluşundan günümüze ülke yararına bir çok faaliyet ve etkinliğin altına imza
atmış, kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan ASKON Konya, bu kez de
Türkiye’nin en önemli problemlerinden
biri olan Sanayici ve üreticinin yüksek bedeller ödeyerek aldığı arazilere, şehrimize yansıyan bölümüne bir nebze de neşter vurmak üzere, 2015 yılında bir çalışma
başlatmıştı. Bu çalışma o dönem ASKON
Konya Başkanımız olan Yakup Yıldırım,
o dönem Başkan yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve Çumra Belediye
Başkanı Mehmet Oğuz’un yoğun emekleri üzerine proje tetiklendi ve hayaller kurulmaya başlandı.
Yaklaşık 7 yıllık, Konya Valilerimiz,
Çumra Belediye Başkanlarımız, Çumra
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımız,
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Ankara mesaisi kapsamında, bakanlıklarda geçirilen mesailer, kurumlarda
onay süreçleri ve karşılaşılan zorlukları
ise, tüm emeği geçenlerden dinlemiş olsak, sayfalarca kitap yazılır ve sistematik olarak aksayan
yönlerimiz maalesef ki çok
net ortaya çıkar.
1994 yılında atılan adım
ve sonrasında ilgi gösterilmeyen Çumra Organize
Sanayi Bölgesinde 2015
yılında, sadece 2 adet fabrika çalışıyordu.
Bugün 40’a yakın fabrika hayata geçti ve
şimdi de 300’ü geçkin tahsis için 700 firma temsilcimiz yerini almak için mücadele ediyor.
Çumra’mızın merhum başkanı Halit
Oflaz, mevcut Belediye Başkanımız Av.
Recep Candan, şahsım ve yönetim kurulu
üyelerimin de çok yoğun mesaileri, uğraşları oldu. Ve projenin tüm hazırlıklarının bitirilerek hayata geçmesi bu döneme

ve bu dönemin idarecilerine nasip oldu.
Ne mutlu ki güzel Şehrimiz için çalışan kurumlarımız var, iyi ki bu kurumlarda şehre sevdalı insanlar var. Üretim ve
nitelikli üretim diyen, ihracat diyen, güzel
yürekli insanlar var. Bu süreçte bir çok
Kurumumuzun yöneticileri değişse de
projelere aynı azim ve inançla sahip çıkılması da takdire şayandı.
ASKON Konya ailesi
olarak, şehre ufuk açmaya,
sanayimize nefes olmaya
ve ne söz verdik ise, yerine
getirmenin
mutluluğunu,
haklı gururunu yaşıyoruz.
Çumra’mıza ve şehrimize
hayırlı olsun.
Şimdi ise ileri teknoloji üretim yapan
Türkiye’nin 2. fabrikasını Konya’mıza kurma zamanı.
Asıl önemli olan, baki olan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu da yapılan
hizmetlerle, bırakılan eserlerle mümkündür.
Tüm emeği geçenlere teşekkür bir
borç bilir, şehir adına minnettarlığımızı ifade eder, hepsine saygılarımı sunarım....
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MUHARREM KARABACAK’A
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Muharrem
Karabacak, Eylül ayında
yapılacak Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)
Genel Kurulunda
başkanlığa aday
olduğunu açıkladı.
(KONESOB) Konya Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları
Birliği Başkanı Muharrem
Karabacak’a, Konyalı
esnaf ve sanatkârlardan
destek yağdı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Tantavi Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Eylül ayında
yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulunda
başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
Başkan Karabacak, açıklamasında
şunları kaydetti:
“Söze ne hacet… Ainesi iştir kişinin lafa
bakılmaz diyerek başlamıştık Genel Kurul
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toplantımıza. Bugün de burada sözlerime
başlarken Konya ve ülke sevdası için esnaf ve sanatkârlarımıza, oda başkanlarımıza, kurul üyelerimize şahsıma ve ekibimize
göstermiş oldukları yüksek teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.
Gurur ve onurla neferliğini yapmakta
olduğumuz Konya Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliğimizin Genel Kurulunu da
hatırlayacağınız üzere 08 Mayıs 2022 tarihinde yoğun katılım ve yüksek teveccühle

tamamlayarak emaneti yine yeniden Bismillah diyerek teslim almış olduk.
01 Haziran’da başlayıp 30 Haziran’da
Ankara’da yapılacak olan 13 İhtisas Federasyonumuzun Olağan Genel Kurullarıyla
Odalarımızın, Birliklerimizin ve Federasyonlarımızın yapılanmaları da şekillenmiş
olacak.
Ve bu süreç Eylül ayında gerçekleşecek olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonumuzun Seçimli Olağan
Genel Kuruluyla tamamlanmış olacak.
Genel Kurullarını tamamlayan çok kıymetli Oda Başkanlarımızı, Kurul Üyelerimizi, Birlik Başkanlarımızı, Yönetim, Denetim
ve Disiplin Kurulu Üyelerimizi tebrik ediyor,
başarılar diliyorum.
“Derdi olmayanın Sevdası olmaz. Derdimiz Esnaf ve Sanatkarımız, Sevdamız
Memleket” Bu bilinçle çalıştık, bu bilinçle
yol haritamızı oluşturduk.
Esnaf ve Sanatkarlar olarak bizler hayatın her alanında yer almaktayız.
Eğlence, dinlenme, barınma, elektrik,
inşaat, gıda, makina, taşıtlar, madeni eşya,
ulaştırma, ağaç, kağıt, camdan mamul
eşya, bakım, temizlik, sağlık, deri, giyim,
ayakkabı ve alt başlıklar dahil olmak üzere
sektörlerimizle üretip istihdam sağlarken,
elbette ki çözüm bekleyen sorunlarımız
mevcut.
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Bu sorunları dertlenenler bilir, sevdası
olanlar çözer. Odalarımızın, Birliklerimizin,
Federasyonlarımızın hizmet ederken yaşadıkları maddi ve manevi zorluklara hep
birlikte şahidiz.
Bu zorluklarla hizmeti şiar edinmiş
olan Başkan ve Kurul Üyelerimize çok teşekkür ediyorum.
Hal böyleyken; 2 milyonu aşkın esnaf
ve sanatkarımızı, 3 bin odamızı, 82 Birliğimizi ve 13 Federasyonumuzu çatısı altında
barındıran Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonumuzda bir yeniliğe ve dinamizme ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır.
Deyim yerindeyse Konfederasyonumuzun
Özüne yani üzerine kurulduğu Ahilik esaslarına geri dönmesi gerekmektedir. Ahilik
bir toplumun ayakta kalabilmesi, gelişmesi
ve iyi yönetilebilmesi için gereken tüm unsurları içinde barındıran bir hayat biçimidir.
Burada bir sözümüzü hatırlatmak isterim;
Birliğimizin Genel Kurulunda, ‘Bugün
burada alacağımız Emanet Bir Fatiha, bir
başlangıca Bismillah olacak’ demiştik. Şimdi de, yepyeni bir başlangıç için, sizlerin
huzurunda, bu salondan tüm Türkiye’ye
ilan ediyorum; Konya Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliğinin bir neferi olarak, Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonumuzun Genel Başkanlığına Ekibimizle Birlikte
neferler olarak aday olduğumuzu açıklıyorum. Esnaf ve Sanatkarımızın dertleriyle hemhal olmuş bir birey ve kardeşiniz
olarak, Konfederasyonumuzun yeniden
ayağa kalkması, güçlenmesi, Esnaflarına,
Sanatkarlarına, Odalarına, Birliklerine ve
Federasyonlarına faydalı bir kurum olması,

Ahilik esaslarıyla çalışmalarını sürdürmesi için, Allah’ın izni ile adaylık sürecimize
başlamış oluyoruz. Makamların hepsi gelip
geçicidir, asıl makamın ise gelirken değil,
giderken gönüllerde bıraktığı iz olduğu
bilinciyle bu yola çıkmaya niyet aldık. Pirimiz Ahi Evran’ın dediği gibi; “Hak ile Sabır Dileyip, Bize Gelen Bizdendir. İlim, Akıl
ve Ahlak ile Çalışıp, Bizi Geçen Bizdendir.
Mevla yolumuzu açık etsin. Hadi Bismillah”
KARABACAK’A KONYA’DAN
DESTEK YAĞDI
Başkan Karabacak’ın adaylığını açıklamasının ardından Konya sanatkâr ve esnafından Karabacak’a, hayırlı olsun dilekleriyle birlikte destek mesajları yağdı.
“Başkan Karabacak’ın arkasındayız”
Konya Tornacılar Kaynakçılar ve Oto
Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok,
Başkan Karabacak’ın adaylığı ile ilgili şu
açıklamalarda bulundu: “Tüm esnaf için
öncelikle hayırlı olsun. Güvendiğimiz,
onurlu, aile kültürünün, o aile ocağının liderliğini yapıp, ‘Ya Allah Bismillah diyerek
bu yola koyulan Konyalı dostumuz Başkan
Muharrem Karabacak’ın arkasındayız”
“Muharrem Başkan
bizim ağabeyimiz”
Karabacak için her zaman yanlarında
olduklarını vurgulayarak bu süreçte de
desteklerini esirgemeyeceklerini belirten
Konya Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler
Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner, şu ifadeleri kullandı: “Muharrem Başkan bizim
ağabeyimiz, liderimiz. Yolu yolumuzdur.
Allaha şükür her zaman arkasında olduk
her türlü de olacağız” “Derdi olmayanın

sevdası olmaz”
Muharrem Karabacak’ın adaylığını
açıklamasıyla birlikte her daim destekçisi
olacaklarını ifade eden Konya Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet
Şen, Karabacak’a hayırlı olsun dileklerini
iletti. Şen, “Muharrem başkanın biri sözü
vardır, ‘Derdi olmayanın sevdası olmaz’
der. Bizim hem derdimiz var hem sevdamız
var. On numara bir zamanlama, çok güzel
oldu inşallah var gücümüzle çalışacağız”
ifadelerini kullandı.
“Sonuna kadar destekçisiyiz”
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı
Veli Baranok, TESK adaylığını açıklayan
Başkan Muharrem Karabacak’ın destekçisi olduklarını dile getirdi. Karabacak’ı başkan olarak görmek istediklerini ifade eden
Baranok sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Muharrem Başkanımızın 4 yıllık başkanlığını
yaptığı sürede odalarımıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Karabacak’ı, Allah nasip ederse tüm Türk esnafına hizmet eden bir başkan olarak görmek
istiyoruz. Sonuna kadar destekçisiyiz ve
yanındayız. Allah yar ve yardımcısı olsun”
“Taşın altına elimizi koyacağız”
Konya Mobilyacılar Odası Başkan
Mehmet Günbaş Karabacak’ın destekçisi olduklarını ifade ederek şöyle konuştu,
“Güzel ve hayırlı bir yola çıkan başkanımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz.
Konya olarak Ahilik ruhuyla, bir ve beraberlik anlayışıyla biz de başkanımıza desteklerimizi sunuyoruz. Ahilik ruhunu, bilincini Anadolu’dan tüm Türkiye’ye yaymak
için biz de taşın altına elimizi koyacağız.”
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Konya’da kurbanlık fiyatları açıklandı
Konya 2022 yılı için
kurbanlık fiyatları belli
oldu. Konya Kırmızı Et
Üreticileri Birliği Başkanı
Nazif Karabulut, Kobi
Konya’ya kurbanlık
fiyatlarına ilişkin bilgiler
verdi.
Konya’da 2022 yılı için kurbanlık fiyatları belli oldu. 9-12 Temmuz tarihleri
arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı’nda koç, koyun, dana, tosun kurban
edecekler kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları konusunda Konya
için araştırmalarına başladı.
Kurban Bayramı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz
2022 Salı günü sona erecek. 8 Temmuz
2022 Cumartesi ise arefe günü olacak.
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İŞTE 2022 YILI
KURBANLIK FİYATLARI
Kırmızı Et Üreticilileri Birliği Başkanı
Nazif Karabulut, Kobi Konya’ya kurbanlık
fiyatlarına ilişkin bilgiler verdi. Geçtiğimiz
günlerde 2022 yılı kurban satışlarında

tavsiye niteliğinde referans kg/ TL fiyatının belirlenmesi için Konya Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde toplantı
yapıldığını söyleyen Karabulut, “2022 yılı
kurban referans fiyatlarını belirlemek için
yaptığımız toplantıya, birliğimizin yanı sıra,
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı,
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı,
Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Ziraat
Mühendisleri Odası Başkanı Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Odaları
İl Koordinasyon Kurul Başkanı ve Kasaplar Odası Başkanı katıldı. Toplantıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin
artan yüksek üretim maliyetleri, üretici ve
tüketici arasındaki denge göz önüne alınarak yeni fiyatlarımızı belirledik. Bu yıl büyükbaş kurbanlık fiyatlarımız; dana 65 TL,
düve 60 TL, inek 55 TL olarak belirlendi.
Küçükbaşta ise erkek toklu 65 TL, koyun
50 TL, Erkeç 60 TL, keçi 50 TL tavsiye fiyatı belirlendi” dedi.
KURBANLIKTA BUNLARA DİKKAT
Kurbanlık alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Karabulut, “Kurban edilecek
hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili
olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle,
kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının
biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu,
kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif
hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması,
memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek
derecede topal olan hayvanlar da kurban
edilemez. Buna göre hayvanın değerini
düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.” İfadelerini kullandı.
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KONYA’NIN YENİ
TURİZM MERKEZİ SİLLE

Konya’nın en
eski yerleşim
yerlerinden
bir tanesi olan
Sille, Selçuklu
Belediyesi
tarafından yapılan
restorasyon
çalışmalarıyla
tekrar gün
yüzüne çıkarak,
Konya’nın en
önemli turizm
merkezlerinden
bir tanesi haline
geldi.
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Sille, Konya’nın en eski yerleşim yerlerinden biridir.
Mağaralarıyla, kiliseleriyle, Selçuklu Belediyesi tarafından
yapılan restore ve kazı çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkan
tarihi eserleriyle, 5 bin yıllık bir tarihi gözler önüne seriyor.
Zengin gelenek ve görenekleriyle, farklı dallarda el
sanatları ürünleriyle Anadolu’da zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapıyor. Biraz daha eski dönemlere gidildiğinde M.ö 7.-8. yüzyıla kadar dayanan bir tarih ortaya
çıkıyor. Roma, Selçuklu, Karamanoğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler ile birlikte şehir içerisinde
bulunan antik mimariye ait taş eserlerden de tarihinin çok
eskilere dayandığı anlaşılmakta ve bizlere miras olarak
bugüne kadar geldi.
Bu kültürel zenginlik Selçuklu Belediyesi tarafından
Sille’nin doğal dokusuna zarar vermeden çeşitli çalışmalar yürüterek adeta tarihi gün yüzüne çıkarıldı. Sille’de
bulunan Ak Cami, Çay Cami, Subaşı Cami, Orta Cami,
Mormi Cami, Karataş Cami ve Mezaryaka Camileri retorasyonunu tamamlanarak ibadete açıldı. Aynı zamanda
Sille’de bulunan hamamlarda, Sille Deresi Köprüsünde,
Su yolları ve su kemerleri restore edilerek, sokaklarda yayaların rahatlıkla yürüyeceği şekilde sokak sağlıklaştırma
çalışmaları yürütüldü.
Sille’nin simgelerinden bir tanesi olan Bizans Dönemine ait Aya Elenia Kilisesi restorasyon sonrası müzeye
çevirilerek hem yurtdışı hem de yurtiçinden gelen turistlerin ziyaretine açıldı. Selçuklu Belediyesi’nin uğraşları
sonrasında restore çalışmalarının meyvesi olarak “Tarihi
Kentler Birliği Müze Özendirme” yarışmasında Aya Elenia
Müzesi ödüle layık görüldü.
2012 yılında yine “Tarihe Vefa Projesi” kapsamında
restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli, Zaman Müzesi
olarak Turizme kazandırıldı.
43

KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

KAYA ISLAHI ÇALIŞMASI İLE
SİLLE ARTIK DAHA GÜVENDE

Başkan
Pekyatırmacı,
silüeti bozmadan
teknik usullere
göre titizlikle
yürütülen Sille
Kaya Islahı
Projesinin
Türkiye’de
Sümela
Manastırı’ndan
sonraki en
kapsamlı çalışma
olduğunu söyledi.
Ahmet PEKYATIRMACI
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Selçuklu Belediyesi “Sille Kaya Islahı
Projesiyle” üzerinde farklı medeniyetlere
ev sahipliği yapan ve önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Sille’yi daha
güvenli bir hale getiriyor. Yapılan çalışmalar ile düşme tehlikesi olan büyük hacimli
kaya blokları temizlenerek hem mahalle
sakinleri hem de ziyaretler için daha güvenli bir ortam oluşturuyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, çalışmaların aralıksız devam
ettiği Sille’de basın mensuplarını ağırladı,
çalışmaları yerinde anlattı. Bilgilendirme
gezisine basın mensuplarının yoğun ilgi
gösterdi.
Başkan Pekyatırmacı;
“Sille bizim gözbebeğimiz”
Selçuklu Belediyesi’nin Sille’de bugüne kadar önemli işlere imza attığını ifade
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, “Sillemiz için şimdi de kaya
ıslahı çalışması yapıyoruz. Baraj Caddesi’nin üzerinde kalan yamaçlardayız. Burada ciddi manada bir kayalık alanımız var
ve bu bölge uzun yıllardır afete maruz alan
olarak belirlenmiş vaziyetteydi. Hemen
Sille’nin üzerinde Baraj Caddesi’ndeki
bölgede de buradaki kayalardan kaynaklı
bir kaya düşme riski ile karşı karşıyaydık.
Sadece Baraj Caddesi değil hemen Baraj
Caddesi’nin aşağısında kalan evlerin bulunduğu bölgede aynı şekilde afete maruz
alanın içindeydi.
Burada AFAD ve diğer kurumların da
yapması gereken çalışmalar var ama önceki yıllarda maalesef genel hayata etkisizlik kararı alınmış. Bu karar doğrultusunda da herhangi bir şekilde bu bölgede bir
çalışma yapılmamış. Sadece sınır belirlenmiş ve sınır belirleme neticesinde Baraj

Caddesi’nin de içinde bulunduğu bölgenin
afete maruz alan olduğu tespit edilmiş ve
o şekilde bırakılmış. Sille bizim gözbebeğimiz. 5000 yıllık tarihi olan bir alan. Böyle
bir bölgede bu şekilde riskli bir alanın, afete maruz bir bölgenin de olmaması gerekiyor. Burada hem ciddi manada çalışmalar
yapıyoruz, hem de çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bir alan. Baraj Caddesi
çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu alan
hem Sille’ye giriş için hem Sille Barajı’na
ve Tatköy’e geçiş için kullanılan bir yol güzergahı. O yüzden buranın mutlaka afete
maruz alandan çıkartılması gerekiyordu.”
dedi.
“Çalışmalar tamamlanınca hem
Baraj Caddesi hem de Sille’nin
üst bölgesi afete maruz alandan
çıkartılmış olacak”
Kaya ıslahı projenin süreçleriyle ilgili
bilgiler de paylaşan Başkan Pekyatırmacı,“
Bu alan için uzun yıllardır çalışıyoruz. Farklı etütler, projeler ve raporlamalar yapıldı.
Ama en son çalışmayı 2019 yılında başlattık ve 2019 yılından itibaren bu bölgede
bütün bölgenin 3 boyutlu fotoğrafları çıkartıldı. Bütün kayalar tek tek tespit edildi.
Hepsi numaralandırıldı. Burada tehlike arz
eden zaman içinde düşme ihtimali olan kayalar tespit edildi.
Bunlarla ilgili çok teknik uzun raporlamalar yapıldıktan sonra bütün kurumlarla,
AFAD ile, Koruma Kurulumuzla, Büyükşehir Beledimiz ve KUDEP ile görüşmeler
yapıldı ve bütün bu görüşmeler neticesinde de bir proje ortaya çıktı. 2021 yılında
yaptığımız ihale ile birlikte projeyi uygulamaya başladık. Tabi proje çok kapsamlı. Bütün kayaların üzerindeki numara ve
işaretlemelere göre kırılması gerekenler

kırılıyor, indirilmesi gerekenler indiriliyor.
Yerinde tespitlenmesi gerekenler yerinde
tespit ediliyor. Bu işlemler yapılırken yine
buradaki mevcut kayaların ileride olumsuz
bir durum meydana getirtmemesi için üst
örtüleri oluşturuluyor. Önce ankajlar yapılıyor, ondan sonra güçlendirilmiş kombine
ağ uygulaması ile kaplamaları yapılıyor.
Tabi kayaların hepsini bertaraf etmemiz
mümkün değil. Böyle bir hedefimiz de
amacımız da yok. Çünkü bir taraftan da
aslında buradaki kayalar Sille’nin de bir
silüeti haline gelmiş durumda. Onu da muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu manada en
tehlikeli, en riskli olan kayaları tespit ediyoruz. Onları bertaraf ediyor, indiriyoruz.
Onun dışındaki kayaları da muhafaza ediyoruz. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Sadece üst taraftaki çalışmalar değil,
aynı zamanda alt tarafta da ilerleyen zamanda aşağıya düşebilecek olan kayaçların olumsuz etkisinin meydana gelmemesi
için çelik bariyerler oluşturuyoruz. 2 tane
çelik bariyer oluşturulacak. En sonda Baraj
Caddesi’nin üzerinde toprakarme duvar
teşkil edilecek. Bu duvarda teşkil edildikten sonra artık hem Baraj Caddesi hem de
Sille’nin üst bölgesi afete maruz alandan
çıkartılmış olacak. Sümela Manastırı’ndaki
ıslah çalışmalarından sonraki Türkiye’nin
en kapsamlı çalışması olan Sille Kaya Islahı Çalışması 18 Milyon TL’ye mal olacak ”
dedi.
Başkan Pekyatırmacı’nın açıklamalarının ardından kaya ıslahı çalışmalarını yürüten mühendisler tarafından basın mensuplarına teknik bilgiler verildi.
Program bilgilendirme gezisi yapılan
alanda güvenli kaya kırımı çalışmasının izlenmesi ile son buldu.
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SİLLE BARAJ PARKI

Sille Barajı, Sille Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrol amacı ile 1953-1960 yılları arasında inşa
edildi. Selçuklu Belediyesi ve DSİ 4. Bölge Müdürlüğü arasında 2011 yılında imzalanan protokol
sonrasında Selçuklu Belediyesi’ne devredilen Sille
Barajı'nı bir gölet haline getirmek ve Konyalıları su
ile buluşturmak için önemli özverili çalışmalar yürütüldü.
2017 yılında çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete açılan ve Türkiye’nin en büyük parklarından
biri olarak Konya’ya kazandırılan Sille Baraj Park,
her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Himmet Ölçmen barajı etrafında kurulan doğal alanları
koruyarak mevcut bitki örtüsüne katkı sağlayan baraj parkı Selçuklu için önemli ve büyük bir yatırım.
Sille Baraj Park, 1.985.000 m²’lik alanı ile Türkiye’de yapılmış en büyük parklardan biri. Park içerisinde 221.000 m² yüzey alanı ve 2.500.000 m³’lük
tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen
Barajı yer alıyor. Baraj çevresinde piknik alanları,
yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, tırmanma
parkurları yer alıyor.
Baraj alanı ile birlikte toplam 2.500.000 metrekare ile Türkiye’de yapılmış en büyük parklardan
biri olan Sille Baraj Park, günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyen binlerce insanı
göl manzarasıyla buluşturuyor. Sille’nin temiz havasında aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmek için
baraj parka akın ediyor.
Şehrin yeni cazibe alanı olan baraj parkta, izci
kampı merkezi, tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, çay bahçesi, restoran, piknik alanları, mescid,
iskele, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun
alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları yer
alıyor.
Konyalıları su ile buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan parka gelenler, hafta sonları yer bulmakta zorlanıyor.
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Ahmet Bestil: Şeker
fiyatları daha da artacak

Konya Pancar ve
Tarım Üreticileri
Derneği (KONPADER)
Başkanı Ahmet Bestil,
şeker ithalatının şeker
fiyatlarının yükselişinin
önüne geçmeyeceğini
belirtti. Bestil, “Bu şekilde
giderse şeker fiyatları daha
da artacak. İthalat da
çözüm olmayacak. Çünkü
dışarda da şeker sıkıntısı
var ve fiyatları pahalı. Yerli
üretimin desteklenmesi
lazım” dedi.

Son dönemde artan şeker fiyatlarını
düşürmek için iktidar atım atmış ve 400
bin ton şeker ithalatına izin veren karar,
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmişti.
ŞEKER DEPOSU KONYA’DA
İTHALAT KARARINA ELEŞTİRİ
Türkiye’de şeker pancarı üretiminin
yüzde 30’unu gerçekleştiren Konya’dan
şeker ithalatına eleştiri geldi. Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Yetiştiricileri Derneği
Başkanı Ahmet Bestil, şeker ithalatının şeker fiyatlarını düşürmek için yeterli olmayacağını söyledi.

Ahmet BESTİL
“PANCAR EKECEK
ÇİFTÇİ KALMADI”
“Hükümet, şeker fiyatlarını dengelemek ve fiyatları düşürmek için 25 yıl sonra şeker
ithalatı yapacak” diyen Ahmet
Bestil, “Hükümet iç piyasada
şeker stoku olduğu düşüncesiyle bu kararı aldı diye tahmin
ediyorum ama iç piyasada da
şeker yok. Çünkü geçen sene
şeker pancarında geçtiğimiz
sene ciddi bir rekolte kaybı vardı. Bunun
yanında şeker pancarına yeteri destek

verilmedi ve çiftçi üretimden kaçtı. Şimdi
neredeyse pancar ekecek çiftçi kalmadı.
Şeker fabrikaları da özelleştirildi. Ben kendim bile bu sene şeker pancarı ekmedim”
“PARAYLA DA OLSA GIDA
BULAMAYACAĞIMIZ NOKTAYA
GİDİYORUZ”
Şeker ithalatının tüketiciye bir fayda
sağlamayacağını kaydeden Bestil, “Yerli
üretim olmadan tüketici rahat etmez. İthalatın önü açılabilir ama bunun tüketici için
olumlu bir etkisi olmaz. Yerli üretimde de
bugün ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şeker fiyatının düşmesi için girdi maliyetlerinin de
düşmesi ve çiftçinin desteklenmesi lazım.
Bu şekilde giderse şeker fiyatları daha da
artacak. İthalat da çözüm olmayacak. Çünkü dışarda da şeker sıkıntısı var ve fiyatları
pahalı. Gün gelecek parayla da olsa gıda
bulamayacağız dediğimiz noktaya doğru
gidiyoruz. Şeker fiyatları çok dengesiz bir
halde seyrediyor. İthalat bu durumun çözümü değil” ifadelerini kullandı.
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KONSİAD
Konya’nın
Başkanı
Ali Kaya
oldu
KONSİAD Konya (Konya
Konyalı Sanayici İş
Adamları Derneği),
1. Olağan Genel
Kurulu gerçekleştirdi.
Çelikkayalar Alışveriş
Merkezleri Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Kaya
başkanlığa seçildi. Kaya,
“Konya olarak güzel
çalışmalara imza atacağız”
dedi.
KONSİAD Konya (Konya Konyalı Sanayici İş Adamları Derneği), 1. Olağan Genel
Kurulu Dedeman Otel’de yoğun katılım ile
gerçekleşti. KONSİAD’ın ilk başkanı Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya, oldu.

Ali KAYA

Başkan Ali Kaya, “KONSİAD Konya
olarak güzel çalışmalara imza atacak bir
yönetim kurduk. İstanbul Yenikapı’da 1316 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan
“Konyalılar Buluşma Günlerinde” kurumsal
alanda Konya firmalarımızı yöresel alanda
ve hazır gıda bölümlerini götüreceğiz.

Şu an podyumdaki ekibimizi ben Şampiyonlar Ligi olarak adlandırıyorum. Konya’mızın sayılı ve katma değer üreten firma sahibi
dostlarımız ile daha çok büyüyeceğiz.
Genel Başkanım Kemal Çelik bizlere
vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyoruz.” dedi.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

1. ALİ KAYA

1. HAVVA KAYA

1.MUSTAFA UĞUR HANEDAR

2. İLHAN IŞIK

2. ADNAN ERTAVUKÇU

2.MUSTAFA ŞAFAK

3. DURMUŞ ALİ KANDAK

3. TURAN ACAR

3.MUSTAFA KARAKAŞ

4. HABİP GÜNGÖR

4. HALİL DOĞAN

4.HAVVA KAYA

5. YUNUS DEREBAĞ

5. MUSTAFA İŞGÖR

5.ATAKAN ÜNLÜER

6. OKAY TINKIR

6. HALİL TÖKE

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

7. MEHMET ERYILMAZ

7. HASAN EKİCİ

1.ADEM DEĞERLİ

8. BURHAN CANLI

8. HALİME ALTAY

2.ERSAN KÖKSAL

9. İSMAİL KORKMAZ

9. GÜLŞEN PİŞMİŞ

3.HALİL SU

10. OSMAN SUDA

10. ASUMAN DİKİLİTAŞ

4.HALİL KÖSEOĞLU

11. OSMAN DOĞAN

11. ALİ İNAL

5.MEHMET ÇAĞLAK

12. MUSTAFA UĞUR HANEDAR

12. BAYRAM YILMAZ

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

13. CAHİT AY

13. HAKAN TORUN

1.MUZAFFER KAYA

14. NARİN KARTAL

14. ABDULLAH HEYBET

2.HALİL DOĞAN

15. YAVUZ ALTUNTAŞ

15. SEDAT ŞAR

3.OĞUZ DANACI

16. MURAT BOZKAYA

16. MEMİŞ GÜLER

4.ŞÜKRÜ DOĞAN

17. ATİLLA TARHAN

17.MURAT AVCI

5.CERAN DEMİREL

18. MUSTAFA DERESAL

18. MUSTAFA KARAKAŞ

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

19. İBRAHİM AZMAN

19. RAMAZAN KAYA

1. BÜLENT AKSOY

20. KAMURAN ŞEKER

20. FATİH USLU

2. GÜLŞEN PİŞMİŞ

21. ÖMER ŞİMŞEK

21. ADEM DEĞERLİ

3. FATİH USLU
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Kuşaklar arası farklılık

Dr. Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL
Helvacızade Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Zade Global Inc. CEO’su

Şirketlerini geleceğe başarıyla taşımak isteyen aile üyeleri ve yüksek sayıda
çalışan istihdam eden şirketler için kuşaklar arası farklılıklar şu anda önemli gündem maddeleri arasında. Ekonomiye katılarak dünyadaki tüm trendleri derinden
etkileyerek, değiştiren yeni kuşaklar herkesin ve her sektörün gündeminde her
geçen gün daha fazla yer teşkil ediyor.

135 yıldır faaliyette olan şirketimizin
üçüncü jenerasyon temsilcisiyim. 45 seneyi aşan kariyerimde kendimden önceki
ve sonraki kuşaklarla yan yana çalışmış
biri olarak, kuşaklar arası ilişkilere stratejik yaklaşmanın şirketlerin geleceği için
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hayati öneme sahip olduğuna kuşkum
kalmadı. Akademisyen sıfatımla da kuşak
farklılıklarını yönetme konusuna odaklandım.
Kuşaklar arası farklılıklar ve kuşaklar
arası ilişkilere stratejik yaklaşmak, şirketlerimizin sürdürülebilirliğinde kritik bir rol
oynamakta. Her şirkette olduğu gibi biz
de gerek aile üyeleri gerekse profesyonel kadrolardaki kuşak farklılıklarını ve
işimize yansımalarını zaman zaman gözlemliyoruz. Bu riski önceden görmüş biri
olarak, edindiğim tecrübeleri ve akademik çalışmalarla birleştirerek Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek İçin
X, Y ve Z Kuşağını Anlamak isimli kitabımı
2021 yılında okuyucularla buluşturdum.
Kitap aynı zamanda profesyonel yöneticiler için de bir rehber niteliği taşıyor.
Kuşak farklılıklarından
kaynaklanan sorunlar
Her kuşağın yaşadığı zaman dilimine
özgü öncelik, beklenti ve inançları var.
Bunlara çalışma tarzlarını biçimlendiren
kendilerine has deneyimler de
eklendiğinde, kişilikler iyice belirginleşiyor. Ne var ki, farklılıklar
bunlarla da kalmıyor. Dünyadaki
şirketlerin yaklaşık %90’ını oluşturan aile şirketlerine baktığımızda ise akıp giden zaman içinde
birbirine eklemlenen ve özellikle
köklü aile şirketlerinin varlık nedeni haline gelen yeni kuşaklar,
belirgin zihniyet ve davranış kodu
farklılıklarıyla aramıza katıldıkça,
şirketlere güç katması gereken
aile bağları birincil sorun kaynağı haline gelebiliyor. Bu evrensel
bir durum olarak dünyadaki diğer
şirketlerde de yaşanabiliyor.
Kuşak farklılıklarından
kaynaklanan sorunlardan
bazıları -ki biz de zaman
zaman yaşıyoruz- yapılan
bir araştırmaya göre şöyle*
• Önceki kuşakların daha tecrübeli olduğunu, sonraki kuşakların daha eğitimli olduğunu iddia
etmesi,
• Önceki kuşağın işlerin kesin sınırlarla ayrılamayacağı düşünesiyle her konuya karışması, yeni kuşakların patronun
ve çalışanların kendi işiyle uğraşmasına
gerektiği düşüncesi,

• Önceki kuşak yeni kuşağın denetiminden kaygılıdır, sonraki kuşak ise önceki kuşağın değişime dirençli ve statik
olmasından şikayet eder.
• Sonraki kuşaklar önceki kuşağın
yeni konseptler denemeye karşı olmasından şikayet eder.
Her geçen gün zorlaşan ve rekabetin
arttığı bir ortam içindeyiz ve şirketlerimizi geleceğe başarıyla taşımak işletmeleri
kuşaklar arasında kalmasından kurtarmamız gerekiyor. Her şirket gibi bizim grup
şirketlerimizde de gerek yeni jenerasyonlarımız gerekse profesyonel kadrolar
arasında farklılıklardan doğan çatışmalar
olabiliyor. Bizim bakış açımız bu farklılıkları kurumsal zenginlik ve gelecek için bir
avantaj oluşturacak biçimde yönetebilmek ve bunun için de öncelikle kuşakları
anlamak…
Bir yöneticinin, çalışanlara yaklaşımında kuşak farkını dikkate almasının,
ast-üst ilişkisine değer katan bir detay
olduğunu düşünüyorum. Farklı kuşaklara
mensup çalışanların yetenekleri ve dünyaya bakışları çok farklı olabiliyor, bu gayet normal. Ancak iş hayatında özellikle
tecrübeli yöneticilerin, farklı kuşakların
iletişim tarzlarını doğru bir şekilde analiz
etmeyi öğrenmeleri gerektiğine inanıyorum. 23 yaşında, henüz üniversiteyi bitirmiş bir çalışanla, 30 yıllık bir kariyeri bulunan 50 küsur yaşındaki bir direktöre ya
da müdüre beklentilerinizi farklı tonlarda
dile getirmeniz ve onları dinlemeniz size
başarıyı getirecektir.
Bugün artık dijital dönüşüm çağının
içerisindeyiz. Dijital hayatın ve teknolojinin getirdiklerine ayak uydurmak ve bu
dinamizmi yakalamak oldukça önemli…
Refah ortamı için karşı tarafı anlayabilmek
aslında biraz empati yapmak çok ayırt
edici bir durum. Bunun yanı sıra genç çalışanların tecrübeli yöneticilerden, tecrübeli yöneticilerinden genç çalışanlardan
öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Burada bilgiye ulaşmak, öğrenmek
öncelikli olmalı… Genç çalışanların yeniliklere daha hızlı bir şekilde adapte olduğunu, eleştirileri kabul ettiklerini ve biraz
daha insancıl bir yaklaşıma sahip olduklarını gözlemliyorum. Açıkçası genç çalışanlar lider vasfına uygun olan bir yönetici tanımını kabul ediyor, iletişim dillerinde ise
yalınlık ve şeffaflık arıyorlar.
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Farklılıklardan doğan çatışmaları önlemenin, bu farklılıkları kurumsal zenginlik ve gelecek için bir avantaj oluşturacak
biçimde yönetmenin önce kuşakları anlamakla başladığına inanıyorum. Aile şirketlerinde de elbette insanın yer aldığı her
alanda olduğu gibi ufak tefek konularda
fikir ayrılıkları olabiliyor; özellikle karar
verme noktalarında küçük anlaşmazlıklar
yaşanabiliyor. Bu tip sorunlarda üst kuşağın alt kuşağa sorumluluk verip, belki de
küçük yanlışları yaşatarak öğretmesinin
faydası olduğunu düşünüyorum. Biz büyüklerin tecrübe ve şefkati, yeni nesillerin
kendinden önceki kuşakların bilgi ve tecrübesine olan saygısıyla harmanlanıyor.
Kurumların çalışanlarını hem dinlemeye hem de onları nelerin harekete geçirdiği ve motive ettiğini derinlemesine araştırmaya ve incelemeye zaman ve enerji
harcaması son derece önemli. Bunu yapmak kurumların yetenek stratejilerini bu
gereksinimlere göre düzenlemesine ve
kendini gelecekte en iyi konuma getirmesine olanak sağlayacaktır. Bazı çalışmaları
şöyle sıralayabiliriz:
-Esnek bir çalışma kültürü oluşturmak,
-Teknoloji entegrasyonunu hızlandırmak,

-Ödenek, ödüller ve kariyer planlarıyla ilgili şeffaflığı artırmak,
-Topluluk bilinci oluşturmak,
-Çok uluslu şirketlerde coğrafi değişim yapısı olanakları sunmak,
-Yaratıcı bir iş ortamı oluşturmayı he-

deflemek.
Teşekkür ederim.
*ARSLAN, Elif Türkan, 2006, Aile Şirketlerinde Profesyonel Yöneticinin İkilemleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, s. 112
**Y Kuşağı’na Göre Türkiye’nin İdeal İşverenleri Araştırması, Universum, 2015

TOKİ Konya projesi için tarih belli oldu!
O İlçeye tam 206 yeni konut geliyor!
2023 yılına kadar 1 milyon
200 bin yeni konut inşa
etmeyi hedefleyen Çevre,
Şehircilik ve Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı Konya
projesi için merakla
beklenen ihale tarihini de
açıkladı.
2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin
yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Çevre, Şehircilik ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni projeler için düğmeye bastı.
TOKİ'nin yeni projelerinden biri de
Konya'da hayata geçirilecek. İhale tarihi
açıklanan projede 206 adet konut yer
alacak.
Konutların yanı sıra 16 adet dükkana
da yer verilen TOKİ Kütahya projesinin
ihalesi 5 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının
Konya projesi Kadınhanı ilçesinde inşa
edilecek. Konyalıların yüzünü güldüren
projenin ihalesi 5 Temmuz 2022 tarihinde saat 11:00’de yapılacak.

Altyapı ve çevre düzenlemesi işinin
de yer aldığı TOKİ Konya Kadınhanı projesi açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacak.
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Beyhekim’de Obezite Merkezi
hizmete girdi
Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sunulan özellikli sağlık hizmetlerine her gün yenileri eklenmeye
devam ediyor. Son olarak hastanede
fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak
isteyen kişilerin başvurabileceği ‘Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi’ yeniden
hizmet vermeye başladı.
Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer
Faruk Erkoçak, “Kronik hastalıkların en
önemli tetikleyicilerinden biri maalesef
Obezite. Ülkemizde ve ilimizde giderek
artan bir sorun olarak karşımıza çıkan obezite, ciddi oranda tehlike arz ettiği için İl
Sağlık Müdürlüğümüzün de talimatları ile
merkezimizi hızlı bir şekilde faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Obezite ile ilgili sorunlar yaşayan vatandaşlarımızı Obezite
Tanı ve Tedavi Merkezi’mize bekliyoruz”
dedi.
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16 yaşını doldurmuş her bireyin Obezite merkezine doğrudan başvurabildiğini
vurgulayan Prof. Dr. Erkoçak, “Merkezimiz,
hastanemizin ek binasında hizmet vermektedir. Ülkemizde aktif olarak obezite salgınını tanıma, önleme ve tedavi etme yollarını inceleyen az sayıdaki merkezden biri
konumundadır. Obezite Merkezimize başvuran tüm hastalar ilk önce uzman hekim,
psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist tarafından değerlendirilmektedir. Bu görüşmelerden sonra gerekli görülen hastalar diğer uzman hekimlere konsülde edilmekte
ve obezite tedavisi programına
katılımı onaylanan hastalar merkeze kabul edilmektedir. Merkezimizde; diyet, egzersiz, tıbbi
tedavi ve davranış terapisi uygulanmaktadır.” şeklinde konuştu.
Başhekim Erkoçak, “Merkezimizin amacı; sadece hizmet birimlerinde kilo vermek değil, sağlıklı
yaşam ve beslenmeyi alışkanlık
ve yaşamsal bir davranış haline
getirmek ve özellikle hastalarda
verilen kilonun geri alınamamasını sağlamaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.
Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi’nin sağlık açısından önemine değinen İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Koç’da, “Beyhekim Sağlık Kampüsü, Konya
sağlığı adına çok önemli bir rol
üstlenmektedir. Yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Konya’da kamu hastanelerimizde
böyle bir hizmetin vatandaşlarımıza ücretsiz sunulabilmesinin
önemli olduğu kanaatine ulaşmıştık. Hastane yönetimimizin
ve sağlık çalışanlarımızın özverili
çalışmaları sayesinde böylesine

güzel bir merkezi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Obezite çağımızın
sorunu ve bu sorun multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle ekibimizde
çeşitli branşlardan çok değerli hocalarımız
yer alıyor” diyerek merkezin çok önemli bir
sağlık sorununa çare olacağını söyleyerek
hayırlı olması temennisinde bulundu.

Obezite Merkezinde uygulanan
tanı ve tedavi prosedürü:
Obezite Merkezimize başvuran tüm
hastalara eğitim programı hakkında detaylı bilgi verilir. Programa dâhil olmak isteyen
hastalar merkezimizde Sorumlu Uzman
Hekimimiz Dr. Merve Yılmazer ve ilgili diğer uzmanlarımız (psikolog, diyetisyen ve
fizyoterapist) tarafından değerlendirilir.
Eğitimler modül şeklinde olup;
Modül 1- Programa Kayıt ve Ön Tarama
Modül 2- Sağlık Taraması
Modül 3 - Eğitimler- Grup Eğitimleri- Bilinç Değişimi
Modül 4 - Planlamalar- Aktivite, Beslenme, Biyoloji ve Bilinçaltı Değişimi
Modül 5 - Davranış Değişimi - Hedef
Kiloya Ulaşma
Modül 6 - Çevresel Değişim – Hedef
Kiloyu Koruma
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Özel Akademi Hastaneleri 20.
kuruluş yılını çalışanlarıyla kutladı
Özel Akademi Hastaneleri 20. Kuruluş yılını personeli ve
aileleri ile birlikte Pazar kahvaltısında kutladı.
Gazyağcı Restaurant’ ta yaklaşık 700
personelin katıldığı kahvaltı birlik ve beraberlik duygusu ile gerçekleşti.
Özel Akademi Hastaneleri Genel Direktörü Op. Dr. Esat Mehmet ARSLAN,
Akademi Hastanelerinin bugünlere gelmesinde hastane çalışanlarının katkısının
önemini vurgulayarak, “Özel Akademi
Hastaneleri, kaliteli, dürüst ve insana saygılı sağlık hizmeti vermek amacıyla Konya’ nın ilk özel hastaneleri arasında 2002

yılında hasta kabulüne başlamıştır. 2016
yılında Medline Hastanesi’ ni bünyesine
katarak Akademi Meram ve Akademi Konya Hastaneleri olarak Konya da iki şubesi
ile tetkik, tanı, tedavi ve diğer hizmetleri
ile özel hastanecilik alanında nitelikli, sürdürülebilir, kaliteli ve uygun maliyetli bir
sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.
20 yıl önce başladığımız yolculukta bizleri
bugünlere getiren saygıdeğer halkımıza
ve personelimize çok teşekkür ediyoruz.

Hedefimiz kaliteli sağlık hizmeti vermek
ve hastalarımıza güler yüzle yaklaşan bir
anlayışı ortaya koymaktır. Her geçen gün
hastanelerimizin niteliği artmaktadır. Başarılarla dolu 20 yılı geride bırakırken, başta
hastalarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
20 yıldır beraber çalıştıkları personeller olduğunu söyleyen Op. Dr. Esat Mehmet Arslan, hastanede 10 yıl ve daha uzun
süre çalışan personellere plaket takdim
etti.
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Yumurtada kriz kapıda: Son 1 ayda
milyonlarca tavuk kesime gönderildi
Sektörde yaşanan sorunlardan dolayı
yaklaşık 6 milyona yakın tavuğun kesime
gönderildiğini aktaran Saraçoğlu Yaklaşık
4 milyar TL ciroya sahip, 100 bin kişiye
doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayan yumurta sektöründe, yurt içi ve yurt
dışında düşen yumurta fiyatları ve maliyetlerin altındaki satışlar üreticileri iflasın eşiğine getirdi.
Son 1 ayda 6 firma iflas etti, birçok
firma da ekonomik yönden zor durumda.
2016 yılının ilk dört ayında yumurta ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar
bazında %20, tutar bazında ise yüzde 36
azaldı.
2015 yılının ilk 4 ayında 130 milyon dolar olan yumurta ihracatı bu yılın aynı döneminde 84 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yumurtanın ihracat fiyatı ise son 10
yılın en düşük seviyesine geriledi ve kilosu
1 doların altına düştü.

“11 MİLYON TAVUK KESİME
GÖNDERİLDİ”
Sektördeki sorunlara ilişkin Konya’nın
Nabzı’na konuşan Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, sektörün çok zor durumda olduğunu ve üreticilerin kapasitelerini düşürmeye başladığını
söyledi. Üreticinin arta maliyetler nedeniyle zarar ettiğini söyleyen Saraçoğlu, “Bir
yumurtanın maliyeti bize 1 lira 30 kuruş
ancak biz yumurtayı 80 kuruştan satıyoruz. Maliyetlerimiz 2 kat arttı ve artık üretici hayvanlarını besleyemiyor. Türkiye’de
sadece son 1 ayda 11 milyon tavuk kesime
gönderildi. Bu duruma bir çare bulunmalı.
Sektörün durumuna çare olunmazsa ihraç
ettiğimiz yumurtayı ithal eder duruma gelebiliriz” ifadelerini kullandı.
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İsmail SARAÇOĞLU

Artan maliyetler nedeniyle tavuklarını
besleyemeyecek duruma gelen yumurta üreticileri
dertli. Son 1 ayda tavuklarını besleyemedikleri için
üreticilerin kapasitelerini düşürmeye başladığını
söyleyen Konya Yumurta Üreticileri Birliği (YUMBİR) Başkanı İsmail Saraçoğlu, “Türkiye genelinde
son bir ayda 11 milyon hayvan kesime gönderildi.
Sektörün durumuna çare olunmazsa ihraç ettiğimiz
yumurtayı ithal eder duruma gelebiliriz” dedi.
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KONYAYA DEV PiST
Konya’nın ev sahipliğinde 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami
Dayanışma Oyunları için şehre kazandırılan uluslararası standartlardaki atletizm
pistinin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı.
Bakan Kasapoğlu, “Konya, bereketli ovalarıyla, topraklarıyla nasıl dillere desten
olduysa bundan böyle de sporda marka bir şehir olarak anılacak. Türkiye’deki
spor devrimi somut bir şekilde Konya’nın şahitliğinde gerçekleşiyor.” dedi.
Bakan Kurum, Konya’nın her zaman altyapısıyla, üstyapısıyla, yollarıyla, yeşil
alanıyla örnek bir şehir olduğunu belirterek, Türk sporunun her zaman yanında
olduklarını söyledi. Başkan Altay, uluslararası standartlarda bir tesisin açılışını
yaptıklarını ifade ederek, Konya’nın oyunlar süresince ev sahipliğini en güzel
şekilde gerçekleştireceğini vurguladı.
İslam ülkeleri arasında düzenlenen
en büyük spor organizasyonu olan İslami
Dayanışma Oyunları’nın beşincisine hazırlanan Konya’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından şehre kazandırılan atletizm pistinin açılışı yapıldı.
Açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın 9
Ağustos’ta Konya’da başlayacağını, bu dönemde 56 İslam ülkesinden 3 bine yakın
sporcuyu ve antrenörlerini ağırlayacaklarını hatırlattı.
ULUSLARARASI STANDARTLARDA
BİR TESİSİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ
İslam dünyasının gözünün ve kulağının Konya’da olacağını kaydeden Başkan
Altay, “Biz de bütün hazırlıklarımızı bunun
için gerçekleştiriyoruz. Bugün uluslararası
standartlarda bir atletizm pistinin açılışını
yapacağız. Hemen yanı başında tam olimpik yüzme havuzumuz son aşamaya geldi.
İnşallah Sayın Bakanımızın katılımıyla onu
da en kısa sürede açmayı düşünüyoruz.
Ve Meram bölgesinde yapılan Türkiye’nin
ilk tam olimpik veledromu da son aşamaya
gelmiş oldu. Böylece şehrimiz çok önemli
spor tesisleri kazanıyor.” diye konuştu.
KONYA HOŞGÖRÜNÜN,
KARDEŞLİĞİN, BARIŞIN SEMBOLÜ
OLAN BİR ŞEHİR
Bu tesislerin yapımında çok büyük
emeği olan ve İslami Dayanışma Oyunları’nın organizasyonunda gösterdiği başarı
ve gayretten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşek-
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kür eden Başkan Altay, “İnşallah oyunlar
süresince Konya, ev sahipliğini en güzel
şekilde gerçekleştirecek. Çünkü Konya
hoşgörünün, kardeşliğin, barışın sembolü
olan bir şehir. Biz de belediyeler olarak,
İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah Türkiye’nin gerçekleştirdiği en güzel organizasyonlardan birini yapmış olacağız. Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da
aramızda. Kendisinin Konya’da yapmış olduğumuz tüm projelerde çok büyük emeği
ve katkısı var. İnşallah birlikte daha çok güzel işler yapacağız.

Ben hem bugün katılımından dolayı
hem de Konya’mıza verdiği desteklerden
dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanımız hemşerimiz Sayın Murat Kurum’a da tekrar şükranlarımı sunuyorum.”
dedi.
Yapılan tesislerin uluslararası standartlarda olduğunu kaydeden Başkan Altay, tesislerin öncelikle İslami Dayanışma
Oyunları’nda Konya’ya hizmet edeceğini
sonrasında da Konya’nın spor altyapısına
çok önemli katkı sağlayacağını belirterek
yapımında emeği geçen herkese teşekkür
etti.
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ŞEHRİMİZ LAYIKIYLA
EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
AK Parti Konya Milletvekili Selman
Özboyacı, “Devasa bir organizasyona ev
sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz.
Gerçekten Konya marka bir şehir.
Çevreci kimliğiyle, sporcu kimliğiyle,
gençlerin ön plana çıkmasıyla Konya, İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği
yapmak için çok uygun bir yerdi ve şükürler olsun çok az bir zaman sonra ben inanıyorum ki şehrimiz layıkıyla bu oyunlara ev
sahipliği yapacak.
Hem Konya’mızın hem de ülkemizin
marka değerini artıracak bir organizasyona hazırlanıyoruz.
Emekleri geçen herkesten Allah razı
olsun.” ifadelerini kullandı.

SPORUN GÖNÜL BİRLİKTELİĞİNİN
KÖPRÜSÜ OLMASI AYRI BİR
KIYMET TAŞIYOR
Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Başta
Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize
teşekkür ediyoruz.
Anadolu’nun kalbi, güzel şehrimiz
Konya’da bu sportif aktivitelerle bütün İslam aleminin birleşmesi ve sporu dayanışmanın ve gönül birlikteliğinin köprüsü yapması ayrı bir kıymet ifade ediyor.
Bu vesileyle katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATAN VİZYON
PROJELERE BİR YENİSİNİ DAHA
EKLİYORUZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, Selçuklu başkenti
Konya’ya çok önemli yatırımlar yapıldığını
belirterek, kendileri Konya’yı tüm spor kulüpleriyle birlikte başarıdan başarıya koşturacak çalışmaları hayata geçireceklerini
söyledi.
Dünya’nın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı dönem başkanlığını alan Başkan Altay’ı tebrik ederek yeni
görevinde başarılar dileyen Bakan Kurum,
“Bugün yine Konya’da heyecanlıyız, gururluyuz, coşkuluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl boyunca ülkemize
çağ atlatan vizyon projelere bir yenisini
daha ekliyoruz. Binlerce gencimizin, sporcumuzun yetişeceği, şehrimizin marka
değerine değer katacak atletizm pistimizi
sporun başkenti Konya’mızın hizmetine
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu muazzam eserleri Konya’mıza kazandırmalarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza
teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasını
yaptı.
KONYA HER ALANDA ÖRNEK
BİR ŞEHİR OLMUŞTUR
Tesisi gençlerin 7 gün 24 saat kullanacaklarını ve ülkenin ay yıldızlı bayrağını en
güzel şekilde temsil edeceklerini uluslararası turnuvalarda da Türkiye’ye madalyalar
kazandırmaya devam edeceklerini aktaran
Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Ne mutlu
bize ki tarihiyle, kültürüyle, insanıyla nice
ulvi zenginliklere sahip bir şehrin evlatlarıyız ve bu aziz şehre hizmet ediyoruz. Konya’ya hizmet eden, Konya’da izzet bulur
diyoruz. Konya’mız her zaman her alanda
model bir şehir olmuştur, örnek bir şehir olmuştur. Altyapısıyla, üstyapısıyla, yollarıyla,
yeşil alanıyla hem ülkemize hem dünyaya
örnek bir şehir olmuştur. Aslında bunun
bir örneğini de geçmiş aylarda gördük.
Konya’mız Avrupa Başkentleri ve Şehirleri
Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor

Başkenti olarak seçildi. Bu özel ünvanı almaya hak kazanan Türkiye’de ilk, dünyada
ise ikinci şehir Konya’mız oldu.”
MEDENİYETİMİZ SPORA
HER ZAMAN ÖNEM VERMİŞTİR
İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak Türk sporculardan madalyalar beklediklerini belirten Bakan Kurum, “Atletizm
pistimiz bu manada sporun, sağlığın ve
bisikletin başkenti Konya’mız için, ülkemiz
için, değerli genç sporcu kardeşlerimiz
için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizim
medeniyetimiz, inancımız hem ruh hem de
beden sağlığı için her zaman spora önem
vermiştir. Ecdadımız geçmişte atıcılık, binicilik, güreş gibi sporlarla meşgul olmuştur.
Yine gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı teşvik etmiş, spora yönlendirecek çok
kapsamlı çalışmalar yürütmüştür.” dedi.
TÜRK SPORUNUN
HER ZAMAN YANINDAYIZ
Her zaman Türk sporunun yanında
olduklarını söyleyen Bakan Kurum, “Ülkemizde TOKİ Başkanlığımız eliyle toplam
19 stadyumun inşasını, Gençlik ve Spor
Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdik. Ve
şehrin merkezindeki bu çöküntü alanların,
eski stadyumların yerine millet bahçeleri
inşa ettik, inşa etmeye de devam ediyoruz.
Aynısı Konya’daki eski stadyum alanında
da vardı biz de bu 106 bin metrekarelik
alanı Konya’mıza, gençlerimize kazandırıyoruz.
Atletizm pistinin, yakın zamanda hizmete açılacak olimpik yüzme havuzunun
spor camiası için, ülkemiz ve Konya’mız
için hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

KONYA, SPORDA MARKA
BİR ŞEHİR OLARAK ANILACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Selçuklu payitahtı,
Hz. Mevlana’nın ocağı, evliyalar, alimler
yurdu, aşkın ve hoşgörünün, muhabbetin
diyarı Konya’da böyle anlamlı bir açılışla
bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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5. İslami Dayanışma Oyunları’na sayılı
günler kaldığını ve bundan sonra oyunları en güzel şekilde tamamlayıncaya kadar
daha heyecanlı ve daha güçlü işbirlikleriyle nihayete erdirmek istediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Konya, bereketli
ovalarıyla, topraklarıyla nasıl dillere desten
olduysa bundan böyle de sporda marka
bir şehir olarak anılacak. Allah’a şükürler
olsun Türkiye’nin dört bir yanında olduğu
gibi Konya’mızda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yakın takibi ve hassasiyetiyle 20 yıldır gerçekleştirilen hizmetler
ve yatırımlarla ve takibi gönül belediyeciliğiyle Konya’nın bu anlamdaki hem geçmişi
hem bugünü hakikaten apayrı. Tüm Türkiye’yi ihya ettiğimiz gibi, yepyeni eserlerle
taçlandırdığımız gibi Konya’da bu önemli
seferberliğe pek çok yeni taçları ekledik.
Biz de bakanlık olarak bu hizmet seferberliğinde Konya’nın gün geçtikçe artan
gücünü, ilerleyişini gerek gençlik yatırımlarımızla gerekse spor çalışmalarımızda
her geçen gün artırmaya devam ediyoruz.”
dedi.
KONYA, TÜRKİYE’DEKİ SPOR
DEVRİMİNİN EN YAKIN ŞAHİDİ
“Bugün Konya’mızda prestijli tesislerimizden birini daha milletimizle, spor camiamızla, halkımızla buluşturacağız.” diye
devam eden Bakan Kasapoğlu, “Uluslararası standartlardaki atletizm pistimizle bu
çıta bir adım daha yükselmiş olacak. Konya’mızın çok kıymetli gençlerine, sporcularına ve tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun
diyorum. Tabii ki bu yatırımlar millete efendi değil, hizmetkar olmak üzere yola revan
olan bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen pek çok alandaki devrimlerden
biri olan spor devriminin en güzel en yakın
yansımasıdır. Bu devrimin en yakın şahitlerinden biri de bu devasa bir spor vadisindeyiz. Bir tarafta atletizm pistimiz, diğer
tarafta dünyanın en modern stadyumlarından birisi, diğer yanda olimpik havuzumuz
ve veledromumuz. İşte bu devrim somut

58

bir şekilde Konya’nın şahitliğinde gerçekleşiyor.” diye konuştu.

OYUNLARA REKOR BAŞVURU VAR
Türkiye’nin son 20 yılda her alanda olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla, güçlü kapasitesiyle, modern yatırımlarıyla pek
çok anlamlı organizasyona marka bir ülke
olarak ev sahipliği yaptığını anlatan Bakan
Kasapoğlu, “Oyunlara İslami Dayanışma
Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru
gerçekleşti. Burada rekor bir başvuru var.
Bu da hepimiz için bir gurur vesilesi. İslami Dayanışma Oyunları hepinizin de bildiği
gibi ismiyle müsemma olarak İslam ülkeleri
arasında spor yoluyla dayanışmayı, kardeşliği güçlendirmek için bir vesile. Konya’mız
omuzunda medeniyetler yükseltmiş, sevginin ve hoşgörünün hayat bulduğu bir şehir
olarak dayanışma ve kardeşlik köprüsünü
kurmak için en doğru, en uygun adreslerden bir tanesi.” ifadelerini kulandı.
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KONYA’DAN BÜTÜN İNSANLIĞA
KARDEŞLİK ÇAĞRISI YAPACAĞIZ
Konya’dan İslam dünyasına ve bütün
insanlığa birlik ve kardeşlik çağrısı yapacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “İnanıyorum ki bu çağrıyı tüm dünya işitecek
ve sporun bu yönünü tabelalardan ziyade,
rakamlardan ziyade sporun ruhuyla ortaya koyacağız. Konya Büyükşehir Belediye
Başkanımız en önemli paydaşlarımızdan.
Bu organizasyonu, bu güzel çalışmaları
birlikte gerçekleştiriyoruz. Başkanımıza
bugüne kadarki özverileri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bundan sonra da vitesi
büyüteceği; bu güzel başarıyı, bu markayı
birlikte taçlandıracağız inşallah. Bugün hizmete alacağımız tesis, 65 bin metrekare
alan içerisinde yer alıyor. Bir atletizm pistimiz, ısınma sahamız, iki futbol sahamız ve
türbinlerden oluşuyor. Konya’mızda hem
oyunlarımızda İslam oyunlarında hem de
bundan sonra uluslararası anlamda atletizm müsabakalarına yine en güzel şekilde
ev sahipliği yapacak.” açıklamalarını yaptı.
Konuşmaların ardından Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan atletizm pistinin açılışı gerçekleştirildi.
Bakan Kurum, Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri daha sonra tesiste incelemelerde bulundu.
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Bakan Murat Kurum: Spora ve
sporcuya destek için 2,5 milyon
metrekare arazi tahsis ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, spora ve sporcuya
destek verdiklerini belirterek, Sporun
Tabana Yayılması Projesi kapsamında 39
ilde yaklaşık 2,5 milyon metrekare hazine
arazisini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
belediyelere tahsis ettiklerini bildirdi.

Kurum, Konya Atletizm Pisti'nin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen
açılışında, Konya'nın sporcularıyla kendisini gururlandırdığını söyledi. Kurum, İttifak
Holding Konyaspor'a ve Misli.com Türkiye
Basketbol Ligi playoff final serisinde bugün sahasında Samsunspor'u konuk eden
Beysu Konyaspor'a başarılar diledi.
Dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Dönem Başkanlığını
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay'ın devraldığına işaret eden
Kurum, Altay'ı kutladı.
Konya'da atletizm pistiyle, heyecanlı,
gururlu, coşkulu şekilde, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl
boyunca çağ atlatan vizyon projelere bir
yenisini eklediklerini belirten Kurum, "Binlerce gencimizin, sporcumuzun yetişeceği,
şehrimizin marka değerine değer katacak
atletizm pistimizi, sporun başkenti Konya'mızın hizmetine sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Başta Konya'mıza teşriflerinden
ve bu muazzam tesisi Konya'mıza kazandırmalarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Kasapoğlu Bey'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.
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"BİZ HER ZAMAN TÜRK SPORUNUN,
TÜRK FUTBOLUNUN YANINDAYIZ"
Kurum, Konya'nın her zaman, her alanda model ve örnek bir şehir olduğunu dile
getirdi. Bakan Kurum şöyle devam etti:
"Bunun bir örneğini de geçtiğimiz aylarda gördük. Konya'mız Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından
2023 Dünya Spor Başkenti seçildi. Bu özel
unvanı almaya hak kazanan Türkiye'de ilk,
dünyada ise ikinci şehir Konya'mız oldu.
Konya'mız 9-18 Ağustos'ta İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisine de ev sahipliği
yapacak. İslam dünyasının en büyük ve
en kapsamlı bu etkinliğinde 56 ülkeden 3
bine yakın sporcuyu ve on binlerce seyirciyi Selçuklu başkenti Konya'mızda ağırlayacağız. Şairin dediği gibi, 'Zafer dedikleri
kahraman peri, susandan kaçar da coşana
gider'. Dolayısıyla ben genç sporcularımızdan coşkulu, heyecanlı, rekabetçi bir yarışma ruhu bekliyorum. İslami Dayanışma
Oyunlarında müsabakalara katılacak sporcularımızdan zaferler, madalyalar bekliyorum." Konya Atletizm Pisti'nin ülke, millet
ve sporcular için hayırlı olmasını dileyen
Kurum, "Peygamberimiz 'Kuvvetli insan
zayıf insandan hayırlıdır.' hadisiyle bizlerin
her açıdan kuvvetli olmamız gerektiğini

hatırlatır. Hiç şüphesiz bu da spor neticesinde elde edilecek sağlam bünyeyle
mümkündür. Bu anlamda biz, her zaman
Türk sporunun, Türk futbolunun yanındayız. Ülkemizde TOKİ Başkanlığımız eliyle
toplam 19 stadyumun inşasını, Gençlik ve
Spor Bakanlığımız ile gerçekleştirdik." diye
konuştu.
"SPORUN TABANA YAYILMASI
PROJESİ'Nİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Kurum, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek şunları
kaydetti: "Gençlik ve Spor Bakanı'mızın başlattığı Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında tam 39 ilimizde gençlerimizin spor
yapabileceği alanlar oluşturmak amacıyla
yaklaşık 2,5 milyon metrekare hazine arazimizi Gençlik Spor Bakanlığımıza ve belediyelerimize tahsis ettik. Bu alanlar gençlerimiz,
çocuklarımız için, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından milletimizin, gençlerimizin hizmetine sunuluyor. Sporun Tabana Yayılması
Projesi'ni çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak
gerek hazine taşınmazlarımızın tahsisi, gerekse spor merkezlerinin inşası noktasında
biz de genç kardeşlerimizin yanındayız, emrindeyiz. Hamdolsun genç kardeşlerimiz de
bizimle, yaptığımız tüm projelerimizin merkezinde yer alıyor. Onların fikirleri, görüşleri
doğrultusunda da projelerimizi yapmaya
devam ediyoruz." Bugün Türkiye ve ortak
ev olan dünya için iklim değişikliğinin ağır
sonuçlarıyla karşı karşıya bulunulduğuna
işaret eden Kurum, "Bu krize karşı topyekun
mücadele etmek zorundayız. Tüm Bakanlıklarımızla birlikte de bu mücadeleyi Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapmaya devam
ediyoruz. Hiç şüphesiz bu anlamda en büyük
gayret, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize düşmektedir."dedi. Kurum, bu kapsamdaki çalışmalarından dolayı İklim Elçisi gençlere ve destek verenlere teşekkür etti.
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Konya
Platformu
savunmanın
gözbebeğinde
Konya Platformu
Beyşehir-Huğlu Üzümlü
savunma sanayii
firmalarına ülkemiz ve
Konya’mızın savunma
sanayii ihracatına katkıları
nedeniyle teşekkür ziyareti
gerçekleştirdi.
Konya Platformu Beyşehir - Huğlu
Üzümlü savunma sanayii firmalarına ülkemiz ve Konya’mızın savunma sanayii ihracatına katkıları nedeniyle teşekkür ziyareti
gerçekleştirdi. Konya Platformu Eğitim,
Kültür, Sağlık ve Çevre Derneği Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluşan M. Ali Çelik
başkanlığındaki heyet, BEYSİSAD, HUSİAD ve Beyşehir-Huğlu Üzümlü’deki Savunma Sanayii Firmaları Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Akdaş Silah, Derya Arms,
Balıklı Silah, Kral Arms, Retay, Reximex, Kırıcı Silah, Turan AMMO’ yu ziyaret ederek,
Ülkemiz ve Konya’mızın Savunma Sanayii
ve ihracata katkıları nedeniyle, Konya Platformu adına teşekkür plaketi sundu.
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KONYA PLATFORMU BAŞKANI
M.ALİ ÇELİK: KONYA, BEYŞEHİR,
HUĞLU, ÜZÜMLÜ EKOSİSTEMİNİN,
ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİİNDE
YAPTIĞI KATKI SUNMASI
GURUR VERİCİ
Konya Platformu Başkanı Çelik: "Konya Platformu olarak, kurulduğumuz günden bugüne, sürdürülebilir değerler ortaya çıkaran insanları bir araya toplayarak,
Konya için sinerji doğuran birlik sağlamak,
şehir adına maddi ve manevi ihtiyaçları
tespit ederek sosyal hareketlerin tetikleyicisi olmak, ortak hareket edilmesi gereken
konularda birleştirici ve siyaset üstü rol
oynamak, şehrin hafızasını oluşturmak ve

uzun dönemli projelerin takipçisi olmak vb
amacıyla çalışıyoruz" dedi. Başkan Çelik,
Konya AMATEM, Konya Şehidinin Emanetine Sahip Çıkıyor ve Ağaçlandırma başta
olmak üzere birçok proje uyguladıklarını,
Konya Platformu olarak, son yıllarda ülkemizin savunma sanayiinde yaptığı atılımlara, Konya, Beyşehir, Huğlu, Üzümlü Ekosisteminin önemli derecede katkı sunmasını,
ülkemiz ve Konya'mız adına gurur verici bir
gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Çelik: "Konya, Türkiye’nin tarımın yenilenebilir enerjinin merkezi, KOBİ başkenti
ve Mevlana Şehri olarak anılmasının yanı
sıra son yıllarda savunma sanayisinde göstermiş olduğu başarılarla da ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş bir sanayi altyapısıyla
birlikte oldukça genç ve nitelikli bir insan
kaynağına da sahip olan Konya, coğrafi
olarak bulunduğu konum itibarıyla büyük
bir pazarın tam ortasında yer almaktadır.
Bununla birlikte, şehrin doğal kaynaklar
bakımından zengin olması; rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması;
yatırımcılara tahsis edilebilir geniş arazilerinin varlığı; hava, kara ve demir yolları
açısından gelişmiş ulaşım/lojistik ağlarına
sahip olması; güçlü sosyal sermaye ve iletişim ortamının bulunması ve sanayi yatırımlarına sağlanan teşvik, destek ve muafiyetlerin varlığı da Konya’yı bir fırsat alanı
olarak ön plana çıkarmaktadır" dedi.
BEYŞEHİR, HUĞLU, ÜZÜMLÜ
EKOSİSTEMİ, UYGULANAN ULUSAL
VE YEREL POLİTİKALARLA
ÜLKEMİZİN EN GÜÇLÜ VE
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ORGANİZE EKOSİSTEMLERİNDEN
BİRİSİ HALİNE GELMİŞTİR
Çelik: ‘Konya Savunma ve Havacılık
Ekosistemi, ülkemizin savunma sanayinde Yerli Milli Üretim politikaları, Savunma
Sanayi Başkanlığımızın (SSB) Teknolojik
Derinlik-Küresel Etkinlik Ve Yerli Tedariğin
Geliştirilmesi Alt Sistem Sahipliği politikaları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın
Milli Teknoloji Hamlesi politikaları ile uyumlu şekilde Mevlana Kalkınma Ajansı ve tüm
paydaşlarla yürütülen yerelde var olan potansiyelin harekete geçirilerek savunma
sanayiye entegrasyonu ve mevcut sektörlerin kurumsal ve teknolojik dönüşümünü
sağlamaya yönelik çalışmalarla ülkemizin
en güçlü ve organize ekosistemlerinden
birisi haline gelmiştir. Burayı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.
ÇELİK: KONYA, BEYŞEHİR, HUĞLU,
ÜZÜMLÜ EKOSİSTEMİ ÜLKEMİZ
SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ
% 8’İNİ YAPAR KONUMDA VE
KONYA İLLER ARASINDA 4. SIRADA
Konya, Beyşehir, Huğlu, Üzümlü Ekosistemi Türkiye savunma sanayii ihracat
rakamlarına da değinen Çelik, "Konya,
2019 yılındaki 56 milyon dolarlık savunma
ve havacılık ihracatını 2020 yılında 153.4
milyon dolara ve 2021 yılında ise yaklaşık 260.8 milyon dolara çıkarmıştır. Konya
Beyşehir, Huğlu, Üzümlü Ekosistemi Türkiye’nin yaptığı savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık % 8’ini yapar duruma gelirken, en fazla savunma ve havacılık ihracatı
yapan iller arasında, İstanbul, Ankara ve
Eskişehir’den sonra Konya, çok az farkla
4'üncü sırada yer almıştır" diye konuştu.
KONYA TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ
BÖLGESİNDE ASELSAN KONYA
YATIRIMININ GERÇEKLEŞMESİYLE
BİRLİKTE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA
GELİNMİŞTİR
Başkan Çelik, "Konya’nın Savunma ve
Havacılık Sanayiisi'ndeki potansiyeli, tarihsel perspektiften bakıldığında, öncelikle
108 yıllık geçmişe dayanan ve Huğlu Av
Tüfekleri Kooperatifi ile vücut bulan Beyşehir-Huğlu-Üzümlü coğrafyasındaki Ateşli Hafif ve Uzun Namlulu Silah ( Tüfek-Av
Tüfeği) imalat birikimi ile Konya Merkezdeki savunma sanayiyi ilgilendiren otomotiv,
makine imalat, kimyevi maddeler vb diğer
sektör ve faaliyet alanlarından oluşan ekosistemden kaynaklanmaktadır. Bu potansiyel, Ulusal Politikaların da etkisiyle ciddi
bir ivme yakalamış, ASELSAN Konya yatırımının Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde 2018 yılında gerçekleşmesiyle birlikte
önemli bir aşamaya gelmiştir. Dolayısıyla
Konya savunma ve havacılık sanayiisinde
yüksek bir potansiyel taşımakta, ihracat rakamları başta olmak üzere, nitelikli işgücü,
teknik ve fiziki altyapı anlamında gerçekleştirdiği hamleler ile dikkat çekmektedir.
Konya’nın esasen bu sektördeki etkinliği,

güçlü imalat sanayiine sahip olması ve
kökleri yüz yılı aşan Huğlu ve Üzümlüdeki
silah imalat – av tüfekleri üretim kültürüne
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
potansiyel Teknoloji Endüstri Bölgesi ve
ASELSAN Konya ile TRTEST Türkiye Silah
Test Merkezi (Konya CIP Laboratuvarı) ve
TÜBİTAK yatırımlarıyla önemli bir aşamaya
gelmiştir" dedi
Çelik, savunma sanayi gerekliliklerini
yerine getirmek suretiyle, kazanılacak yetenek ve yeterliliklerle ihracatı artırma ve
korumanın, Yerli ve milli savunma sanayiisi silah-mühimmat üretiminde ve diğer
savunma sanayii bileşenlerinde merkezi
konumda olmak açısından büyük önem
taşıdığını, Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde, savunma sanayiinde nitelikli işgücü teminine katkıda bulunmanın Konya’mız ve ülkemiz açısından
kritik önemde olduğunu belirtti.
KONYA SAVUNMA VE HAVACILIK
SANAYİİNİN GELİŞİMİNİ DİKKATLE
TAKİP EDİYOR
Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Konya Platformu olarak, Konya Savunma ve
Havacılık Sanayii'nin gelişimini dikkatle
takip ediyor ve ortaya konulan başarıları,
Ülkemiz ve Konya’mız adına takdirle karşılıyoruz. İnancımız odur ki: eğer bir şey kul

yapısıysa, Konya, Beyşehir, Huğlu, Üzümlü
sanayisi en güzelini yapar. Tarih bunun örnekleriyle doludur."
KONYA PLATFORMU BAŞKANI
M.ALİ ÇELİK: HUĞLU AV
TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ, AKDAŞ
SİLAH, DERYA ARMS, BALIKLI
SİLAH, KRAL ARMS, RETAY,
REXİMEX, KIRICI SİLAH, TURAN
AMMO NEZDİNDE, TÜM
PAYDAŞLARA İHRACATTAKİ
BAŞARILARI NEDENİYLE
TEŞEKKÜRLER
Başkan bu ziyaretinde; Konya Savunma Havacılık ve Silah Mühimmat Ekosistemi'nin üretim ve ihracatındaki bu başarılara
ulaşılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB),
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere,
Konya Merkezdeki, Valilik, Belediye, KSO,
KTO, ASELSAN Konya, MEVKA gibi tüm
paydaşlara ve Beyşehir TSO, BEYSİSAD,
HUSİAD gibi sanayici ve iş adamları derneklerine, Beyşehir - Huğlu Üzümlü’ deki
Savunma Sanayii Firmalarına tamamına,
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Akdaş Silah, Derya Arms, Balıklı Silah, KRAL ARMS,
RETAY, REXİMEX, KIRICI SİLAH, TURAN
AMMO'ya teşekkür ettiklerini ve her zaman destekçileri olduklarını söyledi.
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Check-Up yaşam
kalitesini arttırıyor

Dr. Mustafa ARGINDOĞAN
KTO Karatay Üniversitesi
Medicana Tıp Fakültesi
Hastanesi Check - Up Bölümü

Kişinin hiçbir şikayeti olmamasına
rağmen yapılan taramaların doğru zamanda yapılması, pek çok farklı hastalığa
erken dönemde tanı konmasına ve gerektiğinde uygun şekilde tedavi edilmesine olanak sağlıyor. Kişiye özel temel sağlık kontrolü olarak tanımlanabilen check
– up, kişinin herhangi bir sağlık problemi
olmaksızın yaptırdığı bir dizi muayene,
test ve tetkikten oluşuyor. KTO Karatay
Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Check – up Bölümü doktorlarından
Dr. Mustafa Argındoğan check- up nedir
sorusuna cevap verdi.
Check- up nedir ve check-up
bölümüne gelen hastalara nasıl bir
sağlık hizmeti sunuyorsunuz?
Yaşam kalitesini artırmak için düzenli yapılan taramaları ve bu işlemlerin bütününü check-up olarak adlandırıyoruz.
KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde multidisipliner
yaklaşımların ve son teknolojik cihazların
da yardımı ile üst seviye sağlık hizmeti
veriyoruz. Bu hizmetler arasında hastalarımıza sunduğumuz check-up hizmeti
aslında; kişilerin sağlıklı kalmaları, hastalanmamaları, biyolojik ya da fiziksel
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KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi
Hastanesi Check – Up Bölümü doktorlarından Dr.
Mustafa Argındoğan, check- up ile oluşabilecek
hastalıkların engellemesini ya da mevcut
rahatsızlıkların tespiti ve tedavilerin düzenlenip
kişinin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.

oluşan sorunların erken teşhisi, iş kazası
veya meslek hastalığı risklerinin belirlenmesi oluşabilecek hastalık durumlarının
engellenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının sağlanması ve risklerin minimize
edilip çalışanlara ve iş yeri sahiplerine bilgilendirme yapılmasıdır. Check – up muayenesi ile cinsiyet, yaş, mevcut kronik
hastalıklar, meslek risk grubuna göre görülebilecek rahatsızlıkların tespiti, hekim
yönlendirmeleri, geniş biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, laboratuvar testleri,
görüntüleme ve ilave tetkikler ile mevcut
hastalıklarının son durumu ve ilave edilecek tedavileri, ayrıca yeni oluşmaya
başlamış ya da oluşabilecek hastalıklara
karşıda koruyucu hekimlik hizmetlerini
sunuyoruz.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana
Tıp Fakultesi Hastanesi olarak
sunduğunuz check – up
hizmetlerinin ana hedefi nedir?
Kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde tekrar sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası veya meslek hastalığı
risklerinin belirlenmesi oluşabilecek hastalık durumlarının engellenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının sağlanması ve
risklerin minimize edilip çalışanlara ve iş
yeri sahiplerine bilgilendirme yapılmasıdır. Sonuçta oluşabilecek hastalıkların
engellemesini ya da mevcut rahatsızlıklarının tespiti ve tedavilerin düzenlenip
kişinin yaşam kalitesini yükseltmek hastanemizin sunacağı check –up hizmetinin
ana hedefidir.
Tarım sektöründe check-up
hizmetlerinin yeri nedir ve bu
sektördeki hedef kitleniz kimlerdir?
Tarım sektörü ülkemizde ve Konya’da mevsimlik olarak çalışma süresi
değişkenlik göstermekte ve iş gücünde
kadın çalışanlar gibi özel risk gruplarında
yoğun olarak bulunması ve dolayısıyla
hastalık-çalışma alanında maruziyete kalacakları risklerin belirlenmesi ve uygun
tedbirlerin alınması çalışabilecek ya da
çalışma durumunda riskli olacak kişilerin
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belirlenmesinde sunulan check –up hizmeti ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin hizmetlerin verilmesi, hem çalışanların hem
de iş imkanı sunacak sektör sahiplerinin
yararına olmaktadır. Tarım Sektörü çok
geniş bir çalışma alanı olunca kişiye uygun risklerin belirlenmesinde check- up
merkezimiz önem kazanmaktadır. Bitkisel
hayvansal üretimde çalışanlar, orman ve
tarım sektörü, balıkçılık, su ürünleri uygun
sektörüne uygun risklerin belirlenmesi,
hastalıklar ve tedavileri uygun bir check –
up hizmeti sonrasında başarılı olmaktadır.
KTO Karatay Üniversitesi Medicana
Tıp Fakültesi Hastanesi olarak tarım sektöründe çalışan insanlara nasıl bir check-up hizmeti vermeyi hedefliyorsunuz?
Tarım işçisi; toprak ve hayvancılığa
yönelik dikim, söküm, yetiştirme, bakım faaliyetlerinde çalışan kişiler olarak
tanımlanır. Günümüzde tarım sulama,
gübreleme, ilaçlama ve mekanizasyon
işlemlerinin bir arada uygulandığı bir sektördür. Özellikle gübreleme – ilaçlama
ve bunlara bağlı oluşacak hastalıklara
karşı önlemlerin alınması, çalışabilecek
kişilerin belirlenmesi, riskli kişilerin uygun
ekipmanla çalışmasının sağlanması, işe
giriş sırasındaki iş güvenliği hizmetleri ve
uygun check –up hizmetleri ile çalışanlara ve sektör sahiplerine ulaşmayı hedeflemekteyiz. Çalışma koşullarının ağırlığı,
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkenlerin yol açtığı farklı meslek hastalıklarına sebep olabilecektir. Bu nedenlerden
ötürü kişiye özel, çalışma alanlarında maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi
oluşabilecek hastaya yönelik koruyucu
önlemler, koruyucu hekimlik hizmeti, check –up birimimiz ile birlikte büyük önlem
kazanmaktadır.
Tarım Sektörü’nde çalışanlar için
bu sektörden kaynaklı oluşabilecek
hastalıklar nelerdir? Bu hastalıkları
check- up ile önlemek mümkün
müdür?
Tarım tehlikeli iş sektörü sınıflanma-

sında yer almaktadır. Hububat, sebzecilik,
seracılık, meyvecilik, fidancılık, endüstriyel ham madde yetiştirildiğinin yanı sıra
hayvancılık, besicilik, süt hayvancılığı,
kanatlı hayvan yetiştiriciliği, balıkçılık,
ormancılık ve tomrukçuluğunda içinde
olduğu geniş bir çalışma alanını içermektedir. Bu sektörlerle ilgili araç, alet, tarım
makinelerinin, ilaçlama, gübreleme gibi
kimyasalların maruziyetinden kaynaklanabilecek; kanserler, solunum yolu hastalıkları, dermatolojik hastalıklar, hayvan
kaynaklı hastalıklar ve kazalar, pestisit,
kimyasallara maruziyet, tehlikeli bitki ve
biyolojik maddeler maruziyet, bulaşıcı
hastalıklara maruziyet, titreşim, gürültü
ile ilgili işitme kayıpları ve vertigo, ağır
kaldırma, tekrarlayan hareketlere bağlı
oluşabilecek iskelet ve kas hastalıkları,
olumsuz hava- iklim- termal riskleri, psikolojik etmenler, stres, barınma sorunları
gibi etmenler ve istenmeyen iş kazaları
meydana gelebilmektedir. Olumsuz havaiklim- termal riskleri, psikolojik etmenler,
stres, barınma sorunları gibi etmenler
ve istenmeyen iş kazaları görülebilmektedir. Tarım makinalarının maruziyetinde
işitme kayıpları, kazaların önlenmesinde
öncesinde işitme testleri, konsantrasyon
bozukluğu yapabilecek hastalığın belirlenmesinde check – up önem kazanmaktadır. Çalışma alanlarında gürültü 85 desibel geçmemesi gerekmektedir. Gürültü
maruziyeti olan alanlarda uygun ekipman
kullanılması ya da riskli çalışamayacak ki-

şileri belirleyebiliyoruz. El kol titreşimine
bağlı oluşabilecek hastalıklar (beyaz parmak sendromu), dokunma duyusu kaybı,
güç kaybı, eklemde bozulma, titreşimin
bütün vücuda aktarılması ile daha ciddi
problemlerde beraberinde oluşabilmektedir. Tarım makinalarına yalıtım ve mevcut hasta olanların tanısı check- up ile
belirlenmektedir. Termal Konfor : Isı, nem,
hava akımı, iklim şartları optimum çalışma
sıcaklığı 18 - 24 derecedir. 24 derecenin
üstünde fiziksel yorgunluk başlar. 10 derece ile 30 derece sıcaklık aralığı dışında
zihinsel etkinlik ve dokunma duyarlılığı
azalır. Nem oranı da önemlidir. Bunların
dışında aydınlatma azlığı görme bozukluğu dikkatsizlik yorgunluk yapabilmektedir. Pestisitler ile yapılan zirai müdahalede bunların deri, solunum, ağız ve göz ile
teması sonrası oluşabilecek hastalıklar;
göz, cilt, solunum yolu hastalıkları, alerjik
tepkiler, kusma, baş ağrısı, ishal, psikolojik rahatsızlıklar, kaslarda zayıflıktır. Kanser rahatsızlıklarına neden olabilmektedir.
Ergonomi ile ilgili kas iskelet rahatsızlıkları ,hayvansal kaynaklı yaralanma, ısırılma,
zoonas hastalıklar insanlara bulaşabilmektedir.
Pestisitler, insektisitler, küflü saman
şeker kamaşlı mantar sporları, ozon,
metan amonyak ile maruziyetlerin azaltılmasını korumak için ekipmanları kullandırmak, riskli grupların bu alanlarda
çalışmasını engellemek check-up ile
mümkün olmaktadır.
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İmaş Makina Sudan’da üçüncü
yem fabrikasını devreye alıyor
Dünya’nın yüzden
fazla ülkesine ihracat
gerçekleştiren İmaş
Makina, yurt dışı
projelerine hız
kesmeden devam ediyor.
Viteral markası ile
Sudan’daki üçüncü yem
fabrikasının kurulumunu
gerçekleştirecek olan İmaş,
çelik konstrüksiyon bina
da dahil olmak üzere
komple proje olarak
devreye alacağı tesisi bu yıl
tamamlamayı hedefliyor.
İmaş Makina’nın yem teknolojileri
sektöründe hizmet veren markası Viteral,
Sudan’ın Hartum kentinde kurulumunu
gerçekleştireceği üçüncü yem tesisinin
sevkiyatına başladı. Saatte 20 ton üretim
kapasitesine sahip yem değirmenini bu yıl
devreye almayı hedefleyen İmaş Makina,
faaliyete geçireceği yeni projelerle bölgedeki yem üretimine önemli ölçüde katkı
sağlamayı sürdürüyor.
Viteral markası ile Sudan’daki üçüncü

yem fabrikasının kurulumuna başladıklarını
belirten İmaş Makina Genel Müdürü Mustafa Özdemir; “İmaş’ın Viteral markası ile
komple proje olarak devreye alacağımız
tam otomasyonlu değirmende, büyükbaş
ve küçükbaş hayvan yemi üretimi yapılacak. Saatte 20 ton üretim kapasitesine sahip olacak tesiste, donanımsal olarak VHM
Çekiçli Değirmen, VHF Değirmen Besleyici ve VPP Pelet Presi başta olmak üzere
Viteral markamızın ürettiği en son tekno-

lojiye sahip makinelerimiz kullanılacak.
Yem tesisi, iki hat üzerine kurulacak sistemle gerektiğinde tek hat, gerektiğinde
ise çift hat kullanılarak üretim yapabilme
özelliğine de sahip olacak. Çelik konstrüksiyon bina da dahil olmak üzere komple
proje olarak devreye alınacak olan tesiste, kırma, dozajlama, peletleme, taşıma ve
paketleme bölümlerinin yanı sıra 2 adet
4500 ton kapasiteli hammadde siloları da
yer alacak.” dedi.

Otomotivde küresel satışlar düşüyor

Koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı, küresel otomotiv
satışlarının düşmesine neden oldu.
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Koronavirüs salgını, çip krizi,
Rusya-Ukrayna savaşı... Son zamanlarda otomotiv sektörünün başı beladan kurtulmuyor. Birçok marka, satış
tahminlerini düşürürken, küresel otomotiv pazarı da küçülmeye devam
ediyor.
Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA),
otomobil satışlarının bu yıl dünya çapında gerileyeceğini açıkladı. VDA,
bu yıl için araç satışlarında dünya
çapında yüzde 1 artış bekledikleri yönündeki tahmini negatife çevirdi.
Her bölgede gerileme var
VDA Başkanı Hildegard Müller,
her bölgede satışlarda gerileme ol-

duğunu ifade etti. Welt Am Sonntag
gazetesine konuşan Müller, ‘’Dünya
pazarında yüzde 1’lik bir artış olacağından yola çıkmıştık ancak bunu
eksi 1’e indirdik.’’ dedi.
Sadece Avrupa pazarında yüzde
3’lük bir artış öngörüsünde bulunan
VDA, bunu da geçen yıl gerçekleştirilen satış rakamları seviyesine indirdi.
ABD pazarında yüzde 2’lik artış beklenirken, satışlarda bu yıl için
yüzde 1’lik bir gerileme öngörüldü.
Aynı şekilde Çin pazarında da
yüzde 2’lik artış beklentisi yüzde
2’lik düşüş olarak hesaplandı.
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Güven, beğeni
ve sadakat
skoru Torku’nun

Araştırma şirketi Areda Piar’ın yaptığı “Benim Markam
Araştırması” kapsamında; güven, beğeni ve sadakat
skoru en yüksek çıkan süt markası Torku oldu.

Araştırma şirketi Areda
Piar, 10 farklı süt üreten
markayı göstererek "Benim
Markam Araştırması" yaptı.
Araştırmada katılımcılara satın alma tercihlerini
etkileyen marka ve lezzet
soruldu.
Şirket, “Süt alma tercihinizi hangileri etkiliyor?”
Sorusuyla katılımcılara
marka, lezzet ve fiyat gibi
farklı dokuz branş yöneltti.
Yapılan anket sonucunda güven, beğeni ve
sadakat skoru yüzde 25,7
ile Torku oldu.

İlk 1000
ihracatçı
firma
listesine
Konya’dan
8 firma
girdi
2021 yılında İlk 1000 İhracatçı Firma
listesinde Konya'dan 8 firma yer aldı.
Söz konusu firmaları kutlayan Konya
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk,
"Şehrimizin yüksek ihracat artışına katkı sağlayan firmalarımızı ve çalışanlarını
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
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İLK 1000'DE YER ALAN
KONYALI FİRMALAR
2021'de ilk 1000 ihracatçı içerisindeki Konya firmalarından S.S.P. Otomotiv
San. ve Dış Tic. A.Ş. listeye 104. sıradan
girerken ETİ Aliminyum A.Ş. 213, Konya
Şeker San. Tic. A.Ş. 280, YPS Global
Otomotiv İç ve Dış Tic. A.Ş. 624, Derya

Silah San. ve Tic. Ltd. Şti. 728. sıradan
listeye girdi. İlk bin içerisinde yer alan ve
listede 800 ile 974. sırada yer alan firmalar ismini gizli tutarken, Hilal Deri Sak. Et
Mamül Tarım ve Hay. Ltd. Şti. 998. sırada
yer aldı. 2020 yılında en fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde Konya’dan 6
firma yer almıştı.
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KOMÜT Başkanı Adem Bulut:
Fiyatları yükseltenler müteahhitler değil
Konya Müteahhitler
Birliği (KOMÜT)
Müteahhitlerin
sorunlarını
ve isteklerini
değerlendirmek üzere
basın mensupları ile
bir araya geldi.

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT)
Başkanı Adem Bulut, Bayır Diamond’da
basın toplantısı düzenledi. Müteahhitlerin
sorunları ve isteklerinden bahseden Başkan Bulut, konut destek paketi ile inşaat
sektöründeki son gelişmelere dair bilgi
verdi.
KOMÜT’ün yaklaşık 8 yıldır faaliyet
gösteren bir dernek olduğunu belirten
Başkan Bulut, önemli bir dernek olduklarının bilinciyle ahlaki ve ilkeli bir duruş sergileyerek hareket ettiklerini vurguladı.
Bu yıl içinde bir konut kooperatifi kurduklarını söyleyen Başkan Bulut, “Bu kooperatif ile birlikte Meram Belediyesi’nde
çıkan bir arsayı KOMÜT kooperatifi adına
satın aldık. Nasip olursa burada 120 dairelik bir proje yapacağız. Bu bizim için önemli bir proje. Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında başlamayı düşünüyoruz.
Bu tabi bizim için bir başlangıç, bize karşı
olan bu ilgiye de teşekkür ediyorum” dedi.
Özellikle müteahhitlerin sosyal medyada
yanlış lanse edildiğini ifade eden Bulut,
“Müteahhitlerle alakalı olumlu olumsuz
bütün eleştirilere açığız ama bazen bunun
dozu kaçabiliyor. Sonuçta müteahhitler
içinde çok değerli arkadaşlarımız var ve
müteahhitlik zor bir meslek. Biz zora talip
olmuşuz bunu bir süre sonra anladık. Ben
hep müteahhit söz veren, sözünü yerine
getiren ve bunun için gayret gösteren kişidir diyorum. Sosyal medyada bazen ciddi
anlamda ağır eleştiriler oluyor. Bunu doğru
bulmuyoruz” dedi.
“TÜRKİYE’DE KONUT SIKINTISI
OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3’lü paketten de bahseden Bulut, “Şu anki süreçte biz konut üretmekte zorlandık. Talebi karşılayamaz hale
gelmiştik. Bu durum sadece Konya’daki
değil Türkiye’deki dengeleri bozdu.

Biz Türkiye genelindeki müteahhitlerle
de görüştüğümüz zaman bütün Türkiye’de
konut sıkıntısı olduğunu görebiliyoruz. Tabi
bu arz-talep dengesinin bozulması bina fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu konut
destek paketi 3 aşamalıydı. İlk Evim Konut
Finansman Paketi, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi, İnşaat Sektörüne Özel
Kredi Garanti Paketi olmak üzere 3 çözüm
paketi oluşturuldu. Müteahhitlerin burada
aldığı rakam 20 milyar lira aslında çok ciddi bir rakam değil. Bunun nasıl verileceğini
ve kimlerin alacağını da henüz bilmiyoruz.
Diğer taraftan konutların satılması ile alakalı pakette gerçekten 0,99 çok iyi bir rakam. Ama burada da işte fırsatçılar ortaya
çıktı. Bu fırsatçıların adı müteahhitler olarak dile getirildi. Bunu biz kesinlikle kabul
etmiyoruz. Bu fiyat yükseltenler kesinlikle
müteahhitler değil” dedi.
“KONUT FİNANSMAN PAKETİ
KÖTÜYE KULLANILDI”
İnternetteki satışların bu fırsatçılığı
ciddi manada körüklediğinin altını çizen
Bulut, “İnternet satışlarında balon fiyatlar
oluşuyor. Orada her satıcı birbirini görerek fiyatların yükselmesine sebep oluyor.
Bu sitelerde fiyatların yükselmesi de ciddi
anlamda bir krize doğru götürüyor. Burada müteahhitlik bir durum yok. Müteahhit
elindeki konutu korumak zorunda ve tekrar yerine daire yapmak zorunda. Bunun
yanında enflasyonla mücadele etmek zorunda. Tüm bunların yanında bir, ‘Müteahhitler fırsatçı’ gibi söylemleri duyuyoruz.
Mutlaka olanda vardır ama ben bu sayının
müteahhitler içerisinde çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimizde satılacak daire kalmadı. Şu anda ben dahil
arkadaşlarımızın çoğu sanayiye yöneldik.
Toplu konutlar artık yapılmıyor ve bizde villa tarzı evlere yöneldik.

Haliyle ister istemez bu süreç böyle
devam ediyor. Ben Cumhurbaşkanımıza
paket ile alakalı teşekkür ediyorum. Gayet
memnun olduğumuzu da ifade ediyorum.
Fakat konuttaki arz-talep dengesinin bozulmuş olması, şu anda satılacak konut
olmaması bu yapılan hamlenin kötüye kullanılmasına sebep oluyor” diye konuştu.
“MALİYETLERİN DÜŞMESİ İLE
ALAKALI BİR TALEBİMİZ VAR”
Müteahhitler olarak her zaman ellerini
taşın altına koyduklarını söyleyen Bulut,
“Maalesef şuan geldiğimiz noktada enflasyona karşı, iş güvenliğine karşı, SSK’ya
karşı ve birçok şeye karşı mücadele vererek inşaat yapmaya devam ediyoruz ve
edeceğiz de. Çünkü bizim sorumluluklarımız var. Sonuçta bu bir vebaldir. Bir tarafa
çekilelim konut üretmeyelim diyecek bir
durumumuz yok. Konut ihtiyacı var. Eskisi
gibi bir evde iki aile üç aile oturmuyor. Yeni
evlenen her çift için bir konut gerekiyor.
Öyle olduğu için konut ihtiyacı daha fazla
doğuyor. O yüzden üretmemiz gerekiyor.
Üretmemiz içinde bizlerin teşvik edilmesi gerekiyor. Sonuçta bu iş heyecanı olan
morali olan bir iş. Biz hala ruhsat ve iskanda sorunlar yaşıyoruz. Orada zaman
kaybediyoruz. Sonuçta 3 ayda alınan bir
ruhsat 6 aya kadar uzuyorsa bu 6 ayda
maliyetler nerelere gidiyor. İskanda da
aynı süreç işleyince vatandaşla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da haliyle bizi yoruyor.
Ve biz yeni bir inşaata başlamak istemiyoruz. Bizim için eğer konut üretilecekse
bir kere bakanlık ve devlet nezdinde ucuz
arsa veya bizi teşvik edecek arsaların temin edilmesi gerekiyor. Bizde müteahhitler
olarak bu arsaları belli bir konut ölçeğinde
üretmeliyiz. İkinci aşamada maliyetlerin
düşmesi ile alakalı bir talebimiz var. İnşallah bunlar bir an önce değerlendirilip hayata geçer” dedi.
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ÇAY VE KAHVEYE ZAM!
Konya Kahveciler, Çay
Ocakları ve Büfeciler
Esnaf Odası Başkanı
Mehmet Adil, artan
girdi maliyetleri
nedeniyle çay ve
kahve fiyatlarına zam
yaptıklarını açıkladı.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen kahvecileri şimdi de
üst üste gelen zamlar vurdu. Çay, şeker ve
enerji maliyetlerine gelen zamların ardından ayakta durmakta zorluk çeken kahveci esnafı çay ve kahve ücretlerine zam
yapma kararı aldı.
“KAHVEHANELERDE
ÇAY 4 LİRA OLACAK”
Konya’nın Nabzı’na açıklamalarda
bulunan Konya Kahveciler, Çay Ocakları
ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil, çay ve kahve ücretlerine uygulanan zam hakkında bilgiler verdi. Çayın
kahvehaneler ve çay ocaklarında 4 liraya
satılacağını söyleyen Mehmet Adil, şöyle
konuştu:
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“Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden birisiydik. Uzun bir süre
işletmelerimiz kapandı. Bu süreçte birçok
esnafımız birikimlerini kaybetti. Normalleşmeyle iş yerlerimizi yeniden açtık ama bu
kez de vatandaşın alışkanlıkları değişti ve
toplu alanda bulunma tedirginliği devam
etti. Bir son süreçte çay, şeker, enerji ve kiralara zam geldi. Esnafımız önünü göremez
duruma geldi. Bu yüzden esnaflarımızın
ayakta kalabilmesi için fiyatları güncelleme
yoluna gittik. Kahvehaneler ve çay ocakları
için çay fiyatlarımız 4 lira, kahve fiyatlarımızı
10 lira olacak. Bunun yanında çay ocaklarımızda esnaflarımıza verilen çayı 2 lira 50
kuruştan satış yaptıracağız. Aynı şekilde
esnafa kahve fiyatı 7 lira 50 kuruş olacak”

“ESNAFA UYGUN FİYATTAN
ÇAY VE ŞEKER VERİLMELİ”
Devlet yetkililerine esnafa destek çağrısında bulunan Mehmet Adil, “Devletimizden çay ve şeker fiyatları için bir sübvanse
desteği istiyoruz. Uygun fiyattan esnafa
çay ve şeker verilmesini arzu ediyoruz.
Bize bunu sağlayabilirlerse bir nefes alacağız. Bunun yanında pandemi döneminde birçok esnafımızın borçları nedeniyle
sicili bozuldu. Esnaflarımız için bir sicil affı
istiyoruz. Bunun yanında esnafın önünü
görebilmesi için hibe ya da bir yıl ertelemeli faizsiz kredi imkânı sağlanmasına yönelik talebimiz var” şeklinde konuştu.
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0332 321 4 300

Havzan Mah. Şehir Cad. Atiker İş Merkezi
No: 15/103 - 104 Meram / KONYA
bilgi@siyahbeyazgyo.com
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ASKON’da enerji
yatırımlarının
teşvikleri
anlatıldı
ASKON Konya Şubesi’nde
Enerji Yatırımlarına Teşvik,
Hibeler ve Destekler’ uzman
kişilerce üyelere anlatıldı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
(ASKON) Konya Şubesi tarafından organize edilen, ‘Enerji Yatırımlarına Teşvik,
Hibeler, Avrupa Birliği Hibe ve Destekleri’ konuluk program gerçekleştirildi. Şube
binasında gerçekleşen etkinliğe katılım
yoğun oldu. Programın açılış konuşmasını
yapan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, hibe ve teşviklerden üyelerinin
yararlanması için çalışmalar yürüttüklerini
belirtti. Başkan Sinacı, bu tür programlara
tüm üyelerin katılmaları gerektiğinin ifade
etti.

Hibelerden bahseden Eğitimci ASKON Üyesi Fatih Güneş, “Güneş enerjisi
( GES ) yatırımları için Devletin Kurum ve
Kuruluşlarının yanı sıra, Avrupa Birliği’nin
ve Dünya Bankası’nın verdiği onlarca destek, hibe ve teşvikler bulunmaktadır. 2022
yılında ise bu teşviklerin oranları, tutarları
ve konumları değiştirilmiş, GES yatırımı
daha cazip hale getirilmiştir. Paneller için
ödenecek %18 KDV den Muafiyet (Yatırım
miktarına göre değişkenlik gösterecektir)
Örn: 350.000 USD ( 5.000.000 TL )’lik bir
faturanın 63.000 USD ( 900.000 TL ) bölümü hibe edilmektedir. ( %18 )Yurtdışından
getirilecek ürünler için ödenecek gümrük
vergisinden (%12) Muafiyet ( Yatırım miktarına göre değişkenlik gösterecektir ) Örn
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: 50.000USD ( 700.000 TL )’lik bir faturanın 6.000 USD ( 90.000 TL ) bölümü hibe
edilmektedir. ( %12 ) Paneller için ödenecek tutar üzerinden % 40-55 arası hibe
(Yatırım miktarına, kurulacağı bölgeye,
sektöre göre değişkenlik gösterecektir )
Örn: 350.000USD ( 5.000.000TL ) lik bir
Yatırımın 200.000USD ( 2.800.000 TL )
bölümü hibe edilebilmektedir. ( %55 ) GES
yatırımı için kullanılacak ( varsa ) 6 ay veya
1 yıl geri ödemesiz, 8 yılı bulan vadelerle
düşük faizli kredi (Yatırım miktarına, kurulacağı bölgeye, sektöre, yatırımcının findeks
puanına göre değişkenlik gösterecektir) Toplam
yatırımın %80’i oranında
ve ticari kredi oranlarından 4 puan düşük faiz
Kalkınma Bakanlığı kanalıyla hibe edilmektedir. (4 Milyon TL’lik kredi
kullanımında faiz kanalıyla 1 Milyon TL hibe )”
dedi.
HEDEF KARBON
EMİSYONUNUN
AZALTILMASI
Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge
Projelerinin Desteklenmesi konusunda
sunum yapan ASKON Yk. üyesi Eğitimci
Umut Akgün de, “Bu çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması
ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı
sağlamak amacıyla karbon emisyonunun
azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi
amaçlanmıştır. Proje Başvuru Tarihleri 23
Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022, 18 Haziran
2022 – 21 Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri) olarak belirlenmiştir. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24
aydır. NACE REV 2 sınıflamasına göre ana

kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı
ile ana kodu “J” olan bilgi ve iletişim sektöründe sadece 62.01 kodundaki bilgisayar
programlama faaliyetlerinde olmak üzere
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yararlanabilir. Uygun Proje Konusu; Karbon
emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler” diye konuştu. Akgün, destek üst limitinin 2 milyon
TL, destek oranının yüzde 75 olduğunu
sözlerine ekledi.

Programda Ges sigortaları ve performans kaybı sigortaları üzerine Beyazyaka
Sigorta Yk. Başkanı, ASKON Yk. üyesi Erman Tezcan sunumunu gerçekleştirdi.
Program sonunda Envoy Enerji Genel
Müdürü Latif Güdül’de, Ges projeleri nelerdir, uygulama yöntemleri üzerine çalışmaları ve uygulamaları hakkında katılımcılara
bilgiler verdi.
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Mühendis kardeşlerin ürettiği
araç hastane ve havalimanında
HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR
Konya’da Mustafa ve
Hüseyin Genç’in ürettiği,
2 veya 4 kişi kapasiteli
hizmet aracı, yük ve
bagaj taşımaya elverişli
tasarımıyla tercih ediliyor.
Konya'da mühendis iki kardeşin tasarlayıp ürettiği elektrikli hizmet aracı, bazı
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Japonya ve Hindistan'daki havalimanlarında kullanılıyor.
Merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi
Sitesi'nde, 29 yaşındaki Mustafa ile 30 yaşındaki Hüseyin Genç kardeşler, elektrikli
hizmet aracı üretiyor.
Tasarım ve Ar-Ge'siyle yerli mühendislik ürünü araçlar, havalimanı ve hastanelerde insan ve yük taşıyor.
"Golf arabası" olarak da bilinen, 2 veya
4 kişilik araçlar, uygun enerji tüketimiyle
de tercih ediliyor.
Yurt içinde ve birçok ülkedeki havalimanlarında hayatı kolaylaştıran araçlar, ortalama 3 saatte şarj edilebiliyor.
Farklı güç ve menzil kapasitesinde yılda 300'e yakın araç üreten, bir bölümünü
de ihraç eden firma, 5'i mühendis 35 kişiye
istihdam sağlıyor.
Şehir hastanelerinde ve
havalimanlarında hizmet veriyor
Şirketin yöneticisi ve Ar-Ge sorumlusu
Mustafa Genç, 2003'te babasının kurduğu
firmanın elektrikli engelli aracı imalatı yaptığını söyledi.

Yeni pazar arayışıyla, artan talep ve ihtiyaca göre 2 ve 4 kişilik, elektrikli, insan
ve yük taşıyan araç üretimine başladıklarını anlatan Genç, "Şehir hastanelerine ve
havalimanlarına vermeye başladık. Golf
arabası olarak bilinen bu araçları 5 yıldır
üretiyoruz ve sektörde iyi bir yere geldik.
Geçen yıl da trafik tescilli araçlar üretmeye
başladık. 'B' ehliyetiyle cadde ve sokaklarda kullanılabiliyor. 180 kilometrede 9 liralık
enerji tüketiyor." diye konuştu.
Bagaj ve yük taşımada kullanılıyor
Genç, araçların yoğun ilgi gördüğünü
belirterek şunları kaydetti:
"Dünyaya yayıldık ve Avrupa'da he-

men her havalimanında araçlarımız kullanılıyor. Fransa'daki bir havalimanıyla anlaşma yapmak üzereyiz. Büyük kampüsü
olan işletmelerde de kullanılıyor. Özellikle
havaalanı ve hastanelerde yürüme güçlüğü çeken insanlara büyük kolaylık sağlıyor.
Kasalı modellerde bagaj ve yük taşımada
da kullanılıyor. Ar-Ge'yi de bünyemizde
yapıyoruz. Yerlilik oranı yüzde 80'e ulaştı, bunu daha da artırmayı hedefliyoruz.
Elektrik-elektronik alt yapıda yerlilik oranını yukarı taşımayı istiyoruz. 4 kişilik modelimiz Ukrayna'da iyi bir yer edinmişti. Maalesef bu savaş, süreci baltaladı. Avrupa'da
iyi bir pazar var."
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Konya’da otizmli bireylerin tedavisine
katkı için kurulan ‘SOBE Sera’ açıldı
Konya’da ‘Otizmli Eller KOP ile Toprağa
Dokunuyor Projesi’ kapsamında otizmli bireylerin
tedavi ve rehabilitasyonlarına katkı sağlanması
amacıyla kurulan seranın açılışı yapıldı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu,
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında
(SOBE) düzenlenen programda, projenin
etki ve yansımasının çok kıymetli olduğunu söyledi.
Özel çocuklar için yapılan projede yer
almaktan mutluluk duyduklarını belirten
Karakoyunlu, "Yeri geliyor 20 milyonluk
projelerle, yeri geliyor burada olduğu gibi
miktar olarak küçük ama etki anlamında
çok büyük projelerle hizmet veriyoruz.
Burada otizmli gençlerimiz ve aileleri için
yaptığımız hizmetin faydasının da çok büyük olduğunu düşünüyoruz." dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin ise
projenin otizmli bireylerin bedensel ve zihinsel gelişimi için büyük önem taşıdığına
dikkati çekti.

Müdürlük olarak
bu kapsamda farklı çalışmalar yürüttüklerini
anlatan Ergin, "İlköğretim
öğrencilerine
yönelik balıkçılık ve
su ürünleriyle ilgili bir
program yaptık. Yine
sıfır atıkla ilgili bir tema
üzerinde çalıştık.
Çocukların çalışmalara olan ilgisini
görünce bizler de bu gibi projelerin, programların faydalı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı da seranın otizmli çocuklar
için yeni bir uğraş alanı olacağını kaydetti.
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise
projede emeği geçenlere teşekkür ede-

rek, "Bu küçük bir proje gibi görünse de
çocuklarımızın çalışmalarında önemli dönüm noktası olacak." dedi.
Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Tahir Külahcı da proje uygulayıcısı olmaktan ve böyle özel bir çalışma da yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından seranın açılışı
gerçekleştirildi.

TMO
Konya’da
haşhaş
alımı
yapacak
Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO),
yüksek morfinli
TMO tohumluğu
kullanılarak elde
edilen haşhaş kapsülü
alım fiyatının kilogram
başına 15 lira olacağını
bildirdi.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yüksek
morfinli TMO tohumluğu kullanılarak elde
edilen haşhaş kapsülü alım fiyatının kilogram
başına 15 lira olacağını bildirdi.
TMO Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, haşhaş tohumu
ve kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinde net ihracatçı konumda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, haşhaş kapsülünden üretilen
morfin ve türevlerinin yaklaşık yüzde 95'inin
TMO'dan, kapsülden elde edilen haşhaş
tohumunun da yaklaşık yüzde 90'ının özel

firmalar tarafından yurt dışına ihraç edildiği
kaydedilerek, yapılan bu ihracattan gerek
kamu gerekse özel sektör aracılığı ile Türkiye'ye önemli miktarda döviz girdisi sağlandığı ifade edildi.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin,
haşhaş alımlarıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladığının belirtildiği açıklamada, hasat
dönemi sonrasında haşhaş ekimine müsaade edilen Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir,
Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta,
Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak’ta
alımların yapılacağı kaydedildi.
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Konya’da ekmeğe yüzde 40 zam
Konya’da ekmeğe yeniden
bir zam daha geldi. Daha
önce 2.50 liradan satılan
200 gram ekmeğin fiyatı
3.50 liraya yükseltildi.
Artan maliyet ve girdilerden dolayı
ekmeğe yüzde 40 zam geldi. Daha önce
2.50 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3.50 liraya yükseltildi.
20 Haziran 2022 tarihli komisyon kararıyla ekmekte fiyat artışına gidildi. Kararla birlikte kentte;
200 gram normal ve tuzsuz ekmek:
3.50 TL,
200 gram kepekli ekmek: 5,75 TL,
250 gram tam buğday ekmeği: 8,50
TL,
250 gram köy ekmeği: 6,25 TL,
300 gram tırnaklı pide: 8,50 TL,
300 gram papatya (çiçekli) ekmek:

8,50 TL,
500 gram Karadeniz ekmeği: 14 TL,
300 gram pişmiş tandır: 6,50 TL,
350 gram haşhaşlı ekmek: 23 TL,

500 gram patatesli ekmek: 21,50 TL,
100 gram yulaflı, ruşeymli,sütlü,çavdar,
karışık ve mısırlı ekmek: 4,25 TL
50 gram rolli ekmek: 2 TL'ye satılacak.

Karapınar’da yılın ilk hububat alımı yapıldı
Karapınar’da yılın ilk arpa
alımı yapılırken, Karapınar
Ticaret Borsası, 2022 yılının
ilk hububat ürünlerini
getiren çiftçilere ödül verdi.
Karapınar Ticaret Borsası Başkanı
Ahmet Ulusoy, Türkiye genelinde Konya
ve Karapınar'ın hububat alanında büyük
önem taşıdığını belirterek bol kazançlı
bir hasat dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.
2022 sezonu hububat alımına İlçe
Müftülüğü imam hatiplerinden Yusuf
Tosun’un duası ile başlayan Karapınar
Ticaret Borsası üyeleri, ilk mahsulün
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satışını Elektronik Satış Salonu'nda gerçekleştirdi.
Ulusoy, yılın ilk mahsul arpasını 6 bin

815 fiyatla satın alan Hikmet Şimşekli ve
yılın ilk mahsul arpasını satan Osman
Kılınçat'ı tebrik etti. Ticaret Borsası tarafından hem alıcı Hikmet Şimşekli hem
de çiftçi Osman Kılınçat Ticaret Borsası
tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.
Ticaret Borsası Satış Salonu'nda yapılan programa, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf
Zengin, Toprak Mahsulleri Ofisi Konya
Baş Müdürü Mustafa Yılmaz, Karapınar
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Yönetim Kurulu üyesi
Musa Diri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Ramazan Güneri, Ziraat Odası Başkan
Yardımcısı Can Aydınbelge ile vatandaşlar katıldı.
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DSİ Konya
sahada
DSİ Bölge Müdürü
Mehmet Ekinci, Bölge
Müdür Yardımcısı M.
Muhittin Özyalvaç, 41.
Şube Müdürü Fatih Peker
ve DSİ teknik heyeti 18-19
Haziran şantiye ziyaretleri
ve saha incelemelerinde
bulundular.

Bozkır Barajı Etek HES ve relokasyon
yolunda incelemelerde bulunan ekip, Bozkır İlçesi Dereiçi Kasabası’nın 1 km güneyinde Gedimen Deresi üzerinde inşaatı
devam eden Bozkır Dereiçi Göleti ve Su-

laması işinde yüklenici firma yetkilileri ile
birlikte şantiye binasında durum değerlendirme toplantısının ardından incelemede bulunarak gerekli talimatları verdiler.
Hadim Bolat Göleti ve Sulaması işinde

yüklenici firma yetkilileri ile birlikte incelemelerin ardından şantiye binasında durum değerlendirme toplantısının ardından
gerekli talimatları verdiler. Ardından Bölge
Müdürü Mehmet Ekinci, Bölge Müdür Yardımcısı M. Muhittin Özyalvaç, Çumra Sulama Birlik Başkanı Sayın Orhan Kaya ile
işletmede olan Hadim İnönü Yaylası Göletinde ve sulama sahasında incelemelerde
bulundular.
Yıllık yaklaşık olarak 160.000.000 TL
hasılanın elde edildiği ve tamamı ihracata
gönderilen kiraz bahçelerinde verimin ve
sahanın geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor.
Temelden 28 metre yüksekliğe ve 1,08
milyon m3 su depolama hacmine sahip
olan gölet, 1950 dekar tarım arazisinin borulu şebeke ile sulanmasına hizmet ediyor.

Akören’de istişare toplantısı
Akören’de yatırımlar ve hizmetler istişare edildi.
Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Akören İlçe
Başkanı Sebahaddin Ipıl ve AK Parti İlçe
Başkanı Müzeyyen Çetinkaya’nın katıldığı toplantıda muhtarlar da yer aldı.
Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan
konuyla ilgili paylaşımında, “İlçemize
yapılan ve yeni yapılacak olan yatırımlar
hakkında Milliyetçi Hareket Partisi İlçe
Başkanım sayın Sebahaddin Ipıl Bey, AK
Parti İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya
hanımefendi ve Mahalle Muhtarlarımız
katılımlarıyla istişare toplantısı yaptık.
İlçemize yapılan ve yapılacak olan yatırımlar şimdiden tüm hemşerilerimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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Çevreci fabrika plastik
atıktan ürettiği ham maddeyi
17 ülkeye ihraç ediyor
Konya’da enerjisinin
önemli bölümünü çatıya
kurulan 3 megavatlık
güneş enerjisi santralinden
karşılayan geri dönüşüm
fabrikası, aylık 750
ton atığı ekonomiye
kazandırıyor.

Konya'da plastik atık geri dönüşüm
firması, ithalatını gerçekleştirdiği nitelikli
atıktan ürettiği ham maddeyi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 17 ülkeye ihraç
ediyor.
Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde
ambalaj malzemeleri imalatı ve plastik
atıkların geri dönüşümü gerçekleştiren
Gürpilsan Plastik şirketi, 18 bin 500 metrekare kapalı alanda, 70 personelle aylık
750 ton atığı ekonomiye kazandırıyor.
Firma yöneticisi Mehmet Emin Gürbüz,
işletmede tüm sürecin Avrupa standartlarında yürütüldüğünü söyledi.
Tesiste Sıfır Atık Projesi kapsamında
yurt içinden aldıkları plastik atıkları işlediklerini vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:
"Yurt dışından ithalatını yaptığımız atıkları da dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz bu ham
maddeler, orijinal ürünlerin ikamesinde kullanılıyor. Tarımsal sulama, otomotiv yedek
parça, endüstriyel tüketim ürünleri ve çöp
torbaları da üretiyoruz. Bunların tamamı
geri dönüştürülmüş plastiklerden üretiliyor.
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İthal ettiğimiz atıkların girdi fiyatı yaklaşık 350 avrolara geliyor. Tonunu 350 avroya aldığımız plastik atıktan dönüştürdüğümüz ham maddeyi, Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere Çin, Hindistan ve Malezya
gibi ülkelere 900 avroya satıyoruz. 17 ülkeye ihracatımız var ve burada oranımız
yüzde 95 seviyesindedir. Ülkemize döviz
kazandırmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz."
Enerji verimliğine önem veriliyor
Gürbüz, çatı GES'ten elde edilen ener-

jiyle girdi maliyetlerini düşürdüklerini belirterek, "Elektrik tüketiminin 3'te 2'sini çatı
GES ile karşılıyoruz. Kullanılan kaynakların
tamamını doğaya zarar vermeden üretim
sürecinde değerlendiriyoruz. Proses suyumuzu da arıtma sistemiyle yeniden kullanıyoruz.
Süreç içinde kalan bakiye atıkları da
bertaraf tesisinde kompost gübreye ve
yapı malzemelerine dönüştürülüyor. Karbon ayak izinin azaltılması çalışmasına tesisimizde katkı sağlıyoruz" diye konuştu.
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Karamanlı Havva nine
yetiştirdiği sebze fideleriyle
tarımsal üretime katkı sunuyor
Karaman’ın Narlıdere
köyünde Havva Aslan’ın
ürettiği sebze fidelerini
çocukları pazarda satıyor.
Karaman'da yaşayan 75 yaşındaki
Havva Aslan, ürettiği sebze fideleriyle tarıma katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.
Merkeze bağlı Narlıdere köyünde küçük arazilerde sebze üretimini sürdüren
çiftçilerden 7 çocuk annesi 75 yaşındaki
Havva Aslan, aile ekonomisine destek olmak için ilerleyen yaşına rağmen çalışıp,
üretmeye devam ediyor.
Aslan'ın büyük emeklerle ürettiği domates, patlıcan, salatalık, kabak, karnabahar gibi onlarca çeşit sebze fidesini çocukları pazarda satıyor.
"Ürettiğimiz sebzelerin fidelerini
de kendimiz yetiştiririz"
Aslan çiftçi çocuğu olarak dünyaya
geldiğini, çocukluğunun tarla ve bahçelerde ailesine yardım ederek geçtiğini söyledi.
Köylerinde eskiden şartların çok zor
olduğunu ifade eden Aslan, "Tarla ve bahçelerimize yol yoktu.

Ulaşım veya yük hayvanlarıyla yapılırdı.
Ailelerimiz de bırakacak yer olmadığından
çocuklarını mutlaka yanlarında götürürdü.
Tozun toprağın içinde oynayarak, onlara
yardım ederek büyüdük. Böylece üretimin tüm inceliklerini çocukken öğrendik."
dedi. Aslan, köylerinin belli bir kesiminde
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğünü, 12 ay
üretim yapılabildiğini dile getirerek, bu nedenle devamlı çalıştıklarını belirtti. Kendisinin sebze fidesi yetiştirdiğini eşi
ve çocuklarının ise bağ ve tarla
işleriyle ilgilendiğini anlatan Aslan, aile içinde iş bölümü olduğunu aktardı.
Aslan, "Ürettiğimiz sebzelerin fidelerini de kendimiz yetiştiririz. Fide üretmek zor bir iş.
Ektiğin tohum, toprak özenle seçilmeli. Ocak ayında çalışmaya
başlanmalı ki nisan ayına fideler
yetişsin. Eskiden civar köylerin,
tanıdıkların ve kendi ihtiyacımız
için fide yetiştirirdik. Son 10-15
yıldır ürettiğimiz fideleri Karaman merkez ve civar ilçelere de
göndermeye başladık. Ektiğimiz
sebzeler hasat edildiğinde en
iyilerini tohumluk ayırırız. Buradan elde ettiğimiz tohumları
saklar fide olması için ekeriz. Ayrıca isteyenler için hibrit tohumlardan ürettiğimiz fideler de var."
diye konuştu.

"Bu yıl 5 milyondan fazla
fide yetiştirdim"
Kovid-19 salgını sürecinde insanların
kendini doğaya attığını dile getiren Aslan,
böyle olunca fideye olan ilginin de arttığını
ifade etti.
İnsanların evlerinin önündeki küçük
yerlere, balkonlarındaki saksılara, hobi
bahçelerine fide ektiğini aktaran Aslan,
"Köye gelmeyen insanlar köylerine gelmeye başladı. Bu yıl küçük küçük yerlerde
5 milyondan fazla fide yetiştirdim. Biber,
domates, patlıcan, salatalık, kabak, karnabahar, çilek gibi onlarca çeşit sebze fidesi
üretiyoruz. Ben yetiştiriyorum, çocuklarım
satıyor. Aynı zamanda nasıl yetiştirileceğini, bakımının nasıl yapacağını insanlara
anlatıyoruz. Köyde fide yetiştiren birkaç
aile kaldı. En yaşlısı benim. Çalışmam sayesinde sağlıklıyım. Çalışmayı seviyorum.
Gücüm yettikçe üretmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.
"Fidelerle çocuğu gibi ilgilenir"
Aslan'ın oğlu Hıdır Aslan da fide yetiştirmenin inceli gerektiren bir iş olduğunu
anlatarak, annesinin yetiştirdiği fideleri pazarda sattıklarını söyledi.
Köylerde ailece imece usulü çalışıldığına işaret eden Aslan, "Erkekler genelde
bahçe, bağ işleriyle uğraşır, budama yapar,
tarla sürer, sulama ve hasat yapar. Annem
de fide zamanı bu işle ilgilenir. O fidelerle çocuğu gibi ilgilenir. Yaprağından hangi
çeşit olduğunu bulur." ifadelerini kullandı.
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Karaman’da bir firma elektrikli
otomobil şarj istasyonu üretiyor
Karaman’da
otomasyon
üzerine
faaliyet
gösteren
bir firma,
elektrikli
otomobiller
için yüksek
hızlı şarj
istasyonu
üretiyor.
Otomatik kapı, otomatik ödeme noktaları, güvenlik sistemleri üreten firma, Orta
Doğu ülkeleri başta olmak üzerine birçok
ülkeye ihracat yapıyor.
Firma, son olarak elektrikli otomobil
şarj istasyonu üretti.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Musa
Akgül, 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Otomatik kapı yapımıyla başladıkları
sektörde yıllar içerisinde ürün çeşitliliğini
artırdıklarını ifade eden Akgül, "Güçlü bir
Ar-Ge birimimiz var. Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından
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takip ediyoruz. İhtiyaca göre ürünler tasarlıyoruz. Özellikle güvenlik ürünlerinde
iddialıyız. Ürünlerimiz patentli. Almanya,
ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de test çalışmaları yaparak uluslararası sertifikalar
alıyoruz." diye konuştu.
63 ülkeye ihracat yapıyorlar
Firmalarının gelişen teknolojide Ar-Ge
yatırımları ile yurt dışında da tercih edilen
firmalardan biri olmayı başardığını belirten
Akgül, şunları kaydetti:
"Eşyaları virüslerden arındıran steril
dolaptan insansız ödeme noktalarına, motosiklet takımlarının sinyal aksamına kadar

ilginç yazılımlar da tasarlayarak dünyanın
dört bir yanında güvenlik sistemlerini sağlıyoruz. 81 ilde toplam 260 bayimiz var. 63
ülkeye ihracat yaparak otomasyon sektöründe emin adımlarla ilerliyoruz."
Akgül, yurt içi ve dışında blok bariyer,
araç altı görüntüleme sistemleri ve kollu
bariyer, turnikeler, panjur ve otopark otomasyon sistemleri kurduklarını söyledi.
"Ürünlerimiz oldukça ilgi gördü"
Birçok Avrupa ülkesinde yakın zamanda ulaşım araçlarında katı yakıt kullanımının yasaklanacağını, elektrikli otomobillere ilginin artacağını ifade eden Akgül,
sözlerini şöyle tamamladı:
"Elektrikli şarj istasyonları gelecekte
çok büyük önem taşıyacak. Bunun için çalışmalarımızı başlattık. 2 senedir yatırım yapıyoruz. Sonunda AC elektrikli şarj sistemi
ve DC yüksek hızlı şarj sistemi ürünümüzü
piyasaya sunduk. AC elektrikli şarj sisteminde araçlar 4-5 saatte şarj olabilirken,
DC yüksek hızlı şarj sisteminde araçlar 30
dakika ile 45 dakikada şarj olabiliyor. AC
şarj sistemini insanlar iş yerlerine evlerinin
bahçelerine kurabiliyor. Şarj sistemlerimizin yüzde 60'ı yerli üretim. Bu oranı daha
da artırmak için çalışıyoruz. Hollanda'da
fuarda ürünlerimizi sergiledik, oldukça ilgi
gördü. Bizim ürünlerimiz yurt dışından getirilen ürünlere göre daha ucuz. Yerli üretim, fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor. Şimdi yeni bir çalışmamız var. Şarj süresini 10
dakikaya düşürmek istiyoruz. Mühendislerimiz bunun üzerine çalışıyor. Başarırsak
bu bizi öne çıkaracak."
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Konya ve Karaman’da girişimcilere
destek verilecek
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları imalat sanayinde verimliliğin artırılması ve ilçelerde genç istihdamının sağlanması amacıyla 20 Milyon
TL bütçe ile ilan ettiği Finansman Desteği Teklif Çağrısı’na yönelik Karaman’da
tanıtım ve bilgile toplantısı yapıldı.
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya, Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa
Gökhan Alkan, MEVKA Genel Sekreteri
İhsan Bostancı, TKDK Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk ve Karamanlı sanayiciler katılım sağladı. Toplantının açılışında
konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi
Tuncay Akkoyun, “Özellikle tarım ve gıda
sektöründe ülkemizde özel bir yere sahip
olan ve son yıllarda yapığı atılımlarla sanayileşme alanında da büyük bir ivme kat
eden Karamanımız, bu yönüyle ülkemizin
üretim ve ticaret merkezleri arasındaki yerini de almıştır. Ajansımız tarafından ilan
edilen ve şehrimize yönelik olarak da öncelikli alanları bulunan teklif çağrısı programı kapsamında KOBİ’lerimizin ve uygun
başvuru sahiplerinin şehrimizin üretimine,
ihracatına ve istihdamına büyük katkılar
sunacak nitelikli projeler sunacağına inanıyorum. Valilik olarak şehrimizin her açıdan
gelişimine katkı sunacak her projeye destek olmaya hazırız. Ajansımız tarafından
ilan edilen çağrı programının Bölgemiz iş
insanları ve esnafımız için hayırlı olmasını
diliyorum” ifadelerine yer verdi. Akabinde
söz alan Karaman Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Gökhan Alkan da, “Kalkınma Ajansımız, bugüne kadar uyguladığı
mali ve teknik destek programları ile şehrimizde hemen hemen her alanda çeşitli
projeleri hayata geçirmiş durumda. Son
olarak ilan edilen finansman desteği teklif
çağrısı programı da sanayicilerimizin faizsiz finansman kaynaklarına ulaşmasında
büyük kolaylıklar sağlayacak nitelikte. Oda
olarak bizler de üyelerimizin ve Karamanlı
sanayicilerimizin bu teklif çağrısı programından faydalanmaları ve şehrimize yeni
projeler kazandırılması için elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
KONYA VE KARAMAN'DA
GİRİŞİMCİLER DESTEKLENECEK
Son olarak ilan ettikleri teklif çağrısı
programı ile ilgili bilgilendirmelerde bulu82

nan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, sorumluluk alanımızda bulunan Karaman ve
Konya illerimizin mevcut potansiyellerinin
geliştirilmesi, rekabet gücünün artırılması,
yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ajans olarak, bu hedefler doğrultusunda paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz
çalışmalarımız neticesinde kurulduğumuz
günden bugüne kadar uyguladığımız mali
ve teknik destek programları ile bölgemize 400 Milyon TL’nin üzerinde bir kaynak
aktarmış durumdayız. Kalkınma ajansları
olarak 2018 yılından bu yana çalışma programlarımızı ve faaliyet alanlarımızı kısaca
SOP adını verdiğimiz sonuç odaklı programlar ve bakanlığımızca belirlenen temalar çerçevesinde belirlemekteyiz. Sonuç
odaklı programları kısaca belirli bir sektör,
tema veya mekânda kalkınma sonuçları
elde etmek amacı taşıyan, belirli hedef ve
çıktıları olan bölge planları ile uyumlu orta
vadeli programlar olarak tanımlayabiliriz.
Bizim de Mevlana Kalkınma Ajansı olarak,
bölgemizin önceliklerini göz önüne alarak
oluşturduğumuz imalat sanayiinde verimlilik, kurumsallaşma ve teknolojik dönüşüm
ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
başlıklarında iki sonuç odaklı programımız
var ve faaliyetlerimizi bu başlıklar altında
yoğunlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan kalkınma ajanslarının koordinasyonundan sorumlu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 2022-2023 yılları için
kalkınma ajanslarına genç istihdamı alanını
öncelikli tema olarak belirlemiştir. Bugün
tanıtımını yapacağımız ve ajansımız tarafından 20 Milyon Türk Lirası kaynak sağlanacak olan finansman desteği programımızı
da bu öncelikleri dikkate alarak planladık.
Çağrı programımızın öncelikleri arasında; bölge işletmelerinde dijitalleşmenin sağlanması, ürün ve süreç verimliliğinin artırılmasına yönelik modernizasyon
yatırımları, bölge işletmelerinde enerji
verimliliğinin artırılmasına ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik moderni-

zasyon yatırımları, Konya’nın dezavantajlı
ilçelerinde emek yoğun sektörlerde genç
istihdamının artırılması, Karaman merkez
ilçe ve diğer ilçelerde emek yoğun sektörlerde genç istihdamının artırılması gibi
bölgemiz ve ülkemiz için önem arz eden
konular yer almaktadır. Bölgedeki mevcut
işletmelerimize yönelik yalnızca KOBİ’lerimizin başvuruda bulunabileceği dijitalleşme ve kaynak verimliliğine yönelik ilk iki
önceliğimiz ile bölgemizin rekabet gücünü
artırmayı, bu şekilde bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sunmayı
amaçlamaktayız.
Nispeten az gelişmiş ilçelerimizdeki
KOBİ ve belediyelere ait kar amacı güden
iktisadi teşekküllerinin başvuruda bulunabileceği üçüncü ve dördüncü önceliklerimiz ile de bölge içi gelişmişlik farklarının
azaltılmasına destek olmayı hedeflemekteyiz. Program kapsamında belirlenen birinci
ve ikinci öncelik için Konya ve Karaman
illerinden gelecek projelere 10.000.000
TL, üçüncü öncelik için Konya’dan gelecek
projelere 7.000.000 TL ve dördüncü öncelik kapsamında Karaman’dan gelecek proje başvurularına ise 3.000.000 TL kaynak
ayrılmış durumdadır.
Bu destek programımız kapsamında
da başarılı başvuru sahiplerinin kullanacakları fon kaynaklarının/kredilerin finansman maliyeti Ajansımız tarafından karşılanacak.
Bu sayede proje yararlanıcıları altı ay
geri ödemesiz 24 ay vade ile sıfır maliyetle fon kullanma imkânına kavuşmuş
olacaklar. Ajansımız tarafından ilan edilen
Finansman Desteği Teklif Çağrısı kapsamında proje başına kullanılacak finansmanın 200.000 TL ile 2.000.000 TL arasında
olan maliyeti Ajansımız tarafından karşılanacak.
Bu sayede yaralanıcılar proje bütçesine göre yaklaşık olarak 750.000 TL
ile 7.500.000 TL arasında bir krediden
masrafsız olarak faydalanabilecekler. Bu
finansman süreci ajans olarak imzaladığımız protokol çerçevesinde Vakıf Katılım
Bankası tarafından yürütülecektir” dedi.
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Aksaray’a
350 milyonluk
dev yatırım...
Aksaray Sultanhanı ilçesinde
iki ayrı firma tarafından 350
milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilecek. 2500 kişinin
istihdam edileceği dev yatırımla bölgede büyük bir kalkınma
hamlesi gerçekleşmiş olacak.

Ahmet Eren ve beraberindeki heyet, Vali
Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine Aksaray'a gelerek holdingin yapacağı yeni
yatırımlar konusunda görüş alışverişinde
bulundu. Valilikte yapılan toplantıda Aksaray'ın yeni kurulan organize sanayi bölgelerinin yatırım avantajlarını anlatan Vali
Aydoğdu, 3 ilçede yeni kurulan organize
sanayi bölgelerinin 6. bölge yatırım teşvik

Dünyaca ünlü Fransız giyim markası
'Lacoste' tarafından Sultanhanı OSB'ye kurulacak olan fabrikada giyim ve ayakkabı
üretimi yapılacak. Bu yatırımla bin kişiye
istihdam sağlanacak. Yine başka bir firma
tarafından elektrik üreten güneş panellerinin hücreleri de burada üretilecek. Bu
yatırımla birlikte 1500 kişi daha istihdam
edilmiş olacak.
MÜJDEYİ VALİ AYDOĞDU VERDİ
Dev yatırım müjdesini veren Vali Hamza Aydoğdu, "Eren Holding bünyesinde
bulunan Eren Enerji'nin toplam 1500 kişiye
istihdam sağlayacak elektrik üreten güneş
panellerinin hücre üretiminin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız Lacoste giyim firmasının
tekstil ve ayakkabı üretimini 1000 kişilik
istihdamla Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 13 Mayıs 2022 tarihinde Alt Teşvik
Bölgesine alınan Sultanhanı OSB'de toplam 310 bin metrekare alanda kurulacak
fabrikalarda gerçekleştireceğini" söyledi.
'HEP BİRLİKTE KALKINACAĞIZ'
Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı

imkanları ile yatırımcılara önemli ayrıcalıklar sunduğunu, bu nedenle toplam sanayi parsellerinin çok üzerinde yatırımcının
arsa tahsisi için talepte bulunduğunu söyledi. Özellikle gençlerimizin iş arama sü-

recinde alternatif ve yeni istihdam alanları
oluşturduklarını belirten Aydoğdu, "Aksaray olarak yatırımcılarımız için tam bir cazibe merkeziyiz. Burada yapılacak yatırımlar
ve ortaya konacak modellerin zaman içinde yaygınlaşması için birlik ve beraberliği
önemsiyoruz. Buralarda istihdam olanaklarının oluşması demek refah düzeyinin de
yükselmesini beraberinde getirecek. Biz,
Aksaray olarak kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliklerini güçlü bir
şekilde sürdürerek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
ELEKTRİK PANELİ HÜCRE
ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE
İKİNCİ FABRİKA
Vali Aydoğdu, "Eren Enerji, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinin hücre
üretimini Aksaray Sultanhanı OSB'de 300
bin metrekare alanda kurulacak fabrikada
gerçekleştirecek. Bu fabrika elektrik panellerinin hücre üretiminde Türkiye'de ikinci
fabrika olma özelliğini taşımakla beraber
bu üretim Aksaray'da olacak" dedi. Yapılacak yatırımla ilk etapta 1500 kişinin istihdam
edilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Vali
Hamza Aydoğdu, yine holding bünyesinde
ünlü Fransız giyim markasının da bulunduğunu belirterek, iş insanı Ahmet Eren ile
yaptığımız görüşmede, firmanın tekstil ve
ayakkabı üretimini Sultanhanı OSB'de 10
bin metrekare alanda gerçekleştireceğini
bu yatırımla beraber ilave 1000 kişilik daha
istihdam sağlanacağını" ifade etti.
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Bozkır mahalle, çileği sevince
üretim alanı 134 katına çıktı
Adana’nın Pozantı ilçesinde, 1300 rakımdaki mahallede, 5 kadın çiftçiyle 5
dekarda başlayan çilek yetiştirme projesine zamanla
diğer ailelerin de katılmasıyla üretim alanı 670 dekara ulaştı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, 1300 rakımdaki mahallede, 5 kadın çiftçiyle 5 dekarda başlayan çilek yetiştirme projesine
zamanla diğer ailelerin de katılmasıyla üretim alanı 670 dekara ulaştı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Karakışlakçı Mahallesi'nde kadınların üretime
katılmasını desteklemek ve tarımsal faaliyeti geliştirmek için 2013'te "Çilek Tutan
Kınalı Eller Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında 5 kadın çiftçi için,
örnek oluşturması amacıyla birer dekarlık
çilek bahçesi oluşturuldu. Mahallede yaşayanların çilek üretimine ilgi göstermesi
üzerine çiftçilere 100 binden fazla fide hediye edildi. Karakışlakçı Mahallesi'nde bir
yılda üretici sayısı 23'e, üretim alanı da 25
dekara yükseldi.
Verimi ve aromasıyla üreticisini memnun eden çileğe talebin artması çiftçilerin
sayısını da artırdı ve 9 yılda ekili alan 134
katına çıkarak 670 dekara ulaştı.
Mahallenin Muhtarı Harun Yetkin, çilek
projesinin adeta mahallenin kaderini değiştirdiğini söyledi.
Bölgenin daha yaşanılabilir hale geldiğini anlatan Yetkin, mahallede 5 kadınla
başlayan çilek yetiştiriciliğinin zamanla 32
haneye ulaştığını belirtti.
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Mahallede yetiştirdikleri "albion yediveren" cinsi çilekleri haftada iki kez hasat
ettiklerini dile getiren Yetkin, "Çileğimizin
aroması çok güzel ve raf ömrü uzun. Kayseri, Konya, Niğde, Adana, Mersin'den yoğun bir talep var. Bu kentlerden firmalar gelip çilek
götürüyorlar. Çok güzel
bir getirisi var. İnsanlarımız
para kazanıyor, biz mutlu
oluyoruz." diye konuştu.
"Karakışlakçı,
'Yeşilkışlakçı'ya
dönüştü"
Yetkin, mahallelerinin
çilek yetiştiriciliğinde rol
model de olduğunu, çevre
mahalleler ve ilçelerin de
üretime katıldığını söyledi.
Çilek sayesinde mahalledeki insanların gelirinin arttığını dile getiren Yetkin, "Çilek üretimine başlamadan önce bu alanlar
tamamen bozkırdı. İnsanlar sadece buğday ekiyordu. Çilek üretimine başladıktan
sonra her taraf yemyeşil oldu. Karakışlakçı,
'Yeşilkışlakçı'ya dönmüş vaziyette" dedi.
"İlk başlarda biraz
acemiliklerim oldu"
Çiftçilerden 3 çocuk annesi Cennet
Aşama, yaklaşık 9 yıldır çilek yetiştirdiğini
ifade ederek, "Eşimle beraber yapıyoruz
bu işi. Her şeyimize yetiyor. Çocuklarımı
okuttum, eşime katkı sundum, 2 çocuğumu evlendirdim. Çilek yetiştiriciliğini sürdüreceğiz, tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Mahallede 6 dönümlük tarlasında çilek

üreten Nursel Avcı da işini severek yaptığını anlatarak, şunları kaydetti: "İlk başlarda
biraz acemiliklerim oldu. Sonrasında araştırarak öğrendim ve şu anda da gayet güzel yapıyorum. Eşim arıcılık yapıyor, ben de
çilek üretiyorum. Kazancımla çocuklarımın
ihtiyaçlarını gideriyorum. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayıp aile giderlerine katkı sunuyorum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum
çünkü her kadının yapabileceği bir iş."
Mahallenin tarımsal üretimini tanıtmak
için Geleneksel Karakışlakçı Bal ve Çilek
Festivali de düzenleniyor. Bu yıl 11'incisi
düzenlenmesi planlanan festivalin hazırlıkları devam ediyor.
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Türkiye’nin ilk denizaltı test
altyapısı hayata geçirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hayata geçirilen Türkiye’nin ilk denizaltı test altyapısının (DATA), önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracağını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre, DATA, TÜBİTAK
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü (SAGE) tarafından hayata geçirildi.
Denizaltılardan atılan mühimmatların
eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini
her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk
denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi
açıldı.
Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal ile TÜBİTAK SAGE Enstitü
Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.
Etkinlikte sualtı atış platformu, vinçle
suyun 14 metre altına indirildi.

Düzenek içindeki test kapsülü, Bakan
Varank'ın geri sayımının ardından "Bismillah, salvo ateş" komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası'na doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla
su yüzeyine ulaşması alkışlandı.
Varank, DATA atış testi sonrasında
yaptığı konuşmada, "Böyle bir kabiliyeti
ülkemize kazandırdığınız için tebrik ediyorum. İnşallah buradaki kabiliyetlerle Türkiye'nin caydırıcılığı çok daha fazla artacak.
Sadece biz değil, çocuklarımız da torunlarımız da sizlere minnettar kalacak." dedi.
DATA'nın TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı,
Deniz Kuvvetleri iş birliğinde geliştirildiğini
vurgulayan Varank, şöyle konuştu:
"Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı
bütün mühimmatların test edilebileceği,
bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir
altyapı.

Tabii böyle bir
kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler
dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok
hızlandıracak."
"Altyapıyla roket sistemlerinin
testlerini kolay bir şekilde
yapabileceğiz"
Savunma sanayisi alanında Türkiye'nin son dönemde büyük kabiliyetler
kazandığını ve bunları her alana yaymaya
çalıştığını belirten Varank, "Mavi vatanda
gelecekte oluşabilecek
bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı
bir şekilde devam eden
Türkiye'nin özellikle deniz alanında da kendi
kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayisi alanında denizde birtakım
kabiliyetleri başarması
önemli." ifadelerini kullandı.
Varank, ülkeye kazandırılan test altyapısıyla söz konusu kabiliyetleri geliştirirken kullanılacak önemli bir
işi başardıklarına dikkati çekerek, şunları
kaydetti:
"TÜBİTAK SAGE'nin kimi kamuoyunca
bilinen kimi kamuoyunca bilinmeyen farklı
roket projeleri var. İnşallah buradaki altyapıyla o roket sistemlerinin testlerini kolay
bir şekilde yapabileceğiz. Bunun yanında
farklı savunma sanayisi şirketleri ve Deniz
Kuvvetlerimiz, yapacağı bütün testleri bundan sonra bir denizaltıya ihtiyaç duymadan kazandırdığımız bu sistemle burada
yapabilecek."
"Tamamen kendi mühendislerimizin
ürettiği bir sistem"
Sistem için çalışanların motivasyonuna
ve gayretine de değinen Varank, şu değerlendirmede bulundu:
"Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn
ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden
bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayisi alanında bir üst noktaya taşıyacak.

Türkiye'nin ürettiği ürünler dünyanın
her tarafında konuşuluyor. İşte bu altyapı
sayesinde inşallah bundan sonra denizaltıların kullanacağı mühimmatları da dünya
konuşmaya başlayacak. Bunları Türkiye,
kendi yerli ve milli olarak geliştirip üretebilecek."
TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Okumuş da açılışın ardından gerçekleştirdiği
sunumda, çok uzun süren çalışmaların ardından Gür ve Preveze sınıfı denizaltıların
fırlatma sisteminin birebir aynısını geliştirdiklerini söyledi. Okumuş, "Hem mekanik
hem elektromekanik hem de kontrol sistemleri olarak tamamen yerli mühendislik
firmalarımızın katkılarıyla bizim sistem mühendisliğini yaptığımız, proje yürütücülüğünü yaptığımız bir kapsamda tamamlandı." dedi.
DATA karadan kontrol edilebiliyor
Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve
Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya
ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü
birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre
edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor.
Su altında 60 metre derinliğe kadar
atış imkanı bulunan DATA, karadan, uzaktan kontrol edilebiliyor. Sistem, çok sayıda
sensörüyle güvenli ve kontrollü bir test
ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart
denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak
daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor.
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Tarım, ormancılık ve arıcılık
‘bal ormanında’ buluştu
BM Gıda ve Tarım Örgütü
ile Tarım ve Orman
Bakanlığınca yürütülen
proje kapsamında Konya
ve Karaman’da kurulan
bal ormanlarıyla hem
üretim arttı hem de yöre
halkına istihdam sağlandı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında
Konya ve Karaman'a bağlı 2 köyde tesis
edilen bal ormanı, hem kaliteli ve yüksek
verimli bal üretimine katkı sağlıyor hem de
yöre halkının yerinde istihdamına destek
oluyor.
"Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim
Dostu Tarım Projesi", Konya Kapalı Havzası’nda; orman, tarım alanları ve meraların
sürdürülebilir yönetiminin güçlendirilmesi,
biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilirlik
yönetimi, odun dışı orman ürünü üretiminin arazi kullanım planlarına entegrasyonu, iklim değişikliğiyle mücadele için düşük karbonlu teknolojilerin benimsenmesi
ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.
Proje kapsamında belirlenen bu hedefler doğrultusunda Konya'nın Halkapınar
ilçesine bağlı İvriz ve Karaman'ın Ayrancı
ilçesine bağlı Kıraman köyünde her biri 30
hektar olan iki bal ormanı tesis edilerek
etrafında yaşayan arıcıların kullanımına sunuldu.

FAO Ormancılık ve Mera Uzmanı Mehmet Demir, 2000’lerin başlarında, özellikle
arıların, ekosistemlerin sağlıklı işlemesindeki kilit rollerine binaen ormancılar ve arı
yetiştiricileriyle yapılan istişareler sonucunda geliştirilen bal ormanlarını, "Arıların
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daha rahat konaklayabildikleri ve daha
çok çiçek türü bulabildikleri geniş sahalarda arıcılığın ön plana çıkarıldığı bir kavram"
şeklinde tanımladı.
Bal ormanına dikilen meyveli türlerin
yaban hayatı ve özellikle kuşlar için beslenme ve barınma imkanı sunduğunu, biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunduğunu,
türlerin tıbbi aromatik özelliklere sahip olması sayesinde ayrıca bir ek gelir kaynağı
sağladığını ve karbon bağlama fonksiyonuyla da iklim değişikliğiyle mücadeleye
destek olduğunu ifade eden Demir, tüm
bu özellikleri dolayısıyla bal ormanlarının
proje amaçlarıyla birebir örtüştüğünü ifade etti.
Proje kapsamında köylere arılı kovan
ve ekipman dağıtıldığını ve eş zamanlı
olarak köylülere uygulamalı eğitimler verildiğini aktaran Demir, bu eğitimlerin yaz
boyunca devam edeceğini vurguladı.
Bal ormanında öne çıkan noktanın, etrafının çevrilmesi ve yörede yetişen türlerle bitkisel olarak zenginleştirilmesi olduğu
bilgisini veren Demir, "Bu bitkiler alıç, ahlat, badem, kekik, lavanta, adaçayı gibi türler. İvriz Bal Ormanı'na 20 bin bitkisel tür, 9
bin ağaç ve çiçek veren ağaççık türleriyle
bu yöreye özgü kuraklığa dayanıklı türler
dikildi. Geçtiğimiz yıl dikim tamamlandı. Bu
seneden itibaren de artık arıcılığa hizmet
etmeye başlayacak." dedi.
Üretim artacak, yöre halkına
istihdam sağlanacak
Var olan zengin floranın yanı sıra bir
de kendilerinin ilave ettiği bitkilerle birlikte
daha çok üretim yapılabileceğini ve etrafı
tel örgüyle çevrildiği için otlatma kısmının
azaltılarak bunların zararlarının baskılanacağını anlatan Demir, "Dolayısıyla daha çok
bal üretimi sağlanmış olacak." diye konuştu.

Arıcılığın desteklenmesiyle yöre halkına gelir kaynağı sağlandığını vurgulayan
Demir, şöyle devam etti:
"Arıcılıkla ilgili daha sürdürülebilir bir
kaynak yönetiminin nasıl sağlanabileceği
konusunda çalışmalar yürüttük. Entegre
şekilde tarım ve ormancılık bir arada neler
yapılabilir, bunların araştırmaları gerçekleştirildi ve böyle bir ortak bir zeminde buluşuldu. Bu projeyle yöre halkının istihdam
edilerek yerinde kalması sağlandı. Kurduğumuz bu bal ormanı çerçevesinde 200’e
yakın aileye 2 bin civarında arılı kovanı
vererek onlara bir ek gelir sağlamış olduk.
Proje çerçevesinde kura çekimi sonucu
köylülere dağıttığımız arılardan bir kısmı
burada. Dönem dönem yine bu arı sahipleri arılarını getirip burada konaklatıyorlar."
Değişik türlerle bitkilendirildiği için bal
ormanında farklı dönemlerde farklı bitkilerin çiçek açtığını ve uzun bir periyotta, yaz
boyu, farklı çiçeklerin bulunduğunu kaydeden Demir, bu sayede arıların her dönem
bu çiçeklerden faydalanabildiğini söyledi.
Sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda 5 yıl boyunca başarılı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Demir "Bu sene son
yılımız.
Bu çalışmaların, bundan sonrakilere
de güzel örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
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KONUTDER konut satış
rakamlarını değerlendirdi
Konut Destek Paketleri
konutlardaki artışı olumlu
etkiledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs
ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.
TÜİK' in verilere göre; Türkiye genelinde mayıs ayı içerisinde 122 bin 768 konut
satıldı.
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Kurulu Başkanı Altan
Elmas ise konut satış rakamları hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, konut
satışlarının ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7
artışla 575 bin 889 olarak gerçekleştiğini
ifade etti.
"Konut Destek Paketleri'nin
etkisini görüyoruz"
Konut satışlarının yılın ilk 5 ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleştiğini aktaran Elmas, "Mayıs ayındaki yüzde
107,5 oranındaki artışta Konut Destek Paketleri'nin etkisini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Zira geçen ay ipotekli konut satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8
artış göstererek 29 bin 335’e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.
"Vatandaşlar paralarını
konuta bağlıyor"
Elmas, Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payının yüzde 23,9 olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sonuç, artan konut maliyetlerine
paralel olarak yükselen fiyatlara rağmen
önümüzdeki dönemde konut kredi faizlerinde yaşanacak her bir puan düşüşün
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konut sektörüne satış olarak yansıyacağını
ortaya koydu.
Öte yandan yüksek enflasyon döneminde birikimlerini emtiaya ve en güvenli
emtia olan gayrimenkul ile konuta yatırma
eğiliminin konut satışlarını kuvvetli tuttuğunu söyleyebiliriz. Kısacası vatandaşın
parayı mala bağlama davranışını devam
ettirdiğini görüyoruz."
"Birinci elde yüzde 80,5 artış"
Türkiye genelinde birinci el konut satış
sayısının, mayıs ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861
olduğunu aktaran Elmas, "Toplam konut
satışları içinde ilk el konut satışının payı
yüzde 26,8 olarak gerçekleşti. İlk el konut
satışları ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti. Birinci
el konut satışlarının, toplam konut satışlarının içindeki payı geçen aya göre yüzde 2,7
artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Destek paketlerinin konut
artışlarında büyük payı var"
Elmas, bu artışta da Konut Destek Paketleri'nin, özellikle İlk Evim Konut Finansman Paketi'nin büyük etkisinin olduğunu
düşündüklerini belirterek, "Bu paketin
önümüzdeki aylarda konut satışları üzerindeki etkisini artırmasını, konuta erişemeyen 30-40 yaş arası ağırlıklı kitleyi konut
alabilir hale getirirken konut üretimini de
desteklemesini ümit ediyoruz. Ancak arzın
hala kısıtlı olması nedeniyle fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde
bulundu.
"İlk sırayı 2 bin 451 konut
satışıyla İstanbul aldı"
Yabancılara yapılan konut satışlarının
Mayıs 2022'de, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 olduğunu ifade eden Elmas, şunları kaydetti:
"Bir önceki yılın anı ayına göre rekor
bir artış gösteren yabancıya satışın toplam
konut satışları içinde yabancılara yapılan
konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Mayıs
ayına göre rekor olarak görülse de nisan
ayına göre düşüş söz konusu. Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400
bin dolara yükseltilmesi de mayıs ayındaki yabancı satışında önemli bir etken. Bu
etkenin çıktılarını haziran ayında göreceğiz. Yabancılara yapılan konut satışlarında
ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul
aldı. 1.885 konut satışıyla bu alanda ikinciliği elde eden Antalya aynı zamanda 2013
yılından bu yana Türkiye genelinde en çok
konut satılan 4’üncü il oldu."
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İnşaat sektörü, arsalarla ilgili
yeni planlamalar talep ediyor
Konut sorununun birçok
faktöre bağlı olduğunu
belirten sektör temsilcileri,
sorunun çözümü
noktasında arsalarla ilgili
yeni planlamalara dikkat
çekti.
Koronavirüs ve döviz kurlarındaki artış,
konut sektörünü olumsuz etkiledi.
Türkiye ekonomisinin büyümesine
katkı sağlayan inşaat sektöründe de son
yıllarda daralma görüldü.
Konutta son yıllarda yaşanan durumu
değerlendiren TMMOB İçmimarlar Odası
Bursa Şubesi Kurucu Başkanı içmimar Nur
Gül Arslan, 2021’de de sektörün beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.
“Kredi olanakları
sektörü hareketlendirdi”
Konuşmasına devam eden Arslan,
şunları söyledi:
“2020 senesinde sağlanan kredi olanaklarıyla konut satışı desteklenmiş ve müteahhitlerin ellerindeki stokları tükenmişti.
Bu, sektöre hareket getirdi, ancak 2021’in
geneline baktığımızda sektör beklentilerin
altında seyretti. Yine 2022’de açıklanan üç
yeni paketle konut alım ve satımı kolaylaştırıldı.”
“Müteahhitler yeni yatırımlar için
beklemeyi tercih ediyor”
Pandeminin yanı sıra döviz kurundaki
artış ve enflasyonun da sektörü çıkmaza

soktuğunu belirten Nur Gül Arslan, müteahhitlerin yeni yatırımlar yapmak yerine
beklemeyi tercih ettiklerini kaydetti.
Arslan, ‘’Sektörü canlandıracak pek
fazla yeni proje yok. Girdi maliyetlerindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmalar ve
enflasyon-faiz etkileri gibi nedenlerle önünü göremeyen pek çok müteahhit, yeni
yatırımlara girmeyip şu an beklemeyi tercih ediyor. Ülkede yaşanan finansal dalgalanmalar sebebiyle piyasalardaki belirsizlik, planlama ve yatırım yapmayı oldukça
güç hale getirdi. Son 1 yıl içerisinde inşaat
malzemelerinde yüzde 65 gibi bir oranda artış oldu.Tüm bunların yanında düşen
alım gücü nedeniyle talebin azalması ve
ödeneklerin yetersizliği de sektörü iyice
çıkmaza soktu.’’ dedi.

“Nüfus artışı konuta olan
talebi artıracak”
“Yarıda kalmış projeler ve sektördeki
yavaşlama ile geleceğe dair belirsizliğin
oluşturduğu kaygı da göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde bitmiş projelerin daha değerli hale geldiğini söyleyebiliriz.” diyen Nur Gül Arslan, tüm bu sorunlara
rağmen sektörün yeniden canlanacağına
inandığını ifade etti.
Kurucu Başkan Arslan “Türkiye gibi
gelişmekte olan bir ülkede, istihdama bağlı
göçü ve doğumlarla birlikte sürekli artmakta olan genç nüfusu hesaba katarsak, şüphesiz ki yapı sektörü tekrar canlanacak.
Nüfus artışı, sadece konut ve gayrimenkule olan talebi artırmakla kalmayacak; ulaşım, sosyal ve altyapı tesis ihtiyaçlarının da
tekrar düşünülmesini ve üretilmesini sağlayacak.’’ şeklinde konuştu.
“Arsalarla ilgili yeni
planlamalar yapılmalı”
Arslan, söz konusu canlanmanın sağlanabilmesi adına bazı önemli adımlar
atılması gerektiğine de dikkat çekerek,
‘’İnşaat malzemelerindeki artışları önleyemiyorsak, inşaatlardaki diğer bir önemli
payın sahibi arsalarla ilgili yeni planlamalar yapılmalı. Örneğin; yeni rezerv konut
alanları üretilmeli. Böylelikle mevcuttaki
arsa sayısının artırılması söz konusu olacak. Bir diğer önemli konu da kentsel dönüşümlere teşvik edecek düzenlemelerin
yapılması gerektiği. Bu alanlarda yapılacak
çalışmalar konut, inşaat ve yapı sektörünü
yeniden hareketlendirecek, böylece ülke
ekonomisine de katkı sağlanmış olacak.’’
diye konuştu.
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Mayıs ayında 122 bin 768
konut satıldı
TÜİK, mayıs ayı konut
satış istatistiklerini
yayınladı. Türkiye
genelinde konut satışları
mayıs ayında, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde
107,5 artarak 122 bin
768 oldu.
Konut fiyatlarının artışa geçtiği ve konut üretimi yavaşladığı için satış rakamlarının düşme eğilimine girdiği bir süreçte
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı
konut satış istatistiklerini paylaştı.
Mayısta konut satışları arttı
Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

“Konut maliyetleri satışları etkiliyor”
Konut maliyet artışları ile ilgili bilgi veren Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Doç. Dr. Hüseyin Selimler, mayıs ayı konut
satış istatistiklerini değerlendirdi.
Kamu maliyetlerinin artış gösterdiğini bunun da satış rakamlarına yansıdığını
söyleyen Selimler, konut satışlarının geçen
yıla göre arttığını ama geçen aya göre düşüş yaşandığını söyledi. Selimler’e göre
Konut maliyetleri satış fiyatını artırıyor ve
artan rakamlarda konut alımı giderek azalıyor.
En fazla konut satışı
İstanbul’da yaşandı
Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148
konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya
sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u
11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile
Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8
pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en
az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile
Bayburt oldu.
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İpotekli konut satışları
29 bin 335 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29
bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde
gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir
önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 72,3 artışla 129
bin 707 oldu.
Mayıs ayındaki ipotekli satışların 6 bin 161’i;
Ocak-Mayıs dönemindeki
ipotekli satışların ise 31 bin
885’’i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Diğer satış türleri sonucunda 93 bin 433 konut el
değiştirdi
Türkiye genelinde diğer konut satışları mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 92,2 artarak 93 bin 433 oldu.
Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 30,2 artışla 446 bin
182 oldu.
Mayıs ayında 122 bin 768
konut satıldı
İlk el konut satış sayısı 32 bin 861 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ilk el konut satış
sayısı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861
oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el
konut satışının payı yüzde 26,8 oldu. İlk el
konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
28,1 artışla 163 bin 719 olarak gerçekleşti.
İkinci el konut satışlarında
89 bin 907 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut sa-

tışları mayıs ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 119,5 artış göstererek 89
bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 73,2
oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs
döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 artışla 412 bin 170
olarak gerçekleşti.
Yabancılara mayıs ayında
5 bin 962 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde
yabancılara yapılan konut satışının payı
yüzde 4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut
satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin
885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut
satışı ile Mersin izledi.Yabancılara yapılan
konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
70 artarak 26 bin 753 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut
satışı Rusya Federasyonu
vatandaşlarına yapıldı
Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den bin 275 konut satın
aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak
vatandaşları izledi.

KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

91

KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

Motor ve silah
sistemlerindeki
milli çözümler
Savunma sanayinin birbiri ardına uygulamaya koyduğu milli ve yerli çözümler Türk
Silahlı Kuvvetleri’ni güçlendiriyor.
Savunma konusunda Türkiye'nin talep
ettiği sistemlere ulaşamaması ile birlikte kendi içinde geliştirdiği sistemler, hem
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) güç kattı
hem de ihracata açılarak ülkenin önünde
yeni bir gelir oluşturulmasını sağladı.
Silah sistemleri ve motor
teknolojilerinde dışa bağımlılık
daha da azalacak
Türk savunma sanayisinde "yapılmayanı yapma" yaklaşımıyla son dönemde
bir dizi Ar-Ge projesi yürüten Makine ve
Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, silah sistemleri
ve motor teknolojilerinde dışa bağımlılığı
azaltacak çözümleri kullanıma sunmaya
hazırlanıyor.
Dışa bağımlılığı bitirecek
teknolojilere yatırım
Alınan bilgiye göre, bir süredir hibrit
tahrik sistemleri geliştirmek için yurt içindeki proje ortaklarıyla çalışmalar yürüten
MKE AŞ, bu kapsamda motor ve güç grubunda dışa bağımlılığı bitirecek teknolojilere yatırım yapıyor.
Dizel motor konusunda çalışılıyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde
bir yandan dizel motor konusundaki çalışmalar sürerken MKE AŞ de 25 tona kadar
araçları elektrikli olarak hareket ettirebilmek için geliştirdiği çözümü teslimat aşamasına getirdi.
Elektrikli motor giderlerini azaltacak
Halen envanterde olan paletli araçlar
üzerinde yürütülen çalışmalarla yerli elekt-
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rikli motor sayesinde işletme maliyetleri
düşecek, askeri lojistik giderler azaltılacak.
Gelecek ay teslimata başlanılıyor
Burdur’daki askeri birlikte yapılan uluslararası 26 testin başarıyla geçilmesinin
ardından 50 adetlik sipariş alan MKE AŞ,
gelecek ay itibarıyla teslimata başlayacak.
Zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) üzerinde yine MKE AŞ tarafından geliştirilen 25
milimetre top yer alacak.
8 bileşende yerli ve milli çözüm yolda
Daha büyük platformlar için de elektrikli motorlar geliştirmeyi amaçlayan MKE
AŞ, hibrit tahrik sistemi bileşenlerinden
araç yönetim sistemi yazılımına ve elektrik
motoruna, jeneratörden pil paketine kadar
8 bileşende de yerli ve milli çözümler oluşturabilecek noktaya geldi.
Elektrikli Fırtına obüsü
Bu projenin devamı olarak elektrikli
Fırtına obüsünün testlerine de gelecek ay
başlanacak.
Milli gemilere milli silahlar
76 milimetre Deniz Topu Projesi'nde
Karapınar’daki bütün testler başarıyla tamamlandı. Dakikada 80 atış performansına ulaşıldı.
Liman ve gemi üzerindeki test atışları
için Deniz Kuvvetleri ile planlama yapıldı.
Gelecek hafta itibarıyla Milli Deniz Topu
gemi üzerindeki yerini alacak ve planlandığı şekilde 2 ay içerisinde gemi üzerindeki
testler tamamlanarak seri üretime başlanacak.

20 milimetre Döner
Namlulu Silah Sistemi
TSK envanterinde bulunan Yakın Hava
Savunma Sistemini yerlileştirmek amacıyla
yürütülen çalışmalarda da önemli mesafe
alındı. 20 milimetre Döner Namlulu Silah
Sistemi, 6 namlusuyla dakikada 4 bin 500
atıma ulaşıyor.
Fırtına mühimmatında menzil artıyor
TSK'nın önemli ateş destek unsurlarından Fırtına obüsünün mühimmatının
menzilinin artırılmasına yönelik çalışmalar
da sürüyor. Bu kapsamda 40 kilometrelik
menzilin ilk etapta 56, sonrasında 72 kilometreye çıkarılması amaçlanıyor. Bu yıl
sonuna kadar 56 kilometre hedefine ulaşılacak.
Volkan
TÜBİTAK SAGE'yle yürütülen toz termobarik üretim projesi Volkan’da da sona
gelindi. Yüksek tahrip etkinliğine sahip termobarik dolgulu harp başlığı geliştirilmesine imkan sağlayacak projede, eylül ayı itibarıyla seri üretime geçilmesi planlanıyor.
Aynı zamanda C-4 üretimini yerli kabiliyetlerle yapmaya başlayan MKE AŞ, tek
vardiyada 15 kilogramlık seri üretimi yakaladı. Bu miktarın günlük 80 kilograma çıkarılması amaçlanıyor. Spektral Isı Fişeği Geliştirme Projesinde de gelişmiş kızılötesi
güdümlü mermilere karşı hava platformunu koruyan spektral ısı fişeğinin geliştirilmesinde son noktaya gelindi. Hava Kuvvetleriyle test çalışmaları devam ediyor.
Çelik fabrikası 2024'e kadar dolu
Kimya alanında yol alınması gereken
17 ana kalemi belirleyen MKE AŞ, kritik
ham maddelerin geliştirilmesi ve yerli üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.
Çelik fabrikasında da önemli yatırımlar yapan MKE AŞ, 120 tonluk kapasiteye
ulaştı. Fabrikanın 2024'e kadar dolu olduğu belirtiliyor. 3 bin tonluk serbest dövme
presini revize eden şirket, 7 bin tonluk serbest dövme presini hayata geçiriyor. Böylece Orta Doğu bölgesindeki tek 7 bin tonluk serbest dövme presi devreye alınacak.
Bu projeyle özel çelik üretiminde önemli
bir imkan ve avantaj elde edilecek.
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Tekstil ve ham maddeleri
sektöründen rekor ihracat
Tekstil ve ham maddeleri sektörü, Ocak-Mayıs
2022’de 4,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların ilk 5 aylık ihracat
rekoruna imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, mayısta
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2
artarak 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına
ulaşıldı.
Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20,4 artarak 102,5 milyar
dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 242,6 milyar dolara çıktı.
Geçen yılın mayıs ayında 743 milyon
doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham
maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,2 artışla 767 milyon dolarlık ihracata ulaştı.
Tekstil ve ham maddeleri sektörü,
Ocak-Mayıs 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 4 milyar
409 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği
ihracatın 316 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 132 milyon dolarla Gaziantep ve 87 milyon dolarla Bursa
takip etti.
SEKTÖR MAYISTA EN FAZLA
DIŞ SATIMI İTALYA'YA YAPTI
Tekstil ve ham maddeleri sektöründe
geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke,

73 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 45
milyon dolarla ABD ve 44 milyon dolarla
İspanya izledi.
Sektörde geçen ay en fazla ihracatın
yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 316
milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 117 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu
ikinci, 99 milyon dolarla Afrika ülkeleri
üçüncü sırada yer aldı.
Mayısta 166 ülke ve bölgeye ihracat
gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri
sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4 pay aldı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK
3 İHRACATÇISINDAN BİRİ
OLMAYI HEDEFLİYORUZ"
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet
Öksüz, Türk tekstil sektörü olarak 2021
yılında kırdıkları Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeleme hedeflerine ulaşmak için hız

kesmeden çalışmalara devam ettiklerini
belirterek, "Sektörümüz 2022 yılına iyi bir
başlangıç yaptı. 2022 yılının ilk 5 ayında
her ay bir önceki ay gerçekleştirdiğimiz ihracat değerini aşarak aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarına ulaştık. Yıl sonunda
ise 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Yine bu yılın sonunda ihracat
pazarlarımızın en az yüzde 85'inde ihracat
artışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye
konuştu.
Öksüz, İTHİB olarak küresel ihracatta
Türkiye'nin payının artması ve pazar çeşitliliği sağlanması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Sektörel ticaret ve alım heyetleriyle firmalarımızı küresel markalarla buluşturduğumuz çalışmalarımızın yanı sıra
ABD'de kumaş sektörü özelinde İhracatçı
Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki I of
the World-New York fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 3. kez gerçekleştireceğimiz
fuarımız 20-21 Temmuz tarihleri arasında
kapılarını açacak. Gerçekleştireceğimiz
fuarın da etkisiyle bu yıl ABD'ye 1 milyar
doların üzerinde ihracata rahatlıkla ulaşacağımızı öngörüyoruz."
Sektörün en önemli gündem maddesi
ve önceliği olan sürdürülebilirlik konusunda İTHİB olarak sektörü ileri taşıyacak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran
Öksüz, "İhracatta pazar çeşitliliği sağlayacak heyetlerimiz ve fuarlarımız, katma değer artışı sağlayacağımız projelerimiz ve
tanıtım faaliyetlerimiz ile orta vadede Türk
tekstilini bir dünya markası haline getirmeyi ve dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Ford Otosan 7’inci kez lider
2021 yılında 6.2 milyar dolar ihracat
gerçekleştiren Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan
“İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında,
üst üste 7 senedir Türkiye’nin, 11 senedir
de otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğu unvanını elden bırakmadı.
TİM tarafından 2003 yılından beri yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan “İlk
1000 İhracatçı Firma” araştırmasında ihracat lideri olan Ford Otosan, geçen sene
Türkiye’nin ticari araç ihracatının yüzde
79’unu gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ford Otosan ayrıca kısa süre önce İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 2021’de üretimden satışlara göre 67
milyar 305 milyon TL ile ikinci en büyük
sanayi kuruluşu unvanını kazandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, İngiltere merkezli
değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından açıklanan listede Ford
Otosan’ın 819 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli üçüncü markası olduğu bildirildi.

Ford Otosan, üst
üste 7 senedir
Türkiye’nin,
11 senedir
de otomotiv
sektörünün
ihracat lideri
oldu.

‘’2021 EN BAŞARILI
YILLARIMIZDAN BİRİ OLDU’’
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şirketin 2022 yılının ilk çeyreğinde de
ticari araç pazarındaki liderliğini yüzde 32.8
payla sürdürdüğünü ve toplam pazarda yüzde 10 payla 3’üncü sıradaki konumunu koruduğunu belirtti. Özyurt, “2021’i tarihimizin
en başarılı yıllarından biri olarak tamamladık.
2011 yılından bu yana otomotiv sektöründe
ihracat lideriyiz. Gerek Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyemize katarak yurt dışı operasyonlara açılmamız gerek

kısa süre önce Transit modelimizi elektriklendirmemiz, önümüzdeki yıl da şampiyonluğu elden bırakmaya niyetimizin olmadığını
gösteren gelişmeler. İki ülkede dört fabrikamızda üreteceğimiz yeni nesil araçlarla Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi haline
gelirken Ford Otosan’ın bu başarılarında
emeği bulunan değerli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç
biliyoruz” dedi. 2021’de 2 milyar euroluk
yatırım planı açıklayan Ford Otosan’ın cirosunun 8 milyar dolara ulaştığı ve 14 bin 500
kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Honda’dan elektrikli otomobil hamlesi
Honda’nın Çin’deki GAC Honda Automobile,
elektrikli araç üretimi için yeni fabrikanın inşaatına
başladı. Başlangıçta 3,49 milyar yuan (yaklaşık
525 milyon dolar) yatırım gerçekleştirilecek
fabrikanın üretime 2024’te başlaması hedefleniyor.

Honda’nın Çin’deki otomobil üretim ve
satış iştiraki olan GAC Honda Automobile,
elektrikli araç üretimi için yeni bir fabrika
inşaatına başladığını duyurdu.
Nisan ayında Honda’nın global vizyonuna yönelik olarak düzenlenen toplantıda detayları açıklanan elektrifikasyon
sürecinin bir adımı olarak Çin’deki tesis
hayata geçirildi.
Ürün gamındaki elektrikli araç modellerini artırmayı planlayan Honda, elektrifikasyon stratejisine yönelik önemli yatırımlarını da büyüterek sürdürüyor.
Yeni elektrikli otomobil üretim fabrikası Çin’in Guangzhou kentinde, 400 bin
metrekare büyüklüğündeki bir alanda kurulacak. Tesisin üretim kapasitesinin yıllık
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120 bin adet olması planlanırken, üretime 2024
yılında başlanması hedefleniyor.
Önemli bir üretim
merkezi olacağı öngörülen fabrikanın yanı sıra Çin’de aynı zamanda Dongfeng Honda Automobile tarafından bir fabrika daha kurulacak. İki üretim
tesisinin de 2024 yılında operasyona başlayacağı ve yıllık toplam otomobil üretim
kapasitelerinin 1,73 milyon adet olacağı
açıklandı.
Sürdürülebilirlik kapsamında güneş
enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak fabrika için başlangıçta
3,49 milyar yuan (yaklaşık 525 milyon dolar) yatırım gerçekleştirilecek. İleri teknoloji üretim imkanları sunulacak fabrikanın
verimli, akıllı ve düşük karbonlu olarak faaliyet göstermesi için çalışmalara başlandı.
Honda, 2050 yılına kadar sıfır karbon
hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik

elektrifikasyon çalışmalarını hızlandırmaya
ve müşteri beklentilerinin ötesine geçen
ürünler sunmaya devam edecek.

CENGAVER
OTOMOTiV
KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

Her türlü araç
alım satımında
güvenilir adres.

Tel: 0332 342 22 68
Gsm: 0549 464 22 88
0505 889 94 59
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