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ö n s ö z Mustafa Küçükiplikçi
Konya Ticaret Borsası Meclis Üyesi

Değerli üyelerimiz, 

Yeni bir sayımızda daha birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşamaktayız.  Dergimizin 
bu sayısında Sayın Başbakanımızın 
onurlandırdığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 
KTO, KSO ve Borsamızın müşterek 
düzenlediği  ‘Birlikte Konya’yız’ sloganı ile 
düzenlenen ‘2012Konya Ekonomi Ödülleri’ 
geniş şekilde yer aldı. Bunun yanında 
sizleri bilgilendirecek, ilginiz çekecek 
konular ve sektörlerimizden haberlerin yer 
aldığı bölümleri görebileceksiniz.

Değerli tarım dostları,

Konya, dünyada tarımsal faaliyetlere 
uygunluk açısından en önemli ovalardan 
biri konumundadır. Hububat üretiminin 
egemen olduğu Konya’da, meyvecilik, sebze 
ve şeker pancarı tarımı da yapılmaktadır. 
İlin 4 milyon ha mevcut alanının  % 55’i 
(2.27 milyon ha) tarım arazisi, % 19‘u (770 
bin ha) çayır-mera,  % 13’ ü (540 bin ha) 
ormanlık-fidanlık, % 13’ ü de (532 bin ha) 
ürün getirmeyen alandan oluşmaktadır. 
Yıllık 300 mm. civarında yağış alan 
Konya’da, tarım alanlarının 1,73 milyon 
hektarında zorunlu olarak kuru tarım 
yapılmaktadır. Konya’da tarım alanlarının 
520 bin hektarı sulanabilmektedir. Sulanan 
alan oranı %22’dir.Yapımı hızla devam 
eden Konya Ovası Projesi (KOP) ile, kuru 
tarım yapılan alanlardan bir kısmı su ile 
buluşacaktır. Bu Konya tarımı için önemli 
bir gelişme olacaktır.

Konya’da kuru ve sulu olarak buğday, 
arpa, nohut, şeker pancarı, mısır, patates, 
kuru fasulye, yonca vb. (1,3 milyon ha) 
yetiştirilen önemli tarla bitkileridir. Konya, 
Türkiye ekmeklik buğday üretiminin 
yaklaşık %11’ini,makarnalık buğday 
üretiminin %25’ini, arpa üretiminin 
%14’ünü, şeker pancarı üretiminin 
%35’ini, bakliyat üretiminin % 11’ini 

karşılamaktadır. Mısır üretimi de her yıl 
artmaktadır. 2011 yılında, 3,2 milyon ton 
buğday, 1,1 milyon ton arpa, 5,1milyon 
ton şeker pancarı üretimi gerçekleşmiştir. 
Bu üç ürünün ekonomik değeri yaklaşık 3 
milyar 300 milyon TL’dir. Konya 5 milyar 
TL ile Türkiye Bitkisel üretim değerinin 
%6,2 ‘sini, 2,5 Milyar TL’lik hayvansal 
üretimiyle de Türkiye Hayvansal Üretim 
değerinin %5,2’sini karşılamaktadır. Ayrıca 
Konya yıllık 250 bin tohum üretimiyle 
Türkiye tohum üretiminin %38’ini tek 
başına karşılamaktadır.

Değerli okurlar,

2008 dünya krizi ile ticaretin şekli değişti. 
Çeşitli fonlardan kaçan kaynaklar, 
tarım kesiminde kendine yer buldu. 
Bu da demektir ki, tarım ülkemizde 
dünün tarifi ile yapılmayacaktır. Tarım 
eskiden kalkınmanın temel faktörüyken 
günümüzde sanayileşmeyle birlikte 
kalkınmanın önemli bir halkası haline 
gelmiştir. Eskiden sadece kendine yeterli 
olma kaygısıyla yapılan tarım; bugün 
küresel ticaretin en önemli sektörü 
olmuştur. Tarım, yerel seviyede sadece 
üretim odaklı anlayıştan, bugün üretim 
ve tüketimi de içine alan bütüncül bir 
anlayış ile markalaşma çabasına girmiştir. 

Toprak ve pazardaki süreçte yönetilen ve 
kırsal alanda etkin olan tarım, artık küresel 
ölçekte izlenmesi ve yönetilmesi gereken 
bir alan olmuştur. Bu alanda ileriye yönelik 
politikaların oluşturulması ve uygulanması 
da ortak akıl ve istikrarla olacaktır. Bu 
açıdan Konya’yı bir üretim merkezi 
yapmak, bunun yanında tarımsal ticareti 
de geliştirerek dünya ile rekabette bir adım 
öne çıkartmak zorundayız.

Sayın Üyelerimiz,

Geride bıraktığımız günlerde; Üyemiz 
Kurukavaklı Mehmet Korkmaz, 
Üyemiz ve Borsamız eski genel sekreter 
yardımcısı Saim Bozdağ, Üyemiz Ali 
Osman Korkmaz’ın annesi, Üyemiz 
Mehmet Ustaoğlu’nun annesi, Üyemiz 
Cemil Eser’in annesi, Üyemiz Müfit 
Kökoğlu’nun annesi vefat etmiştir. 
Ebediyete intikal etmiş olan üyelerimiz ve 
yakınları yakınlarından dolayı acılı ailelere 
başsağlığı dileklerimizi yineliyor, ebediyete 
intikal edenlere Allah’tan Rahmet 
diliyoruz. 

Önümüzdeki sayılarda güzel konularla 
görüşmek ümidiyle, 

Hoşcakalınız….
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b a ş y a z ıHüseyin Çevik
Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Ülkemiz buğday üretimi 2011 yılında 21.8 
milyon ton iken, Ulusal Hububat Konseyi’nin 
raporuna göre 2012 yılında %12’ lik azalışla 
19.2 milyon ton olarak gerçekleşeceği 
öngörülmüştür. UHK raporunda bu azalışın 
Orta Anadolu Bölgesinde %22,  Doğu Anadolu 
Bölgesinde %10 olacağı öngörülmüştür ki, 
en fazla düşüş %30’lara varan oranda Konya 
bölgesinde gerçekleşmiştir. Bu ise bölgemizde 
hammadde sıkıntısına ve TMO müdahalelerine 
rağmen fiyatları yukarı yönlü bir baskı 
oluşturmaya başlamıştır. Son yıllarda, Konya 
bölgesinde desteklemelerden dolayı yeşil ürüne 
bir kayma görülmektedir. İç Anadolu’da ve 
özellikle Konya’da ağırlıklı olarak kuru tarım 
yapılıyor olması göz önüne alınarak, hububat 
desteklemelerin bölgemiz özelliklerine göre 
yeniden düzenlenmesi gündeme alınmalıdır. 
Bu düzenleme;  bölgemizde hububat tarımını 
desteklemesinin yanı sıra, yılda 2 hatta 3 ürün 
alan bölgelerle olan haksızlığı da ortadan 
kaldıracaktır.
Verime kıyasla bitki boylarındaki kısalmaya 
bağlı olarak sap verimi düşmüş, bu da 
hayvancılığın yoğun olduğu bu bölgelerde 
saman sıkıntısına bağlı, kaba yem sıkıntısını 
ortaya çıkarmıştır. Bu durum bize, sapı altlık 
amaçlı kullanmamız, saman kullanımını düşük 
düzeylere indirerek, silaj mısır, sorgum sudan 
otu melezi, yonca, korunga, ara dönemlerde 
macar fiği, yem bezelyesi, fiğ üretimi gibi 
kaliteli kaba yeme yönelmemizin önemini 
işaret etmektedir. Özellikle Macar fiği ve yem 
bezelyesinin kışlık vasfı dikkate alınarak, 
silajlık mısırdan önce yetiştirilmesinin kalite 

kaba yem açığının kapatılmasına önemli 
katkı sağlayacaktır. Bu yılda olduğu gibi; sap 
veriminin azalmasına bağlı saman kıtlığının 
ortaya çıktığı yıllarda ise, arpa sonrası sorgum-
sudan otu melezinin sulanan alanlarda ikinci 
ürün olarak yetiştirilmesinin, bu açığın 
kapatılmasına önemli katkı sağlayacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu yılda zaten 
düşük vasıflı olan ve amenajman sorunu 
olan meralarda ot veriminin iyice düşmesi 
de, kaba yem sorununu arttırmıştır. Bunun 
için,  meraların sürdürebilir bir yapıya 
kavuşturulması gerekmektedir. Meraların 
konumunun tüm şartlanma ve kabullerden 
uzak, müstakil bir mera şurasının toplanarak 
yeniden ele alınması düşünülmelidir.
2011-2012 sezonunda geçen sezona göre 
buğday üretimi düşmesine karşın, uzun yıllar 
ortalamasının üzerinde bir kalite elde edilmiştir. 
Ama asıl dikkat çeken husus; Orta Anadolu 
Değirmenciler Derneği, Selçuk Üniversitesi ve 
Konya Ticaret Borsası olarak, kalite üzerine 
alım politikaları oluşturulmasına yönelik 
üzerinde önemle durduğumuz TMO’nun 
yeni alım politikalarının, üretici eğitimleri 
sonucu, kalite bilincinin oluşmasının ve 
verimin aksine iklimin olumlu etkilerinin 
ortak sonucu olarak kalitede görülen belirgin 
artış olmuştur. Konya Ticaret Borsası’nın, S.Ü. 
Ziraat Fakültesi ile birlikte bölgesinde kalitenin 
artmasına yönelik çalışmalarının sonuçları 
bizleri memnun etmiştir. Üreticilerde ‘kalite’ 
bilincinin oluşması çalışmalarımız bizleri daha 
da cesaretlendirmiştir. Kalitenin artışında, 
bölge özelliklerine adapte sertifikalı tohumluk 

kullanımının yaygınlaşması ve sulama suyu ile 
başaklanma döneminde azotlu gübre uygulama 
alışkanlığın da büyük payı olmuştur. Ayrıca 
bu sezonda özellikle yaprak hastalıkları tüm 
ülkede belirgin bir azalış göstermiş ve süne 
ile mücadelede elde edilen başarı da, yılın 
buğday üretimindeki diğer olumlu yönler 
olarak kaydedilmiştir. Nitekim TMO’dan alınan 
bilgilere göre, 2010-2011 sezonunda Ülke 
genelinde işlem gören ekmeklik buğdayda 
yemlik buğday oranı %30 iken, 2011-2012 
sezonunda dramatik bir düşüşle %6 ya inmiştir. 
Yine %12 üzeri proteine sahip buğday oranı 
2010-2011 sezonunda %26 iken, 2011-2012 
sezonunda keskin bir artışla %88 e yükselmiştir. 
Bu durum, iklimin sağladığı avantajların 
yanında; TMO’nun yeni alım sisteminin tüm 
çevrelerce benimsendiğini, üretici eğitimlerinin 
sonuç verdiğini, teknik birikimin alanda hayat 
bulduğunun açık göstergesidir. Böylelikle, 
kalite amaçlı ithalat gereksinimin büyük 
ölçüde düştüğü ve bundan sonraki yıllarda da 
konunun üzerinde aynı kararlılıkla durulması 
halinde bu başarının süreklilik kazanacağı 
düşünülmektedir. Ulaşılan bu sonuç, %13 üzeri 
proteine sahip ekmeklik buğdayların TMO 
da aynı fiyattan işlem görmesi hususunun 
sorgulanmasına neden olacak boyuta ulaşmış, 
üst limitin %13 protein üzeri yerine, %15 
protein üzeri şeklinde ara kademeleri içerecek 
şekilde düzenlenmesi talepleri haklı olarak 
seslendirilir olmuştur. 
2010-2011 sezonunda 7.6 milyon ton olan 
arpa üretiminin %6.6’lık azalışla 2012 yılında 
7.1 milyon ton olması beklenilmektedir. 
Konya bölgesindeki arpanın verim kaybı ise 
%35’lere kadar çıkmıştır. Bu yıl arpa fiyatının 
beklenilenden yüksek oluşu, bu üretim düşüşü 
yanında, buğdayda kalite yüksekliğine bağlı 
olarak yukarıda izah edildiği gibi yemlik buğday 
arzındaki azalıştan kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
hayvancılıktaki kapasite artışının da bunda 
büyük payı vardır. Ancak, arpa fiyatlarındaki 
bu yüksekliğin devamında hayvancılıktaki 
çoğu zaman bilimsel olmayan alışkanlıkların 
da büyük payı bulunmaktadır. Nitekim arpa 
ile mısır fiyatları arasında ton başına 100 TL’ 
ye ulaşan arpa lehine farklılıklar oluşmuştur. 
Mısırın enerji değeri ve sindirilebilirliği arpaya 
göre daha yüksek olduğundan, böyle durumda 
daha ucuz olan mısırın arpa yerine ikamesi 
beklenirdi. Böylelikle mısır fiyatları biraz 
yükselmekle birlikte arpa fiyatları bu denli 
yüksek olmaz, aralarındaki makas daralabilirdi. 
Aynı husus, çavdar ve yulaf ile arpa kıyaslaması 
için de söz konusudur. Arpa, yine yulaf ve 
çavdara göre daha yüksek fiyatla alıcı bulmuştur. 
Bu durumda arpanın yerine mısır yanında, 
çavdar ve yulafın da ikamesi uygun olabilirdi. 
Böylelikle yem maliyetleri hayvancılıkta düşer, 
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Sahiplerini Buldu 

 Konya Ekonomi Ödülleri 2012 Konya Dedeman Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sistem düzgün kurulmamış, sistemde yaşadığımız sıkıntılar 
var. Düzgün kurulmadığı içindir ki umulmadık yerde, umulmadık şekilde bakıyorsunuz bürokrasi 
karşınıza dikiliyor, bürokratik oligarşi karşınıza dikiliyor, umulmadık yerde yargıyla karşı karşıya 
kalıyorsunuz. Yasama, yürütme, yargının bu ülkede öncelikle bu milletin menfaatini düşünmesi 
lazım ve ardından da bu devletin menfaatini düşünmesi lazım. Eğer biz güçlü hale geleceksek böyle 
güçlü hale gelebiliriz'' 
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Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya 
Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından organize 
edilen ''Konya Ekonomi Ödülleri 2012'' 
Konya Dedeman Otel'de düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. 

Ödül törenine Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, AK Parti 
Genel Sekreteri Haluk İpek, Gümrük 
Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Muhammet Uğur 
Kaleli, Müsiad Konya Şubesi Başkanı 
Aslan Korkmaz,  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya milletvekilleri, Rektörler ile 
sanayici ve iş adamları katıldı.
Törenin açılış konuşmasını Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası 
ve Konya Ticaret Borsası adına 
Konya Ticaret Odası  Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Öztürk yaparak, 
birlikten kuvvet doğacağını ifade 
etti. Öztürk, Konya’nın kalkınması 
için gecesini gündüzüne katan tüm 
sanayici ve iş adamlarını tebrik 
ederek, Konya’yı daha iyi yerlere 
getirmek için çalışmaların birlik ve 
beraberlik içerisinde devam etmesi 
gerektiğini ifade etti.

“Sizler hem Konya'yı hem 
Türkiye'yi büyüttünüz”

Ödül töreninde konuşan Başbakan 
Erdoğan, ödül alan firmaları 

tebrik ederek, ödül alsın ya da 
almasın Konya'daki tüm firmalara, 
firma sahiplerine, çalışanlarına, 
üretenlere, istihdam sağlayanlara, 
ihracat yapanlara hem Konya'yı 
hem Türkiye'yi büyüttükleri için 
emeklerinden, gayretlerinden dolayı 
şükranlarını sundu. 

Bugün Konya'da çok önemli 
bir yıl dönümünü hep birlikte 
kutlayacaklarını ifade eden Erdoğan, 
''7.5 asır önce Konya'da verdiği 
mesajları, yazdığı eserleri Konya'dan 
dünyanın her köşesine ulaşan 
Mevlana Celaleddini Rumi'yi bir kez 
daha rahmetle minnetle yad ediyoruz'' 
dedi. 

'Konya'ya hep elimiz dolu geldik''

Konya'nın her yıl olduğu gibi bu 
yıl ve bugün de önemli misafirler 
ağırladığına işaret eden Başbakan 
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı 
İmam Ali Rahman başta olmak üzere 
çok sayıda yerli ve yabancı misafirin 
Konya'da yaşanılan coşkuya ortak 
olduklarını söyledi. 

Erdoğan, şöyle devam etti: ''Konya'ya 
hiçbir zaman eli boş gelmedik . Her 
gelişimizde muhakkak dolu dolu 
geldik. 904 milyon liralık yatırımı dün 
resmen hizmete açtık. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığımızın Konya'da 
gerçekleştirdiği büyük yatırımları 
açmanın heyecan ve mutluluğunu 
farklı şekilde yaşadık. Tam 200 yıldır 
hayali kurulan, konuşulan projeler 
üretilen, adımlar atılan fakat her 
seferinde akamete uğrayan Mavi 
Tünel ile Bağbaşı Barajı'nı hükümet 
olarak biz bitirdik. Resmi olarak 
hizmete açtık. 

Yola çıkarken biz bir şey söylemiştik; 
'ne aldatan olacağız, ne aldanan 
olacağız'. Bugüne kadar aldatan 
olmadık ve aldanmadık. Ne söz 
verdiysek sözlerimizin arkasında 
durduk. Onları uygulamaya geçirdik. 
Konya Ovası'nın tarım arazilerini 
suyla buluşturma fikri ilk olarak 
1819 yılında ortaya atılmıştı. Çeşitli 
tarihlerde projeler hazırlandı, bazı 
girişimler yapıldı. Ancak bu projelerin 
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hiçbiri hedefine ulaşamadı. Bizden önceki 
hükümetler de Konya'nın susuzluğunu, 
kuraklığını gidermek için güya gayret etti. 
Ancak onlar da başaramadı.'' 

Sistem düzgün kurulmamış, sistemde 
yaşadığımız sıkıntılar var ''

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'in 2006 
yılı sonunda 217 milyon dolara ihale 
edildiğine, aynı projelerin AK Parti 
iktidarından önce 400 milyon dolara 
ihale edildiğine dikkati çeken Erdoğan, 
''Neredeyse biz yarı fiyatına tamamlayarak 
bunu bitirdik. Her şey ortada. Bak bizden 
önce 400 milyon dolara bunu ihale 
etmişsiniz. Biz ise bunu 217 milyon dolara 
bitirdik. Bizim farkımız burada. Yolsuzlukla, 
yoksullukla, yasaklarla mücadele derken 
bu işi bitire bitire buraya geldik'' diye 
konuştu. 

Başbakan Erdoğan, kendi iktidarlarında 
bile bazı sıkıntılar yaşadıklarını 
vurgulayarak, şöyle devam etti:  ''Maalesef 
yaşadığımız sıkıntıların ardında sistemin 
içindeki ne yazık ki yanlışlar var. Sistem 
düzgün kurulmamış. Sistemde yaşadığımız 
sıkıntılar var. Düzgün kurulmadığı içindir 
ki umulmadık yerde, umulmadık şekilde 
bakıyorsunuz bürokrasi karşınıza dikiliyor. 
Bürokratik oligarşi karşınıza dikiliyor. 
Umulmadık yerde yargıyla karşı karşıya 
kalıyorsunuz. 

Yasama, yürütme, yargının bu ülkede 
öncelikle bu milletin menfaatini düşünmesi 

lazım ve ardından da bu devletin 
menfaatini düşünmesi lazım. Eğer biz 
güçlü hale geleceksek böyle güçlü hale 
gelebiliriz .Ama benim yapacağım yatırımı 
bir kelimeden dolayı kalkar da 3 ay, 6 ay 
erteletirsen, bu bir sene, iki sene giderse 
o zaman bu ülkenin, halkının bedelini 
asla ne tarihe hesabını verebilirsiniz, ne 
de bu toprağın altında yatanlara hesabını 
verebilirsiniz.'' 

'' Şehir hastaneleri projesini, bürokratik 
oligarşi ve yargı sebebiyle hala hayata 
geçiremedik ''

Başbakan Erdoğan, şehir hastaneleri 
projesinin de yargı ve bürokratik oligarşi 
nedeniyle hayata geçirilemediğine işaret 
ederek, ''İşte şu anda bizim, bu fakirin 
6 yıldır üzerinde ısrarla durduğu şehir 
hastaneleri projesi vardır. Biz, bu şehir 
hastaneleri projemizi ne yazık ki bürokratik 
oligarşi ve yargı sebebiyle hala hayata 
geçiremedik'' dedi. 

Artık hastane kampüslerinde sedye 
üzerinde hastaların taşınmasını görmek 
istemediğini vurgulayan Başbakan 
Erdoğan, şöyle devam etti;  ''Hala bunu 
aşamadık. Hala bunu bitiremedi. En 
başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi 
olmasına rağmen halen hala sağlıkta bunu 
aşamadık. Niye ? Bürokratik oligarşi ve 
yargı bunlara takılıp kalıyor. Ama dışarıdan 
bakanlar da zannediyor ki 'işte 326 tane 
milletvekiliniz var, 326 milletvekiliyle gene 
mi bahane' diyorlar. Ama işte bu kuvvetler 

ayrığı denilen olay var ya o geliyor sizin 
önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki 
'senin de bir oylama sahan var'. 

Şimdi ana muhalefet partisinin genel 
başkanının tek sığındığı şey bu zaten. 
Hep ikide bir bunu konuşuyor. 'Yapın diyor, 
yaptınız da biz mi engel olduk' diyor. Zaten 
yasama noktasında engel olabileceğin 
kadar oluyorsun. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. 
İş de 3 saatte bitecekse 6 saatte bitiyor, 1 
günde bitecekse 2 günde bitiyor. Ama er 
veya geç bitiyor. Oradaki zaman kaybının 
hesabını onun vermek gibi bir durumu yok. 
Çünkü sırtlarında onların küfe yok. Küfe 
bizim sırtımızda, sorumluluk, mesuliyet 
bizde. Onların öyle bir sorumluluğu yok, 
onların böyle bir derdi de yok, onların aşkı 
da yok. Biz ise dertliyiz ve bu millete aşığız. 
Bizim böyle bir farkımız var.'' 

28 Şubat’ın açtığı yara çok derin oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28 
Şubat döneminde Konya sanayicisinin 
''üvey evlat'' muamelesi gördüğünü 
belirterek, ''Sizler ucuz kredi almadınız. 
Sizler ucuz kredi alıp, bunu batırıp 
hesabını vermeyenlerden olmadınız. Sizin 
suçunuz şuydu; her sabah 'bismillah' 
deyip, fabrikanızın, atölyenizin, işyerinizin, 
dükkanınızın kapısını açtınız. Her akşam 
'elhamdülillah' deyip kanaat içinde o 
kapıları kapattınız ''dedi. 

Başbakan Erdoğan, ''Konya 2012 Ekonomi 
Ödülleri'' töreninde yaptığı konuşmada, 
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dün Konya'da açılışı yapılan Mavi Tünel 
projesini anlattı. Proje sayesinde, 414 
milyon metreküp suyun, Mavi Tünel ile 
Konya ovasına aktarılacağını hatırlatan 
Erdoğan, ''Bu suyun 100 milyon metreküpü 
Konya'nın içme suyu olarak kullanılacak. 
Kalanı ise sulama projelerinde 
kullanılacak. 'Artık denizimiz yok' demeyin. 
İşte size deniz. Kuyu yaptığınız zaman 
görülemez ama minare yaptığınız zaman 
görülür. Onun için minare yapan çoktur, 
kuyu yapan azdır. Biz kuyu yapıyoruz'' 
dedi. 

''Eğer bir ülkede ekonomi, demokrasi 
dış politika, iç politika, sosyal kalkınma 
birbiriyle ne kadar uyumlu, ne kadar 
paralel ilerliyorsa, büyüme de o kadar 
hızlı, o kadar istikrarlı ve o kadar güçlü 
olur'' diyen Erdoğan, yakın geçmişte, bu 
gerçeğin aksi tecrübelerini yaşadıkları için 
AK Parti iktidarında adımlarını bunu dikkate 
alarak attıklarını kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, ''Bakın 2007'de 27 
Nisan'da yayınlanan e-bildiri, sadece bir 
tasavvur safhasında kalmasına rağmen, 
bizim o dik duruşumuz sayesinde bir 
tasavvur safhasında kalmıştır. Faiz yoluyla 
yıllık Türkiye'ye onun maliyeti 2 milyar 
dolar olmuştur. Bir bildiri 2 milyar dolar. 
Hükümet olarak bu bildiri karşısında tabi 
ki dik durduk, sağlam durduk ve geri adım 

atmadık. Faturanın daha da ağırlaşmasını 
bedelin daha da büyümesini önledik'' diye 
konuştu. 

Türkiye'de 27 Mayıs'ta 12 Eylül'de 28 
Şubat'ta antidemokratik girişimlerin 
yaşandığını ve bu antidemokratik 
girişimlerin ağırlığının yıllar boyunca 
sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: 
''En son yaşanan 28 Şubat, tüm Türkiye'yle 
birlikte Türkiye'den daha çok Konya'ya 
ağır zararlar verdi. Konya'ya ağır bedeller 
ödetti. Bu salonda, sanayi odasında, 
ticaret odasında, ticaret borsasında 
üyelikte 35-40 yılı dolduran vatandaşlarımız 
var. Bu üyelerimiz 12 Eylül'ü de merhum 
Özal dönemini de yaşadılar. 90'lı yılların 
çalkantılarını, 28 Şubat'ı ve 2002 sonrası 
Hükümetlerimiz dönemini yaşadılar ve 
tecrübe ettiler. Eminim ki bu kardeşlerim 
benim ne demek istediğimi çok daha iyi 
anlayacaklardır. 

Bakın bir kere biz, tüm Türkiye olarak şu 
gerçekle yüzleşmek, bunu sorgulamak 
zorundayız. Allah aşkına 28 Şubat ya 
da o dönemin aktörleri, bu Konya'dan 
bu Konyalı tüccardan, sanayiciden ne 
istediler. Hani o beşli vardı biliyorsunuz. 
O beşlinin içinde kimler vardı. Güya sizin 
adınıza ortada gezip dolaşan STK'lar da 
vardı. Ama onlar aslında sizlerin hakkını 

savunmak için ortada dolaşmıyorlardı. 
Onlar kendilerine verilen emri yerine 
getirmek için oradaydılar.'' 

'' Konya'nın sanayicisi, tüccarı kendi 
imkanlarıyla var oldu''

O dönemde Konya'nın yanı sıra 
Kayseri, Gaziantep, Denizli ve Uşak gibi 
Anadolu'nun diğer şehirlerindeki orta 
ölçekli sanayi işletmelerinin zor yıllar 
geçirdiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, 
''Bu adamlar ne istediler; onları rahatsız 
eden neydi acaba?

Bugün şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 
işte bu ve benzeri soruların cevaplarını çok 
net olarak görüyoruz. Çünkü Konya'nın 
sanayicisi sırtını devlete dayamıyordu, 
Konya'nın tüccarı sırtını devlete dayamıyor. 
Siz o dönem burada üvey evlat muamelesi 
gördünüz. Sadece üvey evlat muamelesi 
görmekle kalmadınız. Sizler kendilerini 

öz evlat olarak görenler tarafından aynı 
zamanda kıskanıldınız. Sizler ucuz kredi 
almadınız. Sizler ucuz kredi alıp, bunu 
batırıp hesabını vermeyenlerden olmadınız. 
Sizin suçunuz şuydu; her sabah 'bismillah' 
deyip, fabrikanızın, atölyenizin, işyerinizin, 
dükkanınızın kapısını açtınız. Her akşam 
'elhamdülillah' deyip kanaat içinde o 
kapıları kapattınız'' ifadelerini kullandı. 
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''Şimdi ben bir kere daha diyorum; 
Elhamdülillah''

Başbakan Erdoğan, ''Hani şimdi komisyon 
raporları falan filan geliyor ya, şahsım için 
şunu söylüyorlar: 'Konuşmalarında 'Allah 
yardımcımız olsun' dedi. Konuşmalarında 
'Ya Allah Bismillah' dedi. Bunları benim 
için suç layihasına yazıyorlar. Kimler, artık 
anlıyorsunuz. Şimdi ben bir kere daha 
diyorum; elhamdülillah. Yeter ki bizim suç 
layihamız bunlarla dolu olsun'' dedi. 

Erdoğan, ''Benim Konyalı kardeşim kendi 
yağıyla kavruldu. Kendi imkanlarıyla var 
oldu. Gücünüzü kendi şehrinizden, kendi 
toprağınızdan, kendi inanç değerlerinizden 
aldınız. Çok da başarılı oldunuz. Bütün 
olumsuzluklara, bütün imkansızlıklara 
rağmen adeta çölün ortasında vahalar 
yeşerttiniz. Devletin o öz evlatlarına 
rağmen siz burada ürettiniz. Aldınız, 
sattınız, ihracat yaptınız ve yoksullara 
ekmek kapıları açtınız. İşte onları rahatsız 
eden bu oldu. Kanaat onları rahatsız 
etti çünkü onlar iştahsızdı. Tahammül 
ve tevekkül onları rahatsız etti. Azminiz, 
kararlılığınız, inancınız onları rahatsız etti. 
Sizin burada milletin desteğiyle, milletin 
hayır duasıyla büyümeniz onları rahatsız 
etti. Şimdi yatırımlar alabildiğine gidiyor. '' 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2000, 
2001 yıllarında yaşanan krizlerin 28 
Şubat'ta başlatılan ''cadı avının'' birikimi, 

bir sonucu olduğunu, ortaya çıkan bedeli 
hesap etmenin çok kolay olmadığını 
belirterek, farklı hesaplamalara göre, 28 
Şubat'ın Türkiye'ye sadece ekonomik 
maliyetinin 100 milyar ile 250 milyar lira 
arasında olduğunu bildirdi. 

“Konya'yı gönlümüzün baş tacı ettik”

''Bu bir ufuk, bu bir dertli olma, bu bir aşk 
meselesidir'' diyen Erdoğan, çevre yolu 
sorununun da bir an önce halledileceği 

müjdesini verdi.  Başbakan Erdoğan, 
''Onlar zerre kadar Konya'yı umursamadılar. 
Ama biz bırakın Konya'yı umursamayı, 
gönlümüzün baş tacı ettik. Çünkü burada 
gönüller sultanı var. Gönüller sultanının 
olduğu böyle bir yere bu hizmetler az 
bile'' diye konuştu.  Türkiye'deki 2000, 
2001 yıllarındaki krizlerin, sadece o 
yılların, ayların krizi olmadığını belirten 
Erdoğan, şunları kaydetti:  ''O krizler, 28 
Şubat'ta başlatılan 'cadı avının' birikimidir, 
onun bir sonucudur. Ortaya çıkan bedeli 
hesap etmek çok kolay değildir. Ama 
farklı hesaplamalara göre, 28 Şubat'ın 
Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 
100 milyar ile 250 milyar lira arasında 
olmuştur. 2001'deki bankacılık krizinin 
faturası, Hazine'nin yıllık faiziyle şöyle 
hesaplandığında, 2001'den şu ana kadar 
231 milyar liradır. Kamu bankalarının 
görev zararı, 2001 fiyatlarıyla yaklaşık 
24 milyar liradır. Ziraat, Halk, Vakıf... IMF 

borcu, 23.5 milyar dolar. Yüksek faizle, 
yüksek enflasyonla bedel ödedik, ağır 
borç yüküyle bedel ödedik. Yapılmayan 
yatırımları biz ödedik, onlarla da bedel 
ödedik. Biz görevi devraldığımızda işte 
böyle bir Türkiye manzarası vardı.'' 

''Artık alan el değiliz, veren eliz''

Türkiye'nin şu anda IMF'ye borcunun 860 
milyon dolar olduğunu söyleyen Erdoğan, 
şöyle devam etti: 'İstersek şu anda öderiz. 

Ama mayısa kadar nasıl olsa önümüzde 
süre var, çok çok düşük bir faiz. Mayıs'ta 
bunu sıfırlayalım diyoruz. IMF şimdi bizden 
istiyor. Kendilerine 5 milyar dolar borç 
vereceğiz. Artık alan el değiliz, veren eliz. 
Ana muhalefet bunu da kıskanıyor. Yahu 
yap senin de olsun. Ama senin yapmak 
için zaten imkanın yok. Benim bu milletim 
kendini kalkıp da bile bile intihar eder 
mi- Böyle bir şey yapar mı- Çünkü sizler 
tarih boyunca hiç bir zaman bu ülkeye 
kazandırmadınız. Hep kaybettirdiniz.'' 

Asırlık projeleri hayata geçirdiklerini, 
yüzyılın finansal krizini etkilenmeden 
atlattıklarını anlatan Erdoğan, süreci 
kararlılıkla devam ettireceklerini dile 
getirdi.  Başbakan Erdoğan, ''Yere sağlam 
basacağız, demokrasiden asla taviz 
vermeyeceğiz ve Konya'mızı evelallah, 
şu andaki mevcut yapısı içinde değil, 
sanayici arkadaşlarıma sesleniyorum, 
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biz Konya'mızı artık yüksek teknolojiyle 
de buluşmaya hazırlıyoruz ve yüksek 
teknolojide adımlar atmaya davet ediyoruz. 
Bunun için de bilişim teknolojisinden 
tutunuz motor sanayine varıncaya kadar'' 
diye konuştu. 

Bu adımlar atıldığında, Konya'nın 
ihracatının ciddi manada patlama 
göstereceğini belirten Erdoğan, aynı 
şekilde turizm alanında da Konya'da 
patlama yaşanacağına inandığını söyledi.  
Konya'da 10 yıl öncesinde 5 yıldızlı 
otellerden hiç birisinin olmadığını belirten 
Erdoğan, şu anda 2 bin 600 kişilik bir kültür 
merkezinde Şeb-i  Aruz'u kutladıklarını 
kaydetti. Erdoğan, ''Ama ben buraya 
gençlik yıllarımda geldiğimde o berbat, 
o çirkin kapalı spor salonunda 1500 
kişinin katılabileceği o yerde, rezil yerde, 
donarsınız bir taraftan, orada törenlere 
katılırdık'' dedi.
 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek'ten 10 bin kişilik spor salonunun 
süratle bitirmesini isteyen Erdoğan, 
''Burada ikileme yok. Önümüzdeki Şeb-i 
Aruz'u burada yapmamız lazım. Spor 
salonunu yetiştirip belki de önümüzdeki 
törenleri orada yaparız'' dedi. 

''Biz Konya'dan aldığımız ilhamla bu 
yolda yürüyoruz "

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ihracatı 
36 milyar dolardan aldıklarını, şu anda 
geriye dönük olarak 12 aylık ihracatın 150 
milyar dolara ulaştığını söyledi. 

''Aktif bir dış politikanız olmazsa bu 
rakamlara ulaşamazsınız'' diyen Erdoğan, 
''Diğer ülkelerle neden ilgileniyorsunuz'' 
şeklinde eleştiri aldıklarını belirtti. 

Erdoğan, ''İlgileniyoruz, çünkü biz Hazreti 
Mevlana'nın torunlarıyız. Zulüm ve zalimin 
karşısında dimdik duran, cesaretle 
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hakkı söyleyen Mevlana'nın izindeyiz. 
Çünkü biz Hint Yarımadası'na orada 
zulme uğrayan insanlar için donanma 
gönderen Osmanlı'nın torunlarıyız, onun 
için ilgileniyoruz'' diye konuştu. 

Deprem yardımı için gittikleri Açhe'de 
Sultan Abdülhamit adına hutbe 
okutulduğunu anımsatan Erdoğan, 
şunları kaydetti:  ''Böyle bir ecdadın 
torunu olacaksın, dünyadaki bu zulme 
duyarsız kalacaksın. Var mı böyle bir şey. 
Ama bunların büyük devlet olma diye bir 
ufku yok. Bunlar cüce, cüce, bunlardan 
bir şey olmaz. Selçuklu Devleti'nin büyük 
sultanı Kılıçaslan, Haçlı orduları karşısında 
'Bana ne Kudüs'ten' demeyip kahramanca 
mücadele verdiyse biz de aynı şekilde 
'Bize ne Kudüs'ten, bize ne Gazze'den' 
diyemeyiz. 

Bizim Filistin ile Suriye ile diğer dost ve 
kardeş ülke ve halklarla ilişkimizi kıyasıya 
eleştirenlerin, ne Hz. Mevlana'nın ne de 
Alaeddin Keykubat'ın huzuruna çıkmaya 
yüzleri olamaz. Bazılarının yüzleri olur, 
çünkü yüz dediğiniz zaman olayı sadece 
şu fiziki anlamdaki yüzle görmeyin ruha 

bakın, o önemli. Orada yansıması nedir 
bunun o önemli. Ama bunların orada 
herhangi bir yansıması yok. Onun için 
biz Konya'dan aldığımız ilhamla bu yolda 
yürüyoruz. Eğer Filistin'e eğer Suriye'ye 
karşı sessiz tepkisiz kalırsak bizim de 
Konya'ya gelecek yüzümüz olmaz.'' 

Erdoğan, Türkiye'yi istikrarla, güvenle ve 
kardeşlikle büyütmeye devam edeceklerini 
ve büyük bir ecdadın torunları olarak 
yapmaları gereken her şeyi yapacaklarını 
ifade ederek, ''Bu ruh bu anlayışla inşallah 
2023 hedeflerimizi tutturacak, ardından 
da 2071 hedeflerinin taşlarını hep birlikte 
döşemeye başlayacağız'' dedi. 

Erdoğan, ''Selçuklu ve Osmanlı ruhu ve 
mirası ile Cumhuriyet vizyonu ile hareket 
eden, cesaretle, kararlılıkla üreten ihracat 
yapan, ticaret yapan, iş imkanı oluşturan'' 
herkese teşekkür etti.  Tümosan ve 
Seydişehir Eti Alüminyum tesislerinin 10 
yıl önceki halinin hatırlanmasını isteyen 
Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bunlar 
kapanmış, bitmiş adeta inekler, koyunlar, 
keçiler oralarda otlar hale gelmişti. Şimdi 
bakın derece yapıyorlar, şimdi en önemli 
ihracatçı kuruluşlar haline geldiler. Bu ana 
muhalefetin kafası, yavrularının kafası bunu 
almaz ve bunlar şu anda en ciddi kurumlar 
vergisini ve diğer vergileri de devlete 
ödeyen kurumlar haline geldi. Zarar eden 
devlet kuruluşu mu, yoksa hem kazanan 
hem devlet kuruluşu mu işte biz bunu 
istiyoruz. Bizim mantığımız bu ama onların 
mantığı bunu almaz. Onlar kapalı devre 
çalışır, biz ise açık.''

Dışişleri Bakanı Prof.Dr.Ahmet 
Davutoğlu, "Türkiye'nin yükselişi güçlü 
bir siyasi irade ve siyasi istikrar ile 
gerçekleşti" 

Bugün sadece manevi bir beraberliğin 
değil, manevi beraberliği tamamlayan izzet 
ve onuru, manevi birlik ve beraberlikle 
takviye edecek olan birçok iktisadi adımın, 
kalkınma projesinin de hayata geçtiği bir 
gün olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, 
dün entegre, bütüncül kalkınmanın işareti 
olan bir çok tesisin açılışının yapıldığını 
hatırlattı.

"Bir tarafta Bağbaşı Barajı, Mavi Tünel, 
'su gibi aziz ol' hükmünce hepimizin 
suyla kaynaşacağı projeler; diğer tarafta 
hastaneler, kültür yatırımları, okullar 
açıldı" diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:  
"Hamdolsun. Ülkeler yükselirken, o 
ülkelerin derinliğine sahip olan şehirler 
de birlikte yükselir. Tarihte hiçbir dönem 
yoktur ki bir ülke yükselmiş olsun ama 
şehirleri yükselmemiş olsun. Hamdolsun 
ki son dönemde ülkemizin yükselişine 
paralel olarak şehirlerimiz de yeni bir 
kimlikle, sadece Türkiye ölçeğinde değil, 
çevre bölge ve ülkeler ölçeğinde değil, 
küresel ölçekte de yepyeni modellerle 
yükseliyorlar. Türkiye'nin yükselişi güçlü 
bir siyasi irade ve siyasi istikrar ile 
gerçekleşti. Bu noktada ülke adına Sayın 
Başbakanımıza teşekkür borçluyuz. 

Bu yükseliş esnasında Anadolu'daki ilk 
başkentimiz ve ebediyen de başkent 
kimliğini koruyacak olan Konyamız da 
hem maddi hem manevi kalkınmayı birlikte 
barındıran büyük yükseliş dönemi yaşıyor"

12
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Sıra Firma Adı

1 Ahmet KANAT-Kulu ve Cihanbeyli Oteli

2 Tisan İnşaat ve San. A.Ş.

3 Numan DİKİCİ-BMC Kamyon Ticaret

4 Bayram ÇAĞATAN-Çağman Ticaret

5 Muammer ERDOĞMUŞ-Geçit Pazarı

6 Necat Halit Pamir-Pamir Aydınlatma Elk. Malz. Kalıpçılık İth. ve İhr. 
ve Makine İmalatı

7 Tevfik Tezcan-Tezcan Kolonyaları

8 Besler Hayvancılık ve Yemcilik Mehmet Albayrak ve Ortakları 
Kollektif Şirketi

9 Uzman İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

10 Özkaymak Turizm Ltd. Şti.

11 Ayhan USLUGİL-Konya Hasan Kolonyaları

12 Sami GÜLER-Güler İnşaat Ticaret

13 Enes KONUŞ-Enes Saatçilik ve Enes Pazarlama

Sıra Firma Adı

1 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.

2 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.

3 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

4 Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

5 Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş.

6 Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

7 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

8 Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

9 Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.

10 Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

11 Selva Gıda San. A.Ş.

12 Safa Tarım A.Ş.

13 Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Malzemeleri ve Petrol Ürünleri 
San. ve Tic. A.Ş.

14 Serin Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.

15 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

16 Ak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Sıra Firma Adı

1 Türsa Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti

2 Selva Gıda San. A.Ş.

3 Akşeker Gıda Bağırsak ve Yağ San. Ltd. Şti.

4 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.

5 Tekbaş Ambalaj Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Sıra Firma Adı

1 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.

2 Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

4 Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

5 Konya Çimento San. A.Ş.

6 Akova Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

7 Ova Un Fabrikası A.Ş.

8 Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Sıra Mükellef Adı

1 Sayın Ali AKKANAT

2 Sayın Ahmet Atila DURUK

3 Sayın Ali Naci ÖZBİLGİÇ

4 Sayın Hüseyin ERKAN

5 Sayın Mehmet GÖKÇE

Sıra Firma Adı

1 Ova Un Fabrikası Tic. A.Ş.

2 Sayın Ahmet ORTAKAVAK

3 Sayın Mustafa ALBAYRAK

4 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.

5 Sayın Nevzat YILDIZ

6 Sayın İbrahim Ethem ÇINAR

Sıra Firma Adı

1 Eti Alüminyum A.Ş.

2 S.S.P. Otomotiv San. ve Dış Ticaret A.Ş.

3 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.

4 Selva Gıda San. A.Ş.

5 Derya Un San. Tic. A.Ş.

Sıra Firma Adı

1 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.

2 Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.

3 Eti Alüminyum A.Ş.

4 Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.

5 Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.

Sıra Firma Adı

1 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.

2 Işıklar Yatırım Holding A.Ş.

3 Supar Supap ve Parça San. ve Tic. A.Ş.

4 Yalçın Matbaa Ofset Mehmet Tayyar ÖZER

Sıra Mükellef Adı

2 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.

3 Eti Alüminyum A.Ş.

4 Konya Çimento San. A.Ş.

5 Safa Tarım A.Ş.

KONYA TİCARET ODASI 40. YILINI DOLDURAN FİRMALAR

KONYA TİCARET BORSASI EN ÇOK TESCİL YAPAN FİRMALAR

GELİR VERGİSİ

KONYA TİCARET BORSASI 40. YILINI DOLDURAN FİRMALAR

İHRACAT

EN ÇOK İSTİHDAM OLUŞTURAN FİRMALAR

KONYA SANAYİ ODASI 35. YILINI DOLDURAN FİRMALAR

İSO İKİNCİ 500

KURUMLAR VERGİSİ

İSO İLK 500
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Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret 
Borsası, Konya Sanayi Odası, TOSYÖV ve 
KOSGEB işbirliğinde Konya’da “KOBİler’e 
Sağlanan Destekler ve Alternatif Finans 
Olanaklar” paneli gerçekleşti.

Panel, Konya Ticaret Odası (KTO), 
Konya Ticaret Borsası (KTB), Konya 
Sanayi Odası (KSO), Türkiye Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest 
Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı 
(TOSYÖV) ve Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle 
gerçekleştirildi. Panele, KSO Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, KTB Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli, KTO Meclis Başkanı Seyit 
Karaca, TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, 
KOSGEB Başkan Müşaviri Halil Özgökçe 
ve Garanti Bankası İç Anadolu Bölge 
Müdürü Ahmet Saygılı ile çok sayıda 
işletme sahipleri ve temsilcileri katıldı.

 “KOBİ’LERE POZİTİF AYRIMCILIK 
UYGULANMALIDIR”

Panelin açılış konuşmasını yapan KSO 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Türk 
ekonomisinin temel taşını oluşturan 
KOBİ’ler, Türkiye’deki toplam işletmelerin 
yüzde 99.8’ini oluşturmaktadır. İhracatın 
yüzde 60’ının gerçekleştiren KOBİ’ler, 
istihdamın ise yüzde 78’ini sağlamaktadır. 
Türkiye’deki işsizliği çözmek, milli geliri 

yükseltmek, kısacası 2023 hedeflerine 
ulaşmak istiyorsak, KOBİ’lere gerçekten 
pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır” dedi.

 “HEDEF KÜRESEL BİR AKTÖR 
OLMAK”

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli, “KOBİ’ler 
işsizliği azaltmak ve ülkemizin sosyo-
ekonomik gelişmesine katkı sağlayan 
önemli kuruluşlardır. Dün çok küçük 
işletmelerde üretim yapıyorduk. Kapalı 
bir ekonominin içerisinde üretimlerimizi 
gerçekleştiriyorduk. Dünya’da, etrafımızda 
ve komşularımızda ne oluyor bunların 
farkında bile değildik. Fiyatlar rekabet 
döneminin artık kapandığını kalite ile 
rekabet döneminin başladığını hepimiz 
biliyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz 
mutlaka üretimi tüketimi, markalaşmayı 
dış ticareti de içerisine alan küresel 
bir aktör olmayı hedeflemeliyiz. Onun 
için KOBİ desteklerini Konyalı olarak 
çok çok ihtiyacımız var. KOBİ’lerin 
desteklenmesi ve finansa çok kolay 
ulaşmaları bizi 2023 hedeflerimize 
daha kolay ulaştıracaktır. Kobilerimize 
daha çok katkı sağlamak için, kurumlar 
olarak, şehrimizde Teknokent ve Bilim 
Merkezinin yanında ar-ge ve inovasyon 
merkezinin kurulması ve eskiden bir 
tane olan teknoloji merkezlerini diğer 
üniversitelerimize açılmasını sağladık. 

KOBİ’ler
Kredilerle İlgii
Bilgilendirildi
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Bilgilendirme Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB), 
Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest 
Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) ve Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle 
gerçekleştirildi. Panele, KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, KTB Başkanı 
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Rahmi Aktepe, KOSGEB Başkan Müşaviri Halil Özgökçe ve Garanti Bankası 
İç Anadolu Bölge Müdürü Ahmet Saygılı ile çok sayıda işletme sahipleri ve 
temsilcileri katıldı.
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Kobilerimize sağlanacak destekler ve 
onların finansmana ulaşmasını sağlayacak 
araçların yaygınlaşması; ülkemizin 2023 
vizyonu ve ihracat hedefine ulaşmasını 
sağlayacaktır.” diye konuştu.

 “EN ÖNEMLİ AÇILIM DIŞ 
PAZARLARDIR”

 TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, 
“Bugün KOBİ’lerin önündeki en önemli 
açılım dış pazarlardır. Ekonomide her 
güzel gelişmenin karşısında moralimizi 

bozan şey dış ticaret dengesizliğinden 
kaynaklanan cari açık konusudur. 

Bu sorunun aşılması için ülke olarak 
ihracatımızın artması gerekiyor. Bunun 
başarmanın yolu ise dış pazarların dikkatini 
çekecek yüksek katma değer yaratan ürün 
ve hizmetlerimizi pazarlamaktan geçiyor” 
şeklinde konuştu.

 KOSGEB Başkan Müşaviri Halil Özgökçe 
ise, 1.7 milyarlık ihracatın en kısa 
zamanda 17 milyarlara, 170 milyarlara 

çıkmasını temenni ettiğini ifade ederek, 
“Çünkü Konyalı buna layıktır. Anadolu’nun 
bozkırında, stepinde İstanbul ve Kocaeli 
gibi büyük sanayi şehirlerimizin haiz 
olduğu imkanların çok azına sahip olarak, 
kardeşlik birlik ve beraberlik içinde bu 
başarıyı sağlamak her ile nasip olacak bir 
şey değildir. Bu bakımdan gerçekten tebrik 
ediyorum” dedi.

 Protokol konuşmalarının ardından 
TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Hilmi 
Develi Moderatörlüğün de panele geçildi.

Sayı: 41
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“Zamanımız Dar,  İşimiz Çok”

Tarihin akışı içinde bazı coğrafyalar, 
bazı ülkeler ve/veya bazı şehirler 
bir veya birkaç adım öne çıkar. 
Kendileri farkında olmasa da onları 

dışarıdan seyreden gözler onları konuşur, 
onlardan feyz alır. Mesela bir döneme 
damgasını vuran, Selçuklu gibi, Osmanlı 
gibi, Fransa gibi. İyi ve kötü hatıralarıyla 
Almanya gibi. Bir dönemin Amerikası gibi. 
Bir döneme damgasını vuran Japonya, 
Güney Kore gibi. Yakın zamanlardaki 
Rusya ve Çin gibi. Kimisi ekonomide 
oluşturdukları modelle, kimisi insanların 
hayat standartları ve çağlarına göre ve 
çağlarının ilerisinde geliştirdikleri yönetim 
anlayışları ve demokrasi standartlarıyla 
örnek olur, örnek alınırlar.

O dönemlerde ve o coğrafyalarda bazı 
şehirler de önlerinde açılan kulvarda 
daha hızlı ilerler, öncü konumda olur ve 
değişimde öncü rol üstlenerek birkaç adım 
öne çıkarlar. Mesela bir dönemin Konya’sı, 
bir dönemin İstanbul’u, bir dönemin 
Paris’i, Washington’u, Seul’ü, Shangahı’ı, 
Osaka’sı, Kyoto’su, Kobe’si, Hong Kong’u, 
Beijing’i, Pekin’i, gibi. Onların isimleri bile o 
dönemin dinamiğini anlatmaya yeter.

Ülkemizin yakın tarihinde de bazı 
bölgelerin ve bazı illerin zamanın 
dinamiklerini yakalayarak veya 
konjonktürün sunduğu avantajları 
kullanarak ön plana çıktığı dönemler vardır. 
Mesela 50’lerde tarımın ticarileşmesi, 
Adana’yı, Mersin’i bir adım öne taşımıştı. 
Dünya ticaretiyle entegrasyonda önemli 
bir dönüşüme imza attığımız bir dönemde, 
tekstildeki avantajlarıyla Denizli, lojistik 
avantajları, sanayi yapılanmaları, 
üretimdeki esneme kabiliyetleriyle  Antep 
ve Maraş öne çıkmıştı. Keza Antalya 
dünyada artan refah ve insanların turizme 
harcayabilecek paraya kavuşmasıyla 
şans bulmuştu. Bu örnekleri çoğaltabiliriz, 
ancak işin özü şudur ya hiçbir şey 
yapmasanız bile ülkenin veya dünyanın 
gittiği güzergâhın üzerinde olduğunuz için 
o değişimde şans yüzünüze güler ya da 
dünyanın veya ülkenin gideceği güzergaha 
göre yaptığınız hazırlık sizin o yolculuğa 
nefesi kuvvetli konumda dahil olmanızı 
sağlar.

Biz her ne kadar zaman zaman kısır 
gündemlere takılıp kalsak da ülkemizin 
dünya milletler ailesi içinde birkaç adım 
öne çıktığı, başka coğrafyaların ve başka 
ülkelerin Türkiye modelini konuştuğu 
tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemi iyi 
okuyan gidilen güzergâha göre hazırlığını 
iyi yapan illerin de bir adım öne çıkacağı 
bir dönem bu dönem.

Ve bu dönemde uzun bir belirsizlik 
sürecinden sonra Türkiye’nin güzergâhı, 
hedefleri net şekilde belli. Hedefsiz 
kaldığı dönemlerde sağa sola savrulan 
Türkiye, 2023 vizyonu ile 10 sene sonra 
nerede olacağını, dünyadaki konumunu 
nereye taşıyacağını belirlemiş ve o net 
hedeflere göre iktisadi ve insani kalkınma 
endeksinde kendisini öne taşıyacak 
adımlarını hızla atıyor. Demokrasisini insan 
odaklı güçlendiren, hak ve hürriyetlerin 
alanını genişleten Türkiye hızla büyüyen 
ekonomisi, istikrar kazanan siyasi yapısı, 
dünya milletler ailesi içinde ilkeli ve dik 
duruşu ile etkinliğini ve itibarını arttırıyor, 
2023 Türkiye’sini süratle inşa ediyor.
2023’te hem iktisadi hem insani endeksler 
bakımından Türkiye’nin nerede olacağı, 
dünyadaki konumunu nereye yükselteceği 
belli. Mesela 2023’ün Türkiye’sinde kişi 
başına milli gelir 25.000 Dolar’ın üzerinde 
olacak. 2023 Türkiye’sinin Gayri Safi Yurt 
İçi Hasılası 2 Trilyon Doları aşacak ve 
ihracatı da 500 Milyar Doları geçecek. 
Türkiye bundan 10 sene sonra dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olacak. 
Yani bugün önümüzde olan 6-7 ekonomiyi 
geride bırakacağız, onlardan kat be 
kat daha iyi bir büyüme performansı 
sergileyeceğiz. 10 sene sonra dünyanın ilk 
on ekonomisi içine girecek olan Türkiye’de 
tarım sektörü ise dünyanın ilk beşinde 
olacak.

Güzergâh belli, yapılacaklar da belli. 
O Türkiye’de Konya nerede olacak? 
Türkiye’nin geneli ile uygun adım mı 
yürüyecek, bir adım geride mi kalacak, 
bir adım öne mi çıkacak? Bunun cevabını 
biz Konyalıların yapacakları belirleyecek. 
Zamanın ruhunu yakalamamız veya 
kaçırmamız nerede olacağımızı 
belirleyecek. Zamanın ruhunu yakalarsak 

bir adım öne çıkıp, Konya modelini 
konuşturacağız, yakalayamazsak kaçıp 
giden şansın ardından vah vahlar eşliğinde 
baka kalacağız.

Bu dönemde Konya’nın iki büyük şansı var. 
Biri Konya’nın potansiyeli, diğeri Ankara 
ile Konya’nın Cumhuriyet tarihimizde belki 
de ilk kez aynı dili konuşuyor olması, 
aynı heyecanı yaşaması, aynı hedefleri 
paylaşması.

Konya şanslı çünkü, 2023 hedeflerine en 
büyük katkıyı yapabilecek potansiyele 
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sahip. Konya şanslı çünkü dünyanın 
geleceğinde önemi ve talebi artacağı 
kesin olan iki sektörde müthiş bir 
potansiyele sahip. Bunlardan biri enerji, 
diğeri ve belki de en önemlisi gıda. Biri 
için henüz değerlendirilmeyi bekleyen 
kömür havzalarına, yenilenebilir enerji için 
uygun bitmez tükenmez güneşe sahip, 
diğerinde ise dünyanın en önemli 10 tarım 
havzasından biri olan uçsuz bucaksız 
Ova’ya, Mavi tünellin tamamlanmasıyla 
en önemli meselesinin çözümünde 
büyük bir aşama kaydetmiş, bereketini 
üzerinde yaşayanlara sunmaya hazır olan 

bir hazineye sahip. Üstelik de üretmek 
arzusunda olana desteğini esirgemeyen 
bir irade, merkezi irade de hazır bekliyor.
2023’e şunun şurasında 10 sene kaldı. Bu 
dar zamanda dünyanın ilk onuna girecek 
Türkiye ile uygun adım yürüyebilmek için 
bizim de kendi sektörlerinde dünyanın ilk 
onuna girecek firmalar, sanayi tesisleri 
kurmamız, markalar üretmemiz gerekiyor. 
Tarım sektöründe Dünyanın ilk beşinde 
yer alacak Türkiye’ye yakışanı yapmamız 
ve Konya merkezli bir gıda markasını 
dünyanın ilk beşine taşımamız gerekiyor. 
Bu potansiyel Konya’da var. 

Bu irade ve kararlılık biz Konyalılarda 
var.  Ve bu dönem, Konya’nın dönemi. 
Biz yaptıklarımız, yapabildiklerimiz 
ve yapacaklarımızla sadece şuna 
karar vereceğiz, çok konuşup az mı 
konuşturacağız, çok çalışıp çok mu 
konuşturacağız. Yani ülke sınırlarından 
öteye taşmayan bir Konya Modeli’ne mi 
imza atacağız, başka coğrafyalara da 
örnek olacak işlere mi imza atacağız. 

Bizim tercihimiz ikincisinden yana ve o 
nedenle de zamanımız dar, yapılacak 
işimiz çok. 

Sayı: 41
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M A K A L E

Jet Yakıtı Hammaddesi
Camelina sativa (L.) Crantz 

Ketencik
Türkiye bitkisel yemeklik yağ üretiminde 
kendi ihtiyacını karşılayabilecek durumda 
değildir. Son yıllarda biyodizel elde 
etme amacıyla ihtiyaç duyulan bitkisel 
yağ talebini de ilave edersek konunun 
önemi daha da artmaktadır. Bitkisel 
yağa olan talep, kişi başına tüketilen 
yağın ve biyodizel ihtiyacının yıldan yıla 
artma meyilinde olması, artan nüfusla 
birlikte bitkisel yağ açığını da devamlı 
artırmaktadır.

Ülkemizde yetiştirilen yağ bitkileri ayçiçeği 
(Helianthus annuus L.), kanola (Brassica 
napus L.), soya (Glycine max (L.) Merr.), 
aspir (Carthamus tinctorius L.), susam 
(Sesamum indicum L.), yerfıstığı (Arachis 
hypogaea L.) ve haşhaş (Papaver 
somniferum L.)’dır. Bu bitkilerden elde 
edilen toplam yağ, ihtiyacımızın yaklaşık 
olarak üçte birini ancak karşılamaktadır. 
Yağ açığımız ithalatla karşılanmaktadır. 
Bitkisel yağ açığını azaltmak için mevcut 
yağ bitkilerinin ekim alanını veya verimini 
artırmak gerekir. Buna ilave olarak  
alternatif yağ bitkileri üzerinde durulmalıdır.  
Ketencik ülkemizin yağ açığını azaltmada 
kullanabileceğimiz bitkilerdendir. Bu 
bitkinin tarla tarımında yer alması ile her 
yıl ham yağ ve tohum ithalatı için önemli 
miktarda ödenen dövizden tasarruf 
edilebilecektir. Ayrıca ketencik, yağında 
yüksek miktarda bulunan Omega-3 ve 
Omega-6 yağ asitleri ile insan sağlığı için 
büyük bir öneme sahiptir. Kuru alanlarda, 
zayıf topraklarda ve yüksek rakımda 
yetişebildiğinden ülkemizdeki bu alanların 
değerlendirilmesinde kullanılabilecek 

alternatif bir bitkidir (Koç ve Önder, 2012).
Ketenciğin yazlık ve kışlık çeşitleri 
mevcuttur. Koç ve Önder (2012), Kurt ve 
Seyis (2008)’e atfen bildirdiğine göre yazlık 
ketencikte dekara verim 150-300 kg, kışlık 
ketencikte ise 300-400 kg civarındadır. 
Diğer yağ bitkileriyle kıyaslandığında 
ketenciğin verimi soya, yerfıstığı ve 
kanolanın verimine yakındır.
Ketenciğin yağ oranı literatürlere göre 
farklılık arzetmektedir.  Arıoğlu ve ark. 
(2003), yapmış oldukları bir çalışmada bu 
değeri % 28-37 olarak belirtmişlerdir. Kurt 
ve Seyis (2008)’e göre yazlık çeşitlerin 
tohumlarında yaklaşık olarak % 42, kışlık 
çeşitlerin tohumlarında ise yaklaşık olarak 
% 45 yağ bulunmaktadır. Diğer yağ 
bitkileriyle kıyaslandığında ketencik tohumu 
aspir ve soya’dan daha yüksek oranda yağ 
ihtiva etmektedir.

Yazlık ketencik çeşitleri 85-100 gün 
gibi kısa bir yetişme süresine sahiptir 
(Putnam ve ark.1993). Lafferty ve ark. 
(2009) yetişme süresini 60-90 gün olarak 
belirtmiştir. Yetiştirilecek bölgenin şartlarına 
göre değişmekle beraber örneğin Orta 
Anadolu şartlarında yazlık çeşitler Mart-
Nisan aylarında, kışlık çeşitler ise Ekim 
ayı içerisinde ekilebilir. Nitekim Katar ve 
ark. (2012), Ankara ekolojik koşullarında 
yazlık olarak ketencik 1 Mayıs’da ekilmiş, 
20 Temmuz’da hasat edilmiştir. Ancak 
bu ekimden oldukça az bir verim elde 
etmişlerdir. Samsun ekolojik koşullarında 
ise kışlık olarak Kasım ayı içinde ekilen 
tohumlar Haziran ayı sonunda hasat 
edilmiştir (Kurt ve Seyis, 2008). 

Zir.Müh.Nur KOÇ
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof.Dr.Mustafa ÖNDER
Selçuk Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü

Prof.Dr.Hüseyin ÖĞÜT
Selçuk Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü

 

18



19

ÖNEMİ

Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.] 
Brassicaceae familyası, Camelina cinsi 
içerisinde yer almakta olup çok sayıda tür 
ve alttürleri içerir. Ketenciğin daha öncede 
belirttiğimiz gibi yazlık ve kışlık çeşitleri 
mevcuttur. Kültürü yapılan ketencik çeşitleri 
tek yıllıktır. Bitki boyu genel olarak 25-100 
cm arasında değişir. Bitki habitusu tek 
gövde şeklinde büyür. Gövde yuvarlak 
olup, üzeri tüylü ve genellikle aşağıdan 
dallanır. Ketenciğinin yaprakları mızrak 
biçiminde olup 5-8 cm uzunluğundadır. 
Kenarları düzdür. Çiçek; 4 adet yeşil 
renkte çanak yaprak, 4 adet sarı ya da 
sarımsı beyaz renkte taç yaprak, 6 adet 
erkek organ ve bir adet dişi organdan 
oluşur. Ketencik bitkisi kendine döllenen 
bir bitkidir. Ancak böceklerin ziyareti 
ile yabancı döllenebilir. Meyve, kapsül 
biçiminde olup, 0,7-2,5 mm çapında, 
portakal renginden kahverengine kadar 
değişen renktedir. Kapsül 8-16 adet tohum 
ihtiva eder. Tohumun uzunluğu genişliğine 
göre daha fazla olup, şekil olarak buğday 

tohumunu andıran bir görünümü 
vardır. Kültürü yapılan çeşitlerin tohum 
rengi koyu sarıdan açık kahverengine 
kadar değişir ve 
parlaktır. Tohumun 
1000 tane ağırlığı çeşit, 
yetiştirme şartları, 
besin elementleri 
alımı gibi faktörlere 
bağlı olarak 0,8-
1,8 gram arasında 
değişir (Kurt ve 
Seyis, 2008).
Montana State 
Üniversitesi 
Tarımsal Araştırma 
Merkezinde 
(MSU Agricultural 
Research Centers) 9 farklı yağ bitkisi 
(Ayçiçeği, Aspir, Soya Fasulyesi, Kolza 
Tohumu, Hardal, Keten, Crambe, 
00-Kanola ve Ketencik) üzerinde uzun yıllar 
boyunca süren bir deneme yürütülmüştür. 
Ketenciğin Montana ve Northern Great 
Plains için yağlı tohum üretimi konusunda 
umut verici olduğu bu denemede ortaya 

çıkmıştır. Değerlendirme parametrelerine 
girdi maliyetleri, üretim maliyetleri, hasat 
maliyetleri ve verim dâhildir. Ketencik 
her zaman yüksek verimli bir yağ bitkisi 
değildir. Ancak minimum girdi ihtiyacından 
dolayı üretimi en ekonomik olan yağ 
bitkisidir (Pilgeram ve ark., 2007). Ayrıca 
ketenciğin yağı ve küspesinin potansiyel 
pazarı da oldukça geniştir. 
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M.S. 1000’li yıllarda Türk illerinde 
“Mayıh, Mayec” ismi ile anılan ketencik 
günümüzde “Yalancı Keten”, “Alman 
Susamı”, “Sibirya Yağlı Tohumu” gibi 
değişik isimlerle adlandırılmaktadır (Koç ve 
Önder, 2012). 
Kurt ve Seyis (2008) ketenciğin Kuzey 
Avrupa ve Orta Asya’nın doğal bitkisi 
olduğunu belirtmiştir. Ancak bazı 
kaynaklarda Akdeniz ve Orta Asya orijinli 
olduğu ifade edilmektedir. Yunanistan’da 
(M.Ö. 3000), Romanya’da (M.Ö. 2200) ve 
İsviçre’de (M.Ö. 2000) ketencik tohumu 
fosilleri bulunmuştur. Ketencik türlerinin 
yapılan arkeolojik kazılarla Avrupa ve 
İskandinavya’da Bronz (M.Ö. 1500-
400) ve Demir çağında (M.Ö. 400- M.S. 
500) bilindiği tespit edilmiştir. Demir 
çağında C. linicola keten ve tahıllarla 
beraber insan diyetinde önemli bir yeri 
olduğu yapılan araştırmalar sonucunda 
bulunmuştur. Danimarka'da 1950 yılında 
bulunan M.Ö.400-M.S.100 yıllarına ait 
bataklığa gömülmüş bir adam cesedi 
bulunmuştur. Bu cesedin bağırsak ve 
midesi incelendiğinde C. linicola tohum 
ve tohum parçalarına rastlanılmıştır 
(Zubr,1997). Ketenciğin monokültür olarak 
yetiştirilmesi M.Ö.600’lu yıllardan önce 
Ren nehri vadisinde yapılmıştır (Putnam ve 
ark.,1993).

Orta çağ boyunca ketencik çok az 
yetiştirilmiştir (Zubr,1997). Sanayi 
devriminden sonra ketencik yağı, 
kolza yağı gibi endüstriyel yağ olarak 
kullanılmıştır (Putnam ve ark.,1993). 20. 
yüzyılın başından 1930’lu yıllara kadar 
Fransa, Belçika, Hollanda, Balkanlarda ve 
Rusya’da Kafkasya’dan Sibirya’ya kadar 
olan bölgede yetiştirilmiştir (Zubr,1997). 
Ancak ketencik üretimi zamanla yavaş 
yavaş azalmıştır. Günümüzde Omega-3 
yağ asitlerinin bitkisel kaynaklardan 
karşılanması düşüncesinin ortaya çıkması 
ile ketenciğin yeniden yetiştirilmesi 
artmıştır. Ketencik bugün Fransa, Arjantin, 
Slovenya, Ukrayna, Çin, Finlandiya, 
Almanya, Avusturya ve A.B.D.’de 
üretilmektedir (Koç ve Önder, 2012). 
Ketencik üretimi ülkemizde yapılmamakla 
beraber Almanya’da ekim alanı 1993 
yıllında 95 ha, 1994 yıllında 138 ha, 1995 
yılında 66 ha ve 1996 yıllında 17 ha olup 
yıllara göre inişli çıkışlı bir seyir takip 
etmiştir. İngiltere ve Avusturya’da da az 
da olsa (5-50 ha) ekim alanları mevcuttur 
(Anonymous, 2002).  A.B.D.’nin Montana 
eyaletinde 2004 yılında ticari olarak 
ketencik ekili alan yok iken üreticileri ile 
yapılan işbirliği sonucunda 2006 yılında 
4000 ha, 2007 yılında ise 20,250 ha alana 
ketencik ekilmesi kararlaştırılmıştır.

TARIMI

Ketenciğin tohumu soğuğa ve dona 
karşı toleranslıdır. Ketencik aşırı kuraklığa 
karşı toleranslı olup, ağır killi topraklar 
hariç farklı iklim ve toprak yapısına sahip 
çok değişik alanlarda yetişebilmektedir 
(Harrison, 2011; Kurt ve Seyis, 2008). Bu 
bitki diğer kültür bitkilerinin yetişemediği 
kuru alanlarda, zayıf topraklarda ve 
yüksek rakımda rahatlıkla yetişebilir (El 
Bassam, 2010). Toprak sıcaklığı 3-4°C 
ulaştığında çimlenme başlar. Ketencik yarı 
kurak alanlarda nadas döneminde başarı 
potansiyeli oldukça yüksektir (Lafferty ve 
ark., 2009).

Ketencik tohumunun küçük olması 
nedeniyle ekim için toprak hazırlığının iyi 
yapılması oldukça önemlidir. Çimlenme 
ve uniform çıkışın sağlanabilmesi için 
tohumun toprakla çok iyi temas etmesi 
gerekir (Lafferty ve ark., 2009). Ekim 
öncesinde ikileme ile çimlenen yabancı 
otların toprağa katılması, yabancı ot 
rekabeti açısından oldukça önemlidir. 
Toprağın yabancı otlarla aşırı derecede 
kaplı olması durumunda, çıkış öncesi 
Trifluralin (150 g/da) aktif maddesine sahip 
yabancı ot ilaçları ile toprağın ilaçlanması, 
yabancı otlarla rekabet etmek için yeterlidir.
Zubr (1997) ideal sıra arasını 10-13 cm 
olarak belirtmiştir. Genel olarak üzere sıra 
aralığı 10-15 cm ve sıra üzere 1-2 cm 
olacak biçimde ve 1000 tane ağırlığına 
bağlı olarak dekara 0.5-0.7 kg tohum atılır. 
Tohumlarının çok küçük olması nedeniyle 
ekim derinliği 0,6 cm (1/4 inç) olması 
gerekir. Lafferty ve ark. (2009) ft2’de 
yaklaşık olarak 10-25 adet bitkinin (m2’de 
110-275 bitki) kabul edilebilir bir değer 
olduğunu belirtmişlerdir. Agegnehu ve 
Honermeier (1997) tohum miktarı ve azotlu 
gübrelemenin ketencik verimi üzerine 
etkisini tınlı kum toprak şartlarında üç yıl 
boyunca araştırdıklarında en yüksek verimi 
12 kg/da N’lu gübre uygulaması ve m2’ye 
400 tohum (m2’de 182 bitki) kullanıldığında 
elde ettiklerini bildirmişlerdir. Lafferty ve 
ark. (2009) tohum ve gübreyi karıştırarak 
havalı gübreleme makinesi ile yapılan 
ekimlerin uygun olduğunu bildirmektedir.   
Bitkinin gübre ihtiyacı topraktaki alınabilir 
besin elementlerinin durumuna bağlı 
olarak orta ve düşüktür. Optimum saf 
azot ihtiyacı dekara 10 kg olup, en uygun 
uygulama zamanı kışlık ekimlerde erken 
sonbaharda, yazlık çeşitlerde ise bitkinin 
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4-6 yapraklı olduğu dönemdir. Ekim öncesi 
dekara 3 kg fosfor ve 5 kg potasyumun 
uygulanması yeterlidir (Kurt ve Seyis, 
2008). 

Ketencik hastalık ve zararlılara karşı 
dayanıklıdır. Yaygın olarak bildiğimiz 
zararlılar bu bitkide ekonomik önemi olan 
bir zarar meydana getirmemişlerdir. Bu 
nedenle bu bitkiye herhangi bir pestisit 
uygulamasına ihtiyaç yoktur (Harrison, 
2011; Zubr,1997).

Ketencik makineli hasada uygun bir 
bitkidir. Yeni geliştirilen çeşitler, tohum 
dökmeye dayanıklıdır. Hasat zamanı 
tohumun ihtiva ettiği rutubet oranı % 11 
civarında, depolama açısından da % 
8’den az olması gerekir. Çeşide, ekolojik 
koşullara ve uygulanan yetiştirme tekniğine 
bağlı olarak değişmekle birlikte dekara 
verim yazlık ekimlerde 150-300 kg, kışlık 
ekimlerde 300-400 kg civarındadır.

KULLANIM ALANLARI

Yemeklik olarak kullanımı
Ketencik yağında % 35-45 Omega-3 ve % 
15-20 Omega-6 yağ asitleri bulunmaktadır. 
Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri 
bakımından zengin bir kaynaktır. Bu yağ 
asitleri kandaki LDL-kolesterol seviyesini 
azalttığı için, kalp ve kalp damarlarını 
sağlığı için faydalıdır. Aynı zamandan 
benzer yağ asitlerine sahip olması 
nedeniyle balık yağı yerine de kullanılabilir. 
Ayrıca ketencik yağında yaklaşık olarak 
700 mg/kg tokoferol ve 100 gramında 10 
mg E vitamini bulunmaktadır. Ketencik 
yağının insanlar tarafından tüketilmesinin 
uygun olduğu yapılan araştırmalarla tespit 
edilmiştir. Kolza yağı ile karıştırılarak da 
yemeklik olarak kullanılmaktadır. Ketencik 
yağı bundan başka derin kızartma 
hariç diğer kızartmalarda, salatalarda, 
yemeklerde, fırında pişen yemeklerde 
kullanılabilir. Ayrıca mayonez, sos gibi 
yapımında yağ kullanılan ürünlerde 
kullanılabilir (Zubr, 1997). Ketencik 
tohumu aynı zamanda çerezlik olarak da 
kullanılmaktadır.

Biyodizel olarak kullanımı
Günümüzde artan enerji ihtiyacı göz 
önünde bulundurulursa ketenciğin önemli 
kullanım alanlarından birisi de ketencik 
yağından biyodizel elde edilmesidir.
Ketencik yağından Jet yakıtı üretilmesi 
dünya havayolu şirketlerinin ilgisini çeken 
bir konu olmaya devam etmekte ve önemli 
firmalar bu alanda uygulamaya yönelik 
adımlar atmaktadırlar.
 Japon havayolları 30 Ocak 2009 yılında 

ilk kez uçak yakıtı olarak hammaddesi 
ketencik yağı olan bir biyoyakıt kullanmıştır. 
Yarım saat süren deneme uçuşunda 
kullanılan yakıtın %50’si biyoyakıt % 50’si 
geleneksek Jet-A (Kerosene) uçak yakıtıdır. 
Bu biyoyakıtın içinde %84 ketencik yağı, 
%16’dan az Jatropha yağı ve %1’den daha 
az Alg yağı bulunmaktadır (Anonymous, 
2012b; El Bassam,2010).

ABD Hava Kuvvetleri (USAF), uçak yakıtı 
olarak kerozin kullanımını çok önemli 
oranda düşürmek ve dışarıya olan petrol 
bağımlılığını stratejik seviyede azaltmak 
amacıyla uzun süredir çalışmalar 
yapıyordu ve bu Ar-Ge faaliyetleri ilk 
meyvelerini vererek somut bir hal aldı.
18 Mart 2011 tarihinde USAF’a ait bir 
F-22, yakıt deposunda % 50 kerozin 
ve % 50 ketencik bitkisinden kazanılan 
yakıt karışımıyla sadece başarılı bir ilk 
uçuş gerçekleştirmekle kalmadı, söz 
konusu F-22 Raptor uçuş esnasında 
40.000 feet (12.192 m) yükseklikte, art 
yakıcılarını kullanmaksızın (turbofan 
motorların nozüllerine jet enjektörleri ile 
yakıt püskürtmeksizin:“Afternurner”) ses 
duvarını aşarak 1.5 Mach’lık süpersonik 
hıza (“Supercruise”) ivmelenmeyi ve bu 
hızda tutunmayı başarmıştır.

USAF bu sayede hem ham petrolü rafine 
ederek kazandığı kerozin ihtiyacını % 50 
oranında düşürmüş ve dışarıya bağımlılık 
oranını azaltmış olacak, hem de yakıt 
kazanımı açısından daha çevreci ve 
ucuz bir çözüm olan, yenilebilir enerji 
kategorisine giren ketencik yakıtını 
F-22'lerden başlayarak kullanacaktır.

Ketencik yağı Kinematik Viskozite 
değerinin diğer yağlara yakın olması 
yakıt üretim prosesi açısından zorluk 
olmayacağını göstermektedir (Şekil 2).
Yakıtlar için önemli özellik olan ve yakıtın 
kendiliğinden tutuşabilirliğinin ölçüsü olan 
Setan Sayısı Ketencik metil esteri için 
52,8’dir  (Öğüt ve Oğuz, 2006; Moser ve 
Vaughn, 2010).  

Küspe olarak ve diğer kullanım alanları 

Ketencik tohumunun yağı değişik 
yöntemlerle alındıktan sonra geriye kalan 
küspesi  % 10-14 yağ, yaklaşık olarak % 
40 protein, % 13 civarında lif, % 5 mineral 
madde, az miktarda da vitamin ve diğer 
maddeler ihtiva eder. Ketencik küspesinin 
proteini arjinin, lisin, methiyonine ve 
treonin gibi temel amino asitlerin varlığı ile 
karakterize edilir (Zubr,1997). Ketenciğin 
küspesindeki glukosinolat miktarı 
Brassicaceae familyasındaki diğer türlere 
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göre daha azdır ve içerisinde çok az 
miktarda uçucu izotiyosiyanat vardır. Bu 
değerleri ile ketencik küspesi hayvan yemi 
olarak kullanılan soya küspesiyle yarışabilir 
(Pilgeram ve ark.,2007). 2009 yılında 
FDA (The Food and Drog Administration) 
ketencik küspesinin  % 10’dan fazla 
olmamak şartıyla sığır, yumurta ve broyler 
tavukların yemlerine ve domuz yemlerine 
ise % 2’den fazla olmamak şartıyla 
katılmasına izin vermiştir (Anonymous, 
2012a).

Yağının yemeklik ve biyodizel olarak 
ve küspesinin hayvan yemi olarak 
kullanılmasının dışında ketenciğin başka 
kullanım alanları da vardır. İbn-i Sina “El-
Kanun Fi’t-Tıbb” adlı eserinde “Mayıh, 
Mayec” isimleri ile bu bitkinin tanımını 

yapmış ve bu bitkinin drogu dövülüp, 
balla karıştırıldığında, cilt bozukluklarını 
temizlediğini, kaynatılıp içilecek olursa da 
hıçkırığa iyi geldiğini belirtmiştir.
Ketencik yağı aynı zamanda cilt bakımı 
amacıyla vücut losyonu, banyo köpüğü 
ve banyo kremi gibi ürünlerin yapımında, 
kozmetik sanayinde, sabun ve yumuşak 
deterjan elde edilmesinde, lipopeptidlerin 
ve lipoaminoasitlerin üretiminde, 
doğal antioksidantların bir kaynağı 
olan tokoferollerin elde edilmesinde 
kullanılmakta olduğu birçok araştırıcı 
tarafından rapor edilmiştir (Kurt ve Seyis, 
2008). 

SONUÇ
Ketencik, ülkemizin yemeklik yağ ve 
biyodizel hammaddesi açığını azaltmada 

kullanabileceğimiz bitkilerdendir. Yağı 
içerisinde bulunan yüksek orandaki 
linolenik asit (Omega-3 yağ asidi) 
ve linoleik asit (Omega-6 yağ asidi)  
bakımından insan sağlığı için ayrı bir 
öneme sahiptir. 
Ketencik, diğer kültür bitkilerinin 
birçoğunun yetiştirilemediği kuru alanlarda, 
zayıf topraklarda ve yüksek rakımda 
rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Ketenciğin 
yarı kurak alanlarda nadas döneminde 
başarı potansiyeli olduğundan, nadas 
alanlarını daraltmada kullanabileceğimiz 
alternatif bir yağ bitkisi olabilir. Ayrıca 
minimum girdi ihtiyacına sahip olması ve 
potansiyel pazarının oldukça geniş olması 
nedeniyle ekonomik olarak ta çok önemli 
bir yağ bitkisidir.

Kısaca, ketencik yemeklik yağ açığını, yerli 
üretimden karşılamak zorunda olduğumuz 
biyodizel açığını ve küspe açığını 
azaltmada, sanayinin değişik dallarındaki 
ihtiyaca cevap vermede çok büyük öneme 
sahiptir.   

Dünyada hava taşımacılığında ketencik 
tohumu yağından elde edilen yakıtın 
kullanılması alanındaki çalışmalar göz 
önüne alındığında sözkonusu bitki 
ile ülkemizdeki çalışmaların zaman 
geçirilmeden başlanması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.

KOP projesi kapsamında Konya ilinde 
Enerji Tarımı uygulamalarının artma 
potansiyeli de ülkemiz için Ketencik tarımı 
ile ilgili proje çalışmalarının desteklemesini 
gerekli kılmaktadır.
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Konya’da her yıl Aralık ayında Mevlâna’nın 
vefatı ya da “gerçek âlemde doğuşu” 
kutlanır. Sadece Konya’da mı? Tabi ki 
hayır, yüzyıllar boyu olduğu gibi artık son 
yıllarda ülkemizin birçok şehrinde de bu 
“düğün” kutlanıyor. Sadece ülkemizde de 
değil, dünyanın pek çok ülkesinde bulunan 
Mevlâna dostları bu günü “coşkuyla” 
anıyor. Her halde dünyada hiçbir kimsenin 
vefatı bu şekilde mûsıkî ile, coşkuyla 
kutlanmıyordur. Hiç kimsenin vefatına 

“Düğün gecesi, Sevgililerin buluşma 
gecesi” anlamlarına gelen “Şeb-i Arûs” 
denmiyordur.

İşte Mevlâna’yı özgün kılan da budur. 
Kendisi yaşadığı dönemde hep gerçek 
ve daimî Sevgili olarak bildiği Yüce 
Allah’a ulaşmayı düstur edinmiş; O’ndan 
ayrı kalmayı dert kabul etmiş; yaşamı 
oyundan ibaret, bu dünyayı da bir sürgün 
yeri olarak telakki etmiş. Sevgili’sine 

kavuştuğunda ise kimsenin kendisi için 
gözyaşı dökmemesini, bizzat kendi adına 
sevinerek, ney üfleyerek, kudüm vurarak, 
Semâ ederek cenazesini geldiği yer olan 
toprağa geri verilmesini istemiştir.

Mevlâna’nın son günleri…
Sürekli perhiz yapması nedeniyle bir hayli 
zayıf düşmüş Mevlâna’nın bedeni,  aslı 
olan toprağa geri dönmek için hazırlık 
yaparken, canı da “Allah’ın katında 
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yeniden doğuş” için sabırsızlanıyordu.
Artık Mesnevî’nin yazılması da bitmişti. Son 
zamanlarda yüzü biraz daha solgunlaşmış, 
gözleri daha dalgın bakar olmuştu. Zaman 
zaman da ateşi yükseliyor, küçük hâvaleler 
gelip gidiyordu. Son dönemlerinde artık bu 
âlemden ayrılmak zamanının geldiğinden 
bahseden gazeller de yazmaya başlamıştı. 
“Ölüm erkekse yanıma gelsin de bir güzel 
bağrıma basıp sıkayım onu” diyerek şiirler 
söylüyordu.

Bir gün, oturması için tahsis edilen 
medresenin sofasında geziniyor ve ara sıra 
içini çekerek inliyordu. Ansızın hastalandı. 
Mevsim, Kasım ayının başlangıcıydı. 
Hastalık kırk gün kadar uzadı. Yanında ise 
Sarayının iki meşhur doktoru vardı, fakat 
hastalığını bir türlü teşhis edemiyorlardı. 
Bu haline üzülen ailesini ve dostlarını 
“Kendinizi üzmeyiniz; hastalığımız bizi bu 
âlemden ayıracak sebepten başka bir şey 
değildir” diye teselli ediyor; ama uzayan 

kış gecelerinde ıstırap içinde kıvranıyordu.
Başta Mesnevî’yi yazdırdığı değerli 
dostu ve talebesi Çelebi Hüsameddin 
olmak üzere oğlu Sultan Veled ve bütün 
arkadaşları başucundan ayrılmıyor, soğuk 
su ile yüzünü, başını, ayaklarını, göğsünü 
yıkayarak ateşini azaltmaya çalışıyorlardı. 
Bu yüksek ateşine rağmen yine en güzel 
rubailerini ve gazellerini söylemekten 
de geri durmuyordu. Vefatından bir gün 
önce nispeten iyileşmişti. Akşama kadar 
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kendisini ziyarete gelenlerle konuşmuş, 
âdeta her sözü vasiyet olacak şekilde 
cümleler sarf etmişti. O akşam da en sadık 
dostu Çelebi Hüsameddin ve en sevgili 
oğlu Sultan Veled, iki hekim ve yakın 
dostlarından bazıları yine baş ucunda 
idiler. Sultan Veled üst üste birkaç gece 
uyumamıştı. Mevlâna yaşlı gözlerle ona 
baktı ve zayıf bir sesle:

- Oğlum, bugün kendimi biraz daha iyi 
hissediyorum; git yat, dedi.
Sultan Veled müteessir bir halde kapıdan 
çıkarken Mevlâna son gazelini söylüyor ve 
Çelebi Hüsameddin de ağlayarak bunu 
yazıyordu:

“Git! 
Başını yastığa koy!
Beni, geceleri rahatsız olan şu biçâreyi yalnız 
bırak.
Biz geceleri sabahlara kadar inleyen sevda 
dalgalarıyız.
Sen istersen gülerek bize lûtfet;
İstersen ayrılarak cefa et.
Güzel yüzlülerin padişahı için sözünde durmaya 
lüzum yoktur.

Sen ey yüzü solmuş âşık, sabret; vefâlı ol.
Bizi öldürenin gönlü taş gibi katıdır.
Bizi öldüren, kanımızın bahası için hiçbir tedbir 
söylemiyor.
Bu derde ölmekten başka çare yoktur;
Şu halde nasıl olur da :
‘Bu derde devâ et!..’ diyebilirim?
Dün gece rüyamda aşk mahallesinde bir ihtiyar 
gördüm.

Başı ile bana işaret ediyor ve:
‘Bizim tarafa gel’ diyordu.”

İşte Mevlâna’nın son gazeli bu olmuştu. 17 
Aralık 1273’de, gün başka coğrafyalarda 
doğmak üzere garbı kızıla bürürken, 
ebediyetin eşiğine oturmuş, kapının açılıp 
kendisinin davet edilmesini bekliyordu. 
Ruhu ise “Ircıî...” (Kurân-ı Kerîm, Fecr: 28) 
emrine itaat etmiş ve kanatlanıp gerçek 
mekânına dönmüştü.“Her canlı ölümü 
tadacaktır” (Kur’ân-ı Kerim, Enbiyâ: 35; 
Al-i İmrân: 185) emr-i ilâhisi ile belki de o 
güne kadar hiç dillendirilmeyen, “Düğün 
Gecesi” anlamındaki Şeb-i Arûs; yani biz 
normal insanların deyimiyle “ölüm” nihayet 
gelmişti. 1207 yılında Belh’te başlayan bu 

gurbet ve ayrılık hayatı bazen sâkin, bazen 
coşkulu; bazen yalnız, bazen kalabalıkta, 
ama hep Sevgili’yle birlikte olunan 66 yılın 
ardından vuslatla sonuçlanmıştı.
Ertesi sabah Konya’da kalabalık bir 
cenaze töreni yapılıyordu. Cenazede 
protokol ve Konya’daki Müslümanların yanı 
sıra İsa’mızı, Musa’mızı onun sözleriyle 
daha da iyi anladık, diyen her dinden insan 
da bulunuyordu. Gayet sükûnetli olan 
halk, Mevlâna’nın daima üstünde taşıdığı 
elbisesine sarılı olan tabutun kaldırılacağı 
zaman galeyana gelmiş, ağlamalar 
sızlamalarla taşıyabilmek için tabuta 
hücum etmişlerdi. Bu sırada bazıları da 
Mevlâna’nın şu anlamlı gazelini okuyordu:

“Omuzdan omza yarın tahtımız olunca revan;
Açık kalırsa gözüm, sanmayın sebep şu cihan.

Düşünce yollara vah vah, yazık yazık demeyin,
Meğer ki uymaya şeytana dil; yazık o zaman!
(...)
Ne eksilir batılardan, ne kaybeder doğular,
Güneşle ay bu kadar doğdu, battı; var mı ziyan?

Uçan kuşun, kalır ardında bir hazin kafesi,
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Bu hücreden nasıl kurtulurdu, çıkmasa can?
Düşünce toprağa bir gün, filizlenir de tohum;
Neden yeşermesin öyleyse ektiğin insan? (...)”
Mevlâna sağlığında, namazının Şeyh 
Sadreddin-i Konevî tarafından kılınmasını 
vasiyet etmişti. Şeyh Sadreddin imamlık 
yapmak için tabutun önüne gelince, 
bayılacak gibi oldu. Kollarına girip geri 
çektiler. Onun yerine Kadı Siraceddin öne 
durarak nihayet namazı kıldırdı.
Yoğun izdiham nedeniyle hayli zor 
ilerleyen Mevlâna’nın tabutu ancak akşam 
vaktinde defnedileceği yere, yani şimdiki 
Mevlâna Müzesi’ne getirilebildi. Ve babası 
Bahaeddin Veled’in yanında toprağa 
verilerek, emanet teslim edildi.
İşte günümüzde de her milletten, her 
kültürden, her dinden insanlar Mevlâna’nın 
bu “Düğün Gecesi”ne katılmakta ve 
belki de 739 yıl öncesindeki Konya’nın 
o günkü manzarasını günümüzde 
canlandırmaktadır.

Mevlâna’dan sonra…
Evet, Mevlâna ‘Sevgili’sine kavuşmuştu. 
Yaşadığı dönemdeki fikri hayatı, başta 

Mesnevî olmak üzere tüm eserleri; 
kısaca onun yaşam felsefesi devam 
ettirilmeliydi. İşte bu dönemlerde 
oğlu Sultan Veled tarafından insanca, 
dürüstçe ve samimi bir Müslüman olarak 
yaşamanın ön planda tutulduğu Mevlevîlik 
belli bir sisteme bağlanıp kurumsallaştı. 
Adeta İnsanî Bilimler ve Güzel Sanatlar 
Akademileri gibi yüzyıllarca, gerek 
Türk insanına; gerekse Mekke’den, 
Kahire’ye; Girit’ten Atina’ya; Tebriz’den 
Saraybosna’ya kadar 140’ı aşkın noktada 
ve ayrıca milyarlarca insanın kalbine 
güzellikler sunup, onları ‘Yaradan’ına 
yaklaştırdı.
Günümüzde de Mevlâna’nın eserleri 
sayesinde bu ‘ruh güzellikleri’ ve 
‘insanca yaşama sanatı’ Amerika’dan, 
Avusturalya’ya; Japonya’dan Hollanda’ya 
yayılmakta ve “Gel” çağrısıyla bütün 
insanlığı kendine çekmekte; Mevlâna ise 
700 küsur yıl öncesinde âdeta bugünü 
görmüş gibi şöyle demekteydi:
“Allah’a tekrar tekrar yemin ederim ki, 
bizim bu mânâmız; güneşin doğduğu 
yerden battığı yere kadar bütün dünyayı 

kaplayacak ve bütün ülkelere ulaşacaktır. 
Hiçbir mahfil ve meclis olmayacak ki 
orada Mesnevî okunmamış olsun; hattâ 
o dereceye kadar ki, mâbetlerde, zevk ve 
sefa yerlerinde okunacak, bütün milletler 
bu sözlerimizle süslenecek ve onlardan 
faydalanacaktır.”

Mevlâna’nın felsefesini özetleyen, 
eserlerinin özü olabilecek olan ve 
onu anlamanın belki de en kısa yolu 
diyebileceğimiz şu vasiyeti ise herkesin 
önem ve özenle üzerinde düşüneceği 
fikirleri barındırır:
“Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı;
az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı;
isyan ve günahları terk etmeyi;
oruç tutmayı, namaza devam etmeyi;
aşırı hırs ve istekleri terk etmeyi;
bütün yaratılmışlardan gelecek cefaya 
tahammüllü olmayı;
aptal ve cahillerle oturmamayı;
güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte 
bulunmayı vasiyet ediyorum.
İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır.
Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.”
(Hz. Mevlâna)

Sayı: 41
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P A N E L

Konya Bölgesindeki Tarım Makinaları
İmalat Sektörü’nün İş Gücü Durumu

Konya İli makina imalat sanayinin önemli 
merkezlerinden birisidir. Makina imalat 
sektörü, birçok sektördeki verimliliğin, 
istihdamın ve ekonomik kalkınmanın temel 
faktörlerinden birisidir. Bu sektörün içinde 
bulunan Tarım Makinaları imalat sektörü, 
tarıma hizmet eden makinaların üretimini 
ve ticaretini gerçekleştirmektedir. 
Tarım makinaları sektörü, teknolojiyi 
kullanarak, tarım ve tarımsal 
mekanizasyonla birlikte gelişme gösterir. 
Sektör, tarımsal üretimde kullanılan, 
makinaların tasarımını, üretimini, satışını, 
pazarlamasını, bakımını ve onarımlarını 
kapsamaktadır. Sektörde üretilen tarım 
makinalarının tümü ve traktörlerin hemen 
hepsi tarımsal üretim faaliyetlerinde 
kullanılmaktadır. 

Tarım makinaları sektörünün faaliyet 
alanları, AB içindeki Ekonomik Faaliyetlerin 
Genel Endüstriyel Sınıflandırmasına göre 
29.31 ve 29.32 kodlarıyla, “Tarım Makinaları 
ve Traktörler” olarak tanımlanmaktadır. 
Dünya Ticaret Örgütünün  (DTÖ), Standart 
Endüstriyel Ticaret Sınıflandırmasında ise 
Tarım Makinaları–721 ve Traktörler–722 
kodları altında yer almaktadır. Sektör bu 

tanıma uygun olarak, traktör ve tarım 
makinaları şeklinde iki dala ayrılmaktadır 
(Çakır, 2005). Bu sektörün sınırları 
içinde, tarım traktörleri, tek-akslı motorlu 
çapalar, motorlu biçme makinaları, 
toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama 
makina ve ekipmanları, ekim- dikim 
makina ve ekipmanları, gübreleme 
makinaları, bitki koruma ve sulama için 
araç ve donanımları, hasat makinaları ve 
ekipmanları, ürün harmanlama, kurutma, 
savurma, temizleme, sınıflandırma, işleme 
için makina ve ekipmanlar, hayvansal 
üretim için makina ve ekipmanlar, tarla 
ve bahçe üretimi için diğer makina ve 
ekipmanlar bulunmaktadır (Anonim, 2001).

Tarım makinası imalatçısı işletmeler 
birer KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmeler) olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. KOBİ destek politikaları 
için mevcut durumlarının tespit edilmesi, 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve KOBİ’lere 
verilecek desteklerin araştırılması 
gerekmektedir. Bu nedenle sektör için 
ele alınması gereken unsurlardan biriside 
insan kaynaklarıdır. 

İsmail Korkmaz
Prof.Dr.Haydar Hacıseferoğulları
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Makalede Konya Bölgesinde tarım 
makinaları imalatı yapan firmalara, 2011 
yılında uygulanan anket sonuçlarının bir 
bölümü değerlendirilmiştir. Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret 
Odası, Tarmakbir kayıtları dikkate alınarak 
ve çeşitli web siteleri taranarak tarım 
makineleri imalatı yapan 175 firma tespit 
edilmiştir. Bu firmalardan 44 tanesi 
ankete katılmayı kabul etmemiştir.  Ayrıca 
önceden belirlenen 26 firma adreslerinde 
bulunamamış, 9 firmanın tarım makineleri 
imalatının olmadığı belirlenmiş ve 5 
firmanın anketi ise geçersiz sayılmıştır. 
Böylece Konya Bölgesinde toplam 93 
imalatçı firmaya yönelik anket verileri 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur  
(Korkmaz 2012). 

Ayrıca firmalar, Türkiye’nin AB ile uyum 
sağlama amacıyla 2005 yılında yürürlüğe 
konulan yönetmeliğe göre şu ölçütler 
esas alınarak, personel sayısı itibariyle 
tabakalara ayrılmıştır. 

-Mikro İşletmeler, 1-9 kişi arasında çalışan 
istihdam eden, 

-Küçük İşletmeler, 10-49 kişi arasında 
çalışan istihdam eden,

-Orta büyüklükteki işletmeler, 50-249 kişi 
arasında istihdam eden ve

-Büyük işletmeler 250 kişiden fazla çalışan 
istihdam eden şeklinde sınıflandırılmıştır 
(Cansız 2008). 

Bu sınıflandırmaya göre firmaların %36’lık 
bölümünün mikro ölçekli firmalardan, 
%53’lük bölümünün küçük ölçekli 
firmalardan ve % 11’lik bölümünün ise orta 
ölçekli firmalardan oluştuğu belirlenmiştir. 
Başka bir ifade ile firmaların yarısının 
küçük ölçekli firmalardan oluştuğunu 
vurgulayabiliriz.

Tarım makinası imalatçısı firmaların, 
toplam personel sayılarının 2 ile 249 
arasında değiştiği Şekil 1’de görülmektedir. 
Sektörde toplam 2258 personel istihdam 
edildiği bunun dağılımının ise mikro 
yapıdaki işletmelerde 180,  küçük ölçekli 
işletme grubunda 1120 ve orta ölçekli 
işletme grubunda ise 958 personel olduğu 
belirlenmiştir. 

Tarım makinaları imalat sektöründe çalışan 
personelden toplam 1941’ini işçiler 

oluşturmaktadır.  Şekil 2’nin incelenmesiyle 
tüm firmalar değerlendirildiğinde, toplam 
işçi sayılarının 1 ile 210 arasında değiştiği 
görülmektedir. Mikro yapıdaki işletmelerde 
toplam 161 işçi, küçük ölçekli işletme 
grubunda toplam 957 işçi ve orta ölçekli 
işletme grubunda ise toplam 823 işçi 
çalıştığı saptanmıştır. 

Şekil 1. Personel saylarının frekans dağılımları

Şekil 2. İşçi sayılarının frekans dağılımları

Firmaların teknik eleman çalıştırma sayıları Çizelge 
1’de verilmiştir. Konya’da bulunan tarım makinası 
imalatçıları genel olarak değerlendirildiğinde, 
toplam olarak 56 mühendis ve 42 tekniker istihdam 
ettirdikleri görülmektedir. Firmaların büyüklüğüne 
göre Mühendis çalıştırma oranları mikro ölçekli 
işletmelerde %5.88, küçük ölçekli işletmelerde 
%48.98 ve orta ölçekli işletmelerde ise %300 
olarak belirlenmiştir. Tekniker çalıştırma oranları ise 
mikro ölçekli işletmelerde %17.64, küçük ölçekli 
işletmelerde %38.78 ve orta ölçekli işletmelerde ise % 
170 olarak saptanmıştır.

Tarım makinaları imalatçılarında çalışan 
mühendislerin dağılımları Çizelge 2’de 
verilmiştir. Çizelgenin incelenmesiyle, 
firmalarda %57.14’lük oranıyla Makina 
Mühendisi, %32.14’lük oranla Ziraat 
Mühendisi, %7.14’lük oranıyla Endüstri 
Mühendisi, %1.78’lik oranlarıyla Gıda ve 
Jeoloji Mühendisleri çalışmaktadır. Ziraat 
Mühendisleri içerisinde Tarım Makinaları 
Bölümü mezunları yer almakta ve sayıları 
toplamda 18’dir. Mühendislerin %51.78’lik 
bölümü orta büyüklükteki işletmelerde, 
%41.07’lik bölümü küçük ölçekli 
işletmelerde ve %5.36’lık bölümü ise mikro 
ölçekli işletmelerde çalışmaktadır.
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Çalışan mühendis sayısı 

Toplam 1 2 4 8 10 
Mikro ölçekli 
Küçük ölçekli 

  Orta ölçekli 

- 1 - - - 2  
18 3 - - - 24 
4 2 1 1 1 30 

Toplam 22 12 4 8 10 56 

  
Çalışan tekniker sayısı 

Toplam 1 2 3 4 5 
Mikro ölçekli 
Küçük ölçekli 

  Orta ölçekli 

4 1 - - - 6 
11 4 - - - 19 
- 1 2 1 1 17 

Toplam 15 12 6 4 5 42 
 

 Mikro ölçekli Küçük 
ölçekli 

Orta 
ölçekli 

Toplam 

Ziraat Mühendisi 2 6 10 18 
Makina mühendisi - 16 16 32 
Endüstri mühendisi - 1 3 4 
Jeoloji Mühendisi 1 - - 1 
Gıda Mühendisi - 1 - 1 
Tekniker 6 19 17 42 
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Firmalarda çalışan muhasebeci, 
pazarlamacı ve teknisyen sayıları Çizelge 
3’de görülmektedir. Bu çizelgeye göre 
mikro ölçekli işletmeler grubunda 4 
muhasebeci, 5 pazarlamacı ve 1 teknisyen 
çalıştığı,  küçük ölçekli işletmeler grubunda 
60 muhasebeci, 36 pazarlamacı ve 18 
teknisyen çalıştığı, orta ölçekli işletmeler 
grubunda ise 30 muhasebeci, 36 
pazarlamacı ve 22 teknisyen çalıştığı 
görülmektedir.

Yukarıda genel anlamda personel 
dağılımları verilen mikro, küçük ve 
orta büyüklükteki Tarım Makinası 
imalatçısı firmaların kurumsallaşmalarını 
tamamlayamamış aile şirketlerinden 
oluştuğunu söylenebiliriz. İşletme başına 
düşen personel sayıları mikro yapıdaki 
işletmelerde 5 personel, küçük ölçekli 
işletme grubunda 23 personel ve orta 
ölçekli işletme grubunda ise 96 personel 
olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde işletme 
başına düşen işçi sayıları ise mikro 
yapıdaki işletmelerde 5 işçi, küçük ölçekli 
işletme grubunda 20 işçi ve orta ölçekli 
işletme grubunda ise 82 işçi olarak 
bulunmuştur. Bu durum Konya Bölgesinde 
önemli bir istihdamın oluştuğunu 
göstermektedir. Ancak firmaların genel 
olarak köklü bir geçmişlerinin olmasına 
rağmen, çalışan sayısı bakımından 
ölçeklerini neden geliştiremedikleri ve 
markalaşamadığı tartışılmalıdır.

Firmalarda çalışan muhasebeci, pazarlamacı ve 

teknisyen dağılımları

İmalatçı firmaların işletme başına 
mühendis çalıştırma oranları, mikro 
ölçekli işletmelerde 0.06, küçük ölçekli 
işletmelerde 0.49 ve orta ölçekli 
işletmelerde ise 3 olarak belirlenmiştir. 
İşletme başına tekniker çalıştırma 
oranları ise mikro ölçekli işletmelerde 
0.18, küçük ölçekli işletmelerde 0.39 

ve orta ölçekli işletmelerde ise 1.7 
olarak belirlenmiştir. Sektör, makina 
tasarımını ve imalat boyutlarını geniş 
anlamda kapsamaktadır. Bu nedenle 
üretimlerinde mühendislik boyutu ön 
plana çıkmaktadır. Sektördeki özellikle 
küçük ölçekli imalatçılarda istihdam edilen 
mühendis sayısının yeterliliği ve firmaların 
mühendislik uygulamaları sorgulanmalıdır. 
Bu bağlamda tekniker sayısının azlığı da 
göz önüne alındığında, firmaların Ar-Ge 
çalışmaları konusunda yetersizliği de 
ortaya çıkmaktadır. 

Mikro ölçekli işletmeler grubunda, 
işletme başına 0.12 muhasebeci, 
0.15 pazarlamacı ve 0.03 teknisyen 
çalıştığı görülmektedir. Küçük ölçekli 
işletmeler grubunda işletme başına 1.23 
muhasebeci, 0.73 pazarlamacı ve 0.37 
teknisyen düştüğü görülmektedir. Orta 
ölçekli işletmeler grubunda ise işletme 
başına 3 muhasebeci, 3.6 pazarlamacı 
ve 2.2 teknisyen düştüğü belirlenmiştir. 
Genel olarak bakıldığında firmaların stok 

eğilimli üretimleri olduğu için pazarlamacı 
sayılarının öne çıktığı sonucuna ulaşabiliriz. 
Bu bulgulara bağlı olarak genel bir 
değerlendirme yapılacak olursa;

- Konya’daki tarım makinaları imalat 
sanayinin, işsizliğin azaltılması, yeni iş 
alanlarının açılması ve ihracata katkıları 
gibi bölgenin kalkınmasında önemli bir rolü 
olduğu görülmektedir.

- İmalatçı firmaların rekabet güçlerinin 
artması için teknolojilerinin yenilenmesi 
ve modernize olmaları gerekmektedir. 
Bu anlamda özellikle küçük ölçekli 
işletmelere KOSGEB tarafından ihtiyaçları 
doğrultusunda yazılım destekleri ve 
istihdam destekleri kullandırılmalıdır.  

- Bölgedeki tarım makinaları üretici 
firmalarda, yoğun bir girişimcilik faaliyeti 
olmaktadır. Bu yüzden mikro ölçekli 
firmaların sayısı karşımıza 34 olarak 
çıkmıştır. Mikro ölçekli işletmelerde, emek 
yoğun bir şekilde kullanılmakta, teknoloji 
ise kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bu 
durum piyasaya olumsuz rekabet şeklinde 
yansımaktadır ve üretilen makinalarda 
kalite düşmektedir. Mikro ölçekli 
girişimcilik ile ilgili çalışmalar yapılmalı bazı 
sınırlamalar ve standartlar getirilmelidir.

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapasite 
kullanım oranlarının artırılması için pazar ve 
ihracat problemlerinin aşılması yönünde 
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
- Küçük ölçekli işletmelere, Sanayi odası 
ve KOSGEB işbirliği ile desteklerden nasıl 
yararlanacakları konusunda eğitimler 
verilmelidir.

- Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 
Ar-Ge çalışmalarına önem verilmelidir. Bu 
çalışmalar sonucunda Konya Bölgesinde 
büyük ölçekli tarım makinası üretici firmalar 
görülebilecektir.   

- Deney raporları dışında işletmelerle 
üniversite arasındaki ilişkilerin artırılması 
için çalışmalar yapılmalıdır.

- Verilecek desteklerle ihracat yapabilecek 
küçük ve orta ölçekli işletmeler 
desteklenmelidir. Özellikle finansman, 
kalite ve pazarlama, teknoloji destek 
programı ve fuar destekleri etkin bir şekilde 
verilmelidir. Ayrıca, desteklerin dağılımında, 
desteklenecek işletmelerin çalışan sayısı 
ve çalışma nitelikleri dikkate alınarak 
destek planlaması yapılmalıdır.
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Çalışan muhasebeci sayısı 
Toplam           1 2 3 4 6 

Mikro ölçekli 
Küçük ölçekli 
Orta ölçekli 

4 - - - - 4 
34 7 4 - - 60 
1 2 5 1 1 30 

Toplam 39 18 27 4 6 94 
 
 

Çalışan pazarlamacı sayısı 

Toplam 1 2 3 4 14 
Mikro ölçekli 
Küçük ölçekli 
Orta ölçekli 

5 - - - - 5 
21 6 1 - - 36 
2 3 2 2 1 36 

Toplam 28 18 9 8 14 77 
 
 

Çalışan teknisyen sayısı 

Toplam 1 2 3 5 7 
Mikro ölçekli 
Küçük ölçekli 
Orta ölçekli 

1 - - - - 1 
8 2 2 - - 18 
1 3 1 1 1 22 

Toplam 10 10 9 5 7 41 
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H A B E R

Ulusal Hububat Konseyi 
2012 Yılının Son Toplantısını Konya’da Yaptı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Olağan 
Yönetim Kurulu Toplantısı, TMO Genel 
Müdürü Mesut Köse,  TMO Ticaret Dairesi 
Başkanı Ali Özlem Güvenir, GTHB Bitkisel 
Üretim Genel Müdür Yardımcısı Dr.Talat 
ŞENTÜRK,  Bakanlık yetkilileri, UHK 
Yönetim Kurulu Üyeleri, UHK Genel Kurul 
Üyeleri, UHK Denetleme Kurulu Üyeleri ve 
UHK Araştırma Danışma Kurulu Üyeleri ve 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli’nin  katılımı ile Konya’da 
gerçekleştirildi. 

‘Üretici Tarımsal Girdilerle 
Desteklenmelidir’
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
UHK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Çevik, günümüzde gıdanın stratejik bir 
ürün olarak gerektiğinde silah şeklinde 
kullanılmakta olduğunu belirterek, tarımsal 
üretimde önemli bir yer tutan tahılların 
artık sadece beslenmede değil, enerjide 
de kullanılmaya başlandığını söyledi. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde buğday, mısır, 
pirinç gibi ürünler üzerindeki politikaların 

tutarlılığının ve uygulanmasının daha büyük 
önem taşıdığını ifade eden Çevik, Ulusal 
Hububat Konseyi’nin de bu politikalara 
katkı yaparak, karar mekanizmasının içinde 
olması gerektiğini belirtti.  Sektörün tüm 
kesimlerini içinde barındıran bu yapının 
görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının, 
ortak paydada buluşarak alınacak kararlara 
derinlik ve etkinlik kazandıracağına dikkat 
çeken Çevik, “Dünyamız hızla küreselleşiyor. 
Aynı şekilde küresel ticaret de hızlanıyor 
ve liberalleşiyor. Rekabet artık ulusal ve 
uluslararası ticarette en önemli husus oldu. 
Dünya ile rekabet edip 2023 hedeflerimize 
ulaşacaksak; insan hakları ve yönetim 
anlayışımızdaki ilerlemeyi ve liberalleşmeyi 
ticaretimize de yansıtmalıyız. Bu açıdan; 
Türkiye nüfusun önemli bir kısmının geçimini 
sağladığı tarım ve tarımsal ticaretinin de 
serbestleşmesini hızlandırmalıyız. Ülke tarımı 
korumacı bir anlayışla destekleme alımlarıyla 
değil, tarımsal girdilerle desteklenerek dünya 
ile daha çok rekabete açılmalıdır” dedi.

‘Hedef Sulanan Arazi Miktarını 8,5 Milyon 
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Hektara Çıkartmak’
Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, 
politikalar belirleyebilmek amacıyla 2010 
yılında Ulusal Hububat Konseyi’nin 
kurulduğunu açıklayan GTHB Bitkisel 
Üretim Genel Müdür Yardımcısı Dr.Talat 
ŞENTÜRK,  Ulusal Hububat Konseyi’nin 
de bu yönde düşünce ve raporlarını 
önemsediklerini belirtti. Ülkemizde 
hububat üretiminin 2002 yılında 31 
milyon ton iken 2011 de 35 milyon ton 
olduğunu ifade eden Şentürk, 2023 
yılında nüfusun 90 milyona ulaşmasıyla, 
yurtiçi tüketimin de 21 milyon ton 
olmasının öngörüldüğünü belirtti. 2023 
hedefleri olarak buğday ekim alanının 
8.2 milyon ha olarak kalması ve üretimim 
23 milyon ton’un üzerine çıkarılmasını 
hedeflediklerini dile getiren Şentürk,  
anıza doğrudan ekimin yaygınlaştırılarak 
üretim maliyetinin düşürülmesi, arazi 
toplulaştırmasının tamamlanması, sulanan 
alanın 8,5 milyon hektara çıkarılması, 
sertifikalı tohum üretiminin yılda 1 milyon 
tona çıkarılmasının da hedefler arasında 
olduğunu açıkladı.

‘51 Kişilik Bir Piyasa Takip Ekibi 

Kuruldu’
Olumsuz iklim koşulları nedeniyle dünyanın 
önemli buğday üreticileri ve ihracatçıları 
arasında yer alan Rusya, Ukrayna ve 
Kazakistan’ın üretimlerinin geçen yıla 
göre toplam 37,5 milyon ton düşmesinin 
ve dünyanın en büyük mısır üreticisi ve 
ihracatçısı olan ABD’nin mısır üretiminin 
42 milyon ton azalmasının,  Haziran ayı 
başına göre dünya buğday fiyatlarında 
yaklaşık % 30, arpa ve mısır fiyatlarının da 
yaklaşık % 25 civarında artış gösterdiğini 
belirten TMO Ticaret Dairesi Başkanı Ali 
Özlem Güvenir, TMO’nun bu gelişmeleri 
dikkate alarak, özellikle dünya arpa 
piyasalarında yaşanan fiyat hareketlerinin 
Türkiye arpa piyasaları üzerinde olumsuz 
etki yaratmasını engellemek ve piyasa 
istikrarını korumak amacıyla tarihinde bir 
ilk kez yaz aylarından itibaren stoklarındaki 
toplam 427 bin ton arpayı; 30 Temmuz, 13 
Eylül, 1 Ekim ve 13 Kasım 2012 tarihlerinde 
satışa açtığını belirtti.  Arpa satışlarına 
ilave olarak 14 Eylül, 24 Eylül, 9 Ekim, 14 
Kasım, 20 Kasım, 23 Kasım ve 3 Aralık 
tarihlerinde toplam 942 bin ton buğdayın 
da satışa açıldığını ifade eden Güvenir,“ 
Ayrıca piyasalarda oluşabilecek muhtemel 

spekülasyonların önüne geçebilmek adına 
Bakanlar Kurulu Kararı ile TMO’ya 1 milyon 
ton buğday, 500 bin ton arpa ve 500 bin 
ton mısır ithalatı için yetki verilmişti. Bu 
sezon alımlarda sünesi düşük, proteini 
yüksek buğdaya ilave bir fiyat desteği 
sağlanarak kaliteli üretimin teşvik edilmesi 
ve randevulu alım sisteminin getirilmesi 
gibi yenilikler yapılmıştır. Yurt içi ve yurt dışı 
piyasaların titizlikle ve anlık olarak takibini 
teminen yurt içi piyasaların 81 il bazında 
takibi için 25 personel, yurt dışı piyasaların 
hububat üretimi ve ticaretinde önde gelen 
29 ülke bazında takibi için 26 personelden 
oluşan toplam 51 kişilik bir piyasa takip 
ekibinin kuruldu. Bu uygulama ile gelişmiş 
ülkelerle aynı düzeyde bilgi akışının 
sağlandı. Hatta TMO veri ve bilgi akışının 
daha iyi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde 
Ulusal Hububat Konseyi şeklinde Sivil 
Toplum Kuruluşlarının bulunduğundan 
bahisle, sektöre rehberlik etmek ve yayım 
faaliyetleriyle piyasayı bilgilendirmek 
adına Konsey’in önemli bir görevi yerine 
getireceğine inandığını belirten Güvenir, 
Ulusal Hububat Konseyi’nin araştırma ve 
önerilerini dikkate aldıklarını dile getirdi.
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M A K A L E

Bodur Meyve Yetiştiriciliği

Ülkemiz birçok meyve türünün 
yetiştirilmesine imkan sağlayan iklim yapısına 
sahiptir. Ancak meyvecilikte bodur yetiştiricilik 
istenen düzeyde değildir. Dünyadaki gelişime 
paralel olarak bodur anaçlarla modern 
yetiştiriciliğin daha yaygın hale getirilmesi 
kaçınılmazdır.
Geleneksel yetiştiriciliğe göre bodur 
meyveciliğin birçok avantajı vardır. Bu 
avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

- Erken yaşta meyveye yattıklarından yatırım 
masrafları ilk yıllarda geriye döner. 

Tam bodur anaçlara aşılı çeşitler ikinci yıldan 
itibaren meyve verirler.

- Dikimden sonra hemen verim elde edilip ilk 
yıllarda kâra geçildiğinden değişen şartlar ve 
pazar isteklerine uyabilen yeni tür ve çeşitler 
yetiştirilebilmektedir. 

- Ekonomik ömürlerinin diğer çeşitlere göre 
kısa olması nedeniyle çeşit değişimi ve 
bahçenin yenilenmesi kolaylıkla yapılabilir.

- Kuvvetli gelişen anaçlardan oluşmuş 
bahçelere göre döllenmenin daha kolay 
olması nedeniyle, her yıl ve düzenli ürün 
alınmaktadır.

- Hastalık ve zararlılarla mücadele, seyreltme 
ve hasat gibi kültürel işlemler yerden 
yapıldığından üretim maliyetinde azalma ve 
işgücünde tasarruf sağlanmaktadır.

- Meyve verim ve kalitesinin yüksek olmasının 
yanında iyi renk oluşumu ve homojen 
olgunlaşma gerçekleşmektedir.

- Ağaçlar yerden budanabildiğinden budama 
işgücü standart çeşitlere göre çok daha 
azdır.

- Basınçlı sulama yöntemleri kullanıldığından 
su tasarrufu sağlanır ve topraktan geçen 
hastalıklar önlenmiş olur.

Bodur yetiştiriciliğin birçok avantajının 
yanında bazı dezavantajları da 
bulunmaktadır. Bu olumsuzluklar ise:
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- Başta budama ve terbiye sistemleri 
olmak üzere daha fazla bilgi ve deneyim 
gerektirmektedir.

- Birim alanda daha fazla fidan 
kullanılması, destek sistemi ve basınçlı 
sulama sisteminin kurulmasının gerekliliği, 
ilk yıllardaki yatırım masrafları diğer 
bahçelere göre daha fazladır. Ancak 
geri dönüşün hızlı olması bu dezavantajı 
ortadan kaldırmaktadır.

- Kaliteli ve iri meyve elde etmek için 
bodur yetiştiricilikte sulama, gübreleme, 
mücadele ve budama gibi kültürel 
uygulamaların daha özenle yapılması 
gerekmektedir.

Bodurluk sağlayan, farklı tür ve çeşitlerde 
birçok anaç kullanılmaktadır. Anaç, 
çeşidin büyüklüğünü kontrol etmeli, 
çeşidin erken yaşlarda meyve vermesi 
ve verimliliği üzerine etkili olmalı, toprak 
ve iklim şartlarına uyum sağlamalı, anaç-
kalem uyuşması iyi, hastalık ve zararlılara 
dayanıklı olmalı, toprağa iyi tutunabilmeli 
ve kolay çoğaltılabilmelidir. Bodur meyve 
bahçesi tesis etmeden önce iyi bir 
planlamanın yapılması gerekir. Bahçe 
tesisinde uygun anaç seçimi, dikim sıklığı, 
fidan kalitesi, budama tekniği, destek 
sistemi, sulama yöntemi, toprak ve iklim 
şartlarının iyi irdelenmesi gerekir.

Yaygın olarak kullanılan ve uyum 
yetenekleri yüksek bazı bodur anaçlar 
ve özellikleri:

Elma Anaçları
M9 : Dünyada en çok kullanılan bodur 
anaçtır. Çok bodur ağaçlar meydana 
getirir. Verimli topraklarda daha iyi gelişirler. 

Kök sistemi zayıftır ve gevrektir. Dikimden 
sonra destek sistemine mutlak ihtiyaç 
gösterirler. Dikimin hemen ertesi yılı meyve 
vermeye başlarlar ve ağaç boyu 2.50-2.70 
m’yi geçmez. M9 anacı boğaz çürüklüğüne 
dayanıklı, ateş yanıklığına ve pamuklu bite 
hassastır. M9 gibi çok bodur anaç üzerine 
spur gelişen elma çeşitleri aşılandığında 
çok zayıf gelişen sürgünler oluşmaktadır. 
Bunların M26 üzerine aşılanmaları daha 
uygundur.

MM 106: Bu anaca aşılı ağaçlar çöğür 
anacının yarısı büyüklükte ağaçlar 
oluştururlar. Toprağın drenajı iyi olmalıdır. 
Çok iyi kök sistemi oluştururlar ve desteğe 
ihtiyaç göstermezler. Dikimi izleyen 2-3. 
yıllarda önemli ölçüde meyve vermeye 
başlarlar. Üzerine aşılanan çeşitlere göre 
değişmekle birlikte 5x3 m veya 4x3 m 
mesafelerle dikilmeleri uygundur. Dönüme 
ortalama 65-80 adet fidan dikilebilmektedir. 
Bu anaç pamuklu bite dayanıklı, kök 
boğazı çürüklüğüne hassastır.

MM 111: Kuvvetli ve dik gelişir. Köklenmesi 
çok iyi ve kalitelidir. MM 111 üzerine aşılı 
çeşitler yarı kuvvetli ağaçlar meydana 
getirirler ve kuvvetli büyüyen tohum 
anaçlarının %75-80’i kadar gelişirler. Dikim 
aralıkları, kuvvetli gelişen çeşitler için 6x3.5 

m, 6x4 m veya 6x5 m, spur çeşitler için 4x3 
m, 5x3 m olarak tavsiye edilebilir.

Armut Anaçları
MC: Armut çeşitleri için kullanılan ve çok 
bodur gelişen, yüzlek kök sistemine sahip 
klonal bir ayva anacıdır. Çöğür anaçlara 
aşılı ağaçların %30’u kadar gelişir. Birim 
alanda oldukça yüksek verim verir ve 
erkencilik sağlar. Bu anacın gelişimi 
kaleme göre zayıf olduğundan, meyve ve 
ağaç yükü altında ağaçlar aşı noktasının 
altından kırılmaktadır. Bu anaçla bahçe 
tesis edilirken mutlaka destek sistemi 
kurulmalıdır. Ayva kökenli anaçlar erken 
meyveye yatma özelliği gösterir.

OHF 333: Standart armut çöğür 
anacının %55-60’ı arasında ağaç taç 
hacmi oluşturur. Toprağa tutunması iyi 
olduğundan desteğe ihtiyaç duymaz. 
Uygun gübreleme ve sulama ister. Nemli, 
kuru ve kireçli topraklara dayanıklıdır. Ilık 
kış ve sıcak yazlara, düşük pH ve kloroza 
karşı orta derecede dayanıklıdır. Ateş 
yanıklığı, geriye doğru ölüm hastalıkları, 
bakteriyal kanser ve kök funguslarına karşı 
toleranslı; nematot ve virus hastalıklarına 
karşı hassastır.

Kiraz Anaçları
SL 64: Orta kuvvetli, mahalep çöğürünün 
%75-80’i kadar gelişme gösteren bir 
anaçtır. Ağır, taban suyu yüksek, killi 
topraklar için uygun değildir. Kök sistemi iyi 
gelişmiş, toprağa tutunması güçlü olduğu 
için desteğe ihtiyaç duymaz. 5x3.5 m, 5x4 
m mesafelerde dikimi uygundur. Kirecin 
sorun olduğu,  kumlu, çakıllı pH’sı yüksek 
topraklarda kiraz bahçesi tesisine uygun 
bir anaçtır. Bütün kiraz çeşitleriyle iyi aşı 
uyuşması gösterir ve erken meyveye yatar. 
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Ma X Ma 14: Yarı bodur bir anaçtır.  
Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. 
Meyve iriliği ve kalitesi üzerine olumlu 
etki eder. Kış soğuklarına dayanıklı, ağır 
bünyeli, drenajı iyi olmayan topraklara 
önerilmez. Kireçten kaynaklanan kloroza 
ve bakteriyel kansere dayanıklı, kök 
sürgünü vermeye eğilimlidir.

Kayısı Anaçları
Pixy: Çok zayıf gelişen, erik kökenli klon 
anacıdır. Üzerine aşılı ağaçların büyümesini 
%40 kadar azaltmaktadır. Bodur olmasına 
rağmen toprağa iyi bir şekilde tutunur, 
desteğe ihtiyaç duymaz ve sık dikime 
uygundur. Dekara 100 den fazla ağaç 
dikilebilir. Üzerine aşılanan kayısı çeşitlerini 
erken meyveye yatırır, meyveleri iri olur ve 
şeker içeriği artar, olgunlaşmada erkencilik 
sağlar. Kaliteli ve yüksek verimli olmasına 
karşın dip sürgünü oluşturmaktadır. 
Kayısı çeşitleriyle uyuşma gösterir. 
Yapılan çalışmalarda, homojen meyve 
olgunluğu sağladığı ve meyvelerin daha iyi 
renklendiği belirlenmiştir.

Myrobolan 29-C: Yarı bodur özelliğinde 
olup çöğür anacının %70-80’i 
büyüklüğünde ağaçlar oluşturur.  Kök ur 
nematoduna dayanıklı, bakteriyel kansere 
ve meşe kök mantarına hassastır. Orta 
derinlikte kök sistemi geliştirir. Kireçli 
topraklara dayanıklıdır. 3x4.5 m, 3.5x5 
m veya 4x5 m mesafelerle dikimi tavsiye 
edilmekte ise de, kurutmalık çeşitlerde 5x5 
m’den az olmamalıdır.

Marianna 2624: Pixy ile Myrobolan 29-C 
anacı arasında bir taç büyüklüğü oluşturur 
ve sık dikime uygun bir anaçtır. Soğuklara 
dayanıklı, farklı toprak tiplerine uyum 
gösterir. Kök ur nematoduna dayanıklı, 
bakteriyel kansere hassastır.

Ağaç Bodurlaştırma Yöntemleri
Bodur ağaçları standartlardan ayıran 
özellik, sadece daha küçük olmaları 
değildir. Ağacın şekli ve yayılması, 

meyveye yatma yaşı, çiçeklenme ve hasat 
zamanı, sürgün çapı, ağacın ömrü, meyve 
verme şekli, yaprak/meyve oranı ve bitkinin 
besin maddeleri isteği de farklıdır. 
Ağaçlardan bol meyve almak, bizzat 
bodurlaştırma yöntemidir. Genç ağaçlar 
meyvesiz olduğundan fazla gelişirler. Verim 
çağına geldikçe ağaçlarda verim arttığı 
için, depo maddelerinin bir kısmı meyve 
için harcandığından gelişmeleri yavaşlar. 
Erken yaşta meyve veren ağaç daha bodur 
özellik gösterir.

Bir yaşlı fidanın dikim esnasında 70-
80 cm’den tepesi vurularak uygulanan 
alçaktan taçlandırma yöntemi de, erken 
meyveye yatma ve bodurlaştırma etkisi 
yapar. Genç ağaçlarda budamanın hafif 
şiddette yapılması da erken çiçek ve 
meyve oluşumuna neden olarak, bodurluk 
sağlar. Kuvvetli gelişme gösteren bir 
sürgünde yapılacak uç alma, yan gözleri 
teşvik ederek, daha yaygın ve bodur 
gelişmeye neden olur. 

Ağaçlarda kök budaması ile erken 
meyveye yatırarak bodurluk elde 
edilebilir. Kökler, su ve suda erimiş 
besin maddelerini ağacın üst kısımlarına 
taşımayı sağlarlar. Kök gelişimlerinin sınırlı 
tutulması, vegetatif gelişmeyi azaltır ve 
meyve gözü teşekkülünü teşvik etmiş 
olur. Sürüm esnasında pullukla veya 
doğrudan yapılan kesimlerle köklerde 
zararlanma meydana getirilerek sağlanır. 
Kök budaması, sonbaharda ağaçların 
pişkinleştiği dönemde yapılmalıdır.

Ağaç dallarını eğerek bağlama, dik 
gelişme yerine geniş açılı dallar elde etmek 
de meyve gözü oluşumunu teşvik ederek 
bodurluk sağlar. Ancak bu uygulama spur 
gelişen çeşitlere yapılmamalıdır.
Bilezik alma, boğma ve çentik açma gibi 
uygulamalar da meyve gözü oluşumunu 
teşvik ederek bodurluk sağlar. Meyve 
türlerindeki çiçek gözleri bir yıl önceki 
geç ilkbahar veya erken yaz döneminde 
oluşmaya başladığından, bu işlemlerin en 
iyi zamanı da bu dönemdir.
Fidan üretiminde, aşı noktasının yerden 
30-40 cm yukarıdan yapılması da ağaç 
gelişimini yavaşlatır ve bodurluk sağlar. 
Dikim esnasında aşı noktasının toprak 
altında kalma sorunu ortadan kalkmakta, 
sulama esnasında aşı noktasının ıslanması 
engellendiğinden, bu uygulamanın 
tüm meyve türlerinin fidan üretiminde 
uygulanması daha uygundur.
Bodurlaştırma amacıyla uygulanan bütün 
bu yöntemler içerisinde en etkili ve sağlıklı 
olanı şüphesiz bodur anaç kullanmaktır. 
Bodur anaç kullanılması ile yukarıdaki 
uygulamaların tamamına yakınının yerine 
getirilmesi ile modern meyveciliğin 
gerekleri sağlanmış olur.
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Bodur Meyve Yetiştiriciliğinin Bazı 
Özellikleri

Bodur meyve yetiştiriciliğinde, bakım 
şartları ve meyve türüne göre değişmekle 
birlikte 3 ton ile 11 ton arasında meyve 
alınabilmektedir. Elde edilen meyvelerin 
yaklaşık %90’ı, anaç, tür ve çeşide 
uygun terbiye sistemi ve uygun kültürel 
uygulamalar yapıldığında, birinci sınıf 
meyve kalitesinde olur. Bodur meyvecilikte 
renk ve şeker birikimi gibi meyve kalite 
özellikleri de üst düzeyde olup homojen 
bir dağılım gösterir. Meyve kalitesi yüksek 
olduğundan yüksek fiyattan satılmaktadır. 
Geliştirilen birçok meyve tür ve çeşidinde 
muhafazaya dayanımın fazla ve kalite 
kayıplarının az olması, üreticinin gelirine 
olumlu yansımaktadır. Bodur meyve 
bahçelerinde 5. ve 6. yıllar en fazla verimin 
alındığı yıllardır.

M27, M9, M26, MC, Pyro Dwarf gibi 
anaçlarla tesis edilen bahçelerde destek 
sisteminin kurulması zorunludur. Bu 
anaçlar, destek sistemi olmadan ağaç 
ve meyve yükünü taşıyamazlar. Destek 
sistemi kurulan tesisler, sık dikime uygun 
anaçlardır ve bunlarda sıra üzeri mesafeler 
0.5 m’ye kadar düşmektedir. Bu şekilde 
tesis edilen ağaçlara ince iğ, düşey 
eksen, dikey kordon, HYTEC veya trellis 
terbiye sistemlerinden biri uygulanmalıdır. 
Uygun dikim sıklığı ve terbiye sistemleri 
kullanılarak birim alandan alınan ürün 
miktarı %50 oranında arttırılabilmektedir.

Destek sistemi kurulan tesisler mutlaka 
damla sulama yöntemi ile sulanmalıdır. Yarı 
bodur gelişen MM106, MM111, kiraz ve 
kayısı anaçları ile tesis edilen bahçelerde 
mini yağmurlama yöntemi kullanılabilir. 
Sulama yönteminin seçiminde bitkinin sıra 
üzeri mesafesi, su kaynağının debisi, su 
içindeki çözünmüş maddelerin miktarı ve 
toprağın bünyesi etkilidir.

Granny Smith elma çeşidinde güneş 
yanığı meyve kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen en önemli faktördür. Diğer meyve 
tür ve çeşitlerinde de güneşin zararlı 
etkilerini azaltmak, dolu zararını önlemek 
için bodur meyve bahçelerinde gerek 
duyulduğunda gölgeleme sağlayan ağ 
sistemi kurulabilmektedir.

Bahçe tesisinden önce mutlaka toprak 
analizi yapılmalıdır. İhtiyaç duyulan taban 
gübrelemesi, analiz sonuçları göz önüne 
alınarak yapılmalıdır. Bodur anaçlar, sınırlı 
köklerle fazla miktarda meyveyi büyütmek 
zorunda kaldığından yeterli miktarda 
gübreleme ve sulama ister. İyi bakım 
yapılmayan ağaçların meyveleri yeterince 
büyümez ve kalite düşer.

Geleneksel meyve yetiştiriciliğindeki 
alışkanlıklarla bodur meyveciliğin yapılması 
mümkün değildir. 
Bu bakımdan üreticilerin bodur anaçların 
kullanımı ile ilgili yeterli teknik birikime 
sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde 
yapılan bodur meyve yetiştiriciliği, 
birçok problemin yaşanmasına neden 
olabilecektir.

Sayı: 41
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P A N E L

Şeker Pancarı ve Patates Tarımında 

Küsküt (Gılamaç) Problemi
ve Çözüm Yolları 

Küsküt (Gılamaç) Nedir ?

Kültür bitkisinin gövdesine iplik gibi 
sarılarak kültür bitkisinden beslenen 
turuncu renkte olan tam parazit bir yabancı 
ottur. Küsküt tam parazit bir yabancı ot 
olduğu için tutunduğu konukçu bitkinin 
tüm su ve besinine ortak olur, bu da verim 
ve kalite de önemli azalmalara neden 
olur. Tarlada çok yoğun küsküt(gılamaç) 
bulaşıklılığında % 80’lere varan ürün 
kayıpları yaşanabilmektedir. 

Küsküt(Gılamaç)Nasıl Çoğalır?

Küskütün (Gılamaç) çoğalması tohum veya 
gövde parçaları ile olmaktadır. Bir yıldan 
diğer yıla tohum veya çok yıllık konukçu 
bitkilerin gövdelerinde gömülü kalan 
kendi parçaları ile geçer. Bir küsküt bitkisi 
genellikle 3.000-25.000 adet tohum verir. 

Olgunlaşıp toprağa düşen tohumların bir 
kısmı hemen çimlenir, birçoğu da toprak 
yüzeyine yakın kısımda 5-15 yıl durgun 
bir halde çimlenme gücünü kaybetmeden 
kalır. Uygun ortam bulan tohumlar hemen 
çimlenir ve bitki üzerinde tutununca toprak 
ile bağlantısını keserek kültür bitkisinden 
beslenmeye başlar.

Küsküt(Gılamaç)Nasıl Yayılır?

Küsküt temiz alanlara 3 şekilde bulaşır.

1.Yonca tohumlarıyla:Küskütün en 
önemli yayılma biçimi yonca tohumlarıyla 
olan yayılmadır. Çünkü yonca da küskütün 
en önemli konukçuları arasındadır ve 
tohumluk amacıyla yetiştirilen yonca 
tarlasında eğer küsküt bulaşıklılığı varsa 
hasat sırasında küsküt tohumları yonca 
tohumlarına kolaylıkla karışabilmektedir. 
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Küsküt tohumlarıyla bulaşık yonca 
tohumları  küsküt tohumlarından 
ayıklanmadan kullanıldığında küskütle 
bulaşık olmayan alanlara da bu parazit ot 
kolaylıkla bulaşabilmektedir.

2.Bulaşık alanlardan geçen akarsu 
ile:Küskütün diğer önemli yayılma biçimi 
akar su ile olan yayılmadır. Küskütle 
bulaşık yerlerden geçerek tarlaya ulaşan 
akarsu aynı zamanda küsküt tohumlarını 
da taşıyan önemli bir araçtır.
3.Yanmamış hayvan gübreleriyle:Küsküt 
tohumları hayvanların sindirim sisteminden 
çimlenme yeteneklerini kaybetmeden 
geçebilmektedir. Bunun içinde iyice 
yanmadan en az 6 ay bekletilmeden 
tarlaya uygulanan hayvan gübresi de 
küskütün yayılmasında etkili olmaktadır.

Küsküt(Gılamaç) Hangi Bitkilerde 
Beslenir?

Küskütün beslenerek zarar verdiği en 
önemli kültür bitkileri şunlardır;

Şeker pancarı, Yonca, Patates, Soğan, 
Biber, Patlıcan, Marul, Havuç, Kavun, 
Karpuz, Nohut, Asma bu kültür bitkilerin 
dışında pek çok yabancı otta küskütün 
konukçuları arasında yer alır. 

Küsküt(Gılamaç) ile Mücadele Nasıl 
Yapılır?

Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla 
mücadelede her zaman için pratik, 
ekonomik ve en kısa sürede sonuç 
veren uygulamalar daha kabul gören 
uygulamalardır. Bu tip uygulamalarda 
ancak ilaç kullanılarak yapılan kimyasal 
mücadeleyle sağlanabilmektedir. Fakat her 
hastalık zararlı ve yabancı otun her zaman 
için ilaçlı mücadelesi mümkün değildir. İşte 
kimyasal mücadelesi her kültür bitkisinde 
mümkün olmayan bir yabancı otta küsküt 

dür. Küskütün bugün için sadece yonca ve 
şekerpancarında ilaçlı mücadelesi vardır. 
Diğer kültür bitkilerinde ilaçlı mücadelesi 
bugün için mevcut değildir. Bunun içinde 
otun temiz alanlara bulaşmasını önlemek, 
tarladaki yoğunluğunu azaltmak ve ilaçlı 
mücadelesi yapılan kültür bitkilerinde 
ilaçlamalardan beklenen faydayı 
sağlayabilmek için mutlaka aşağıda 
sıralanan kültürel önlemler üreticilerimiz 
tarafından hassasiyetle yerine getirilmelidir.

Kültürel mücadele

1. Konukçusu olmayan bitkiler ile (buğday, 
mısır, ayçiçeği, kanola) en az 4 yıllık 
münavebe yapılmalıdır.

2. Tarlanın içi ve etrafındaki yabancı otlar 
üzerindeki küskütler tohum bağlamadan 
önce biçilip, kuruduktan sonra yakılmalıdır.

3. Yonca ekileceği zaman yonca 
tohumunun küskütsüz olmasına 
dikkat edilmelidir. Bunun için küsküt 
tohumlarını yonca tohumlarından 

ayıran küskütör denilen makinelerden 
yonca tohumluğunun geçip geçmediği 
sorgulanmalı ve ona göre yonca 
tohumluğu alınıp kullanılmalıdır.

4. Hayvan gübreleri yığın halinde en az 6 
ay bekletilip iyice yandıktan sonra tarlaya 
verilmelidir.

5. Sulama suyunun geçtiği güzergahta 
küsküt otunun bulunmamasına dikkat 
edilmeli varsa mutlaka küsküt otları tohum 
bağlamadan önce imha edilmelidir.

6.Ekili alanlar kontrol edilerek daha 
küsküt  kültür bitkisine tam sarılmadan 
bitki üzerinde en ufak parçası kalmayacak 
şekilde bitki üzerinden ayıklanıp, tarla 
dışına çıkarılarak imha edilmelidir.

7.Küskütle yoğun bulaşık ve hasat 
aşamasına gelmiş yonca, şekerpancarı ve 
patates tarlalarında hasata başlamadan 
önce küsküt kültür bitkisinin üst aksamıyla 
beraber biçilip, yolunarak tarla dışına 
çıkarılıp kuruduktan sonra yakılarak 
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imha edilmelidir. Bu şekilde milyonlarca, 
milyarlarca küsküt tohumunun toprağa 
karışması önlenmiş olur.

8. Çiftçi tecrübelerine göre birinci çapadan 
önce dekara 20 kg amonyum sülfat 
gübresi (şeker gübre) uygulanmasının 
küsküt çıkışını azalttığı yönündedir. Bu 
husus tarla denemeleri ile kanıtlandığı 
takdirde, hem küsküte karşı olumlu bir 
etki sağlandıysa, hem de bitki besleme 
açısından üre verilecek dönemde 
amonyum sülfat uygulamasının olumsuz 
bir etkisi görülmezse çiftçilere önerilebilir. 
Ancak bilimsel çalışmalar birinci çapadan 
önceki erken dönemde ürenin, ilerleyen 
dönemlerde de amonyum nitrat veya 
amonyum sülfatın bitki gelişimi ve kalitesi 
üzerinde daha etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır.

İlaçlı mücadele

Küsküt otunun şeker pancarı ve yoncada 
ilaçlı mücadelesi mümkündür. Diğer kültür 
bitkilerindeki küskütün günümüzde resmi 
olarak tavsiye edilen ilaçlı mücadelesi 
yoktur.

Şeker pancarında Propyzamide 50 WP 
etkili maddeyi içeren yabancı ot ilaçları 
küsküt mücadelesinde kullanılmaktadır. 
Bu etkili maddeyi içeren ilaçlar küskütler 
çimlendikten sonra, genç şeker pancarı 
bitkisine sarılmadan önce, şeker pancarı 
bitkisi 4-8 yapraklı gelişme evresinde iken 
dekara 300-400 g gelecek şekilde 70-80 
L su ile ilaçlanmalıdır. Toprak biraz nemli 
iken ilaçlama yapılırsa daha iyi sonuç 
alınmaktadır. Zamanında uygulandığında 
tek seferlik ilaçlama yeterli olmaktadır.
Şeker pancarı bitkisi 4-5 yapraklı evreden 
önce bu ilaç kullanılırsa şeker pancarı 
büyümesi gecikir. 8-10 yapraklı evreden 
sonra ise küsküt şeker pancarı bitkilerini 
kaplar, geç kalınmış olur. Geç dönemde 
dönüme 100-120 L su ile 400 mL dozunda 
ilaçlama yapılarak küsküt zararı belirli 
ölçüde kontrol altına alınır.
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K I S A  K I S A

Ataman'la Adım Adım Borsamızda...

Sağlıklı Bir Toplum İçin Kan Ver...

42

Borsamızın, Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıyan, 
Elektronik Satış Salonu Beyaz Tv' nin belgesel 
programına konu oldu.

Ataman Erkul’un hazırlayıp sunduğu ve Beyaz 
TV'de yayınlanan, '' Ataman'la Adım Adım'' adlı 
televizyon programı için borsamıza gelen ekip, 
satış salonumuzda satış esnasında çekimler 
yaptılar. Bazı alıcılarla ve çiftçilerle röportaj yapan 
ekip, böyle bir satış salonunu ilk defa gördüklerini 
ve gerek tüccar, gerek se üreticinin buna çok iyi 
adaptasyon sağlamış olmasına şaşırdıklarını ifade 
ettiler. Buğdayın borsamıza gelişi, numune alınarak 
laboratuvarlarımızda incelenmesini, değerlendirilen 
ürünün elektronik satış salonumuza servis edilişini ve 
satışın nasıl gerçekleştirildiğini çekti. Yani Borsamızda 
oluşturulan sistemin her aşamasını görüntüleyerek 
programın en önemli aşamasını tamamladıklarını ve 
bundan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Ekip 
Borsamıza teşekkürlerini ileterek sıcak, samimi ve içten 
duygularını dile getirerek ayrıldı.

Özel Esentepe İlköğretim Okulu’nun “Sağlıklı bir toplum için kan 
ver” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kızılay ile ortaklaşa 
düzenlediği kan bağışı kampanyasına Borsamız da destek verdi. 
Programın açılış konuşmasını yapan SÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Kalender, “ Böyle bir sosyal sorumluluk projesini 
umarım hepimize özellikle hastalarımıza çok katkı sağlayıcı bir 
faaliyet olur” dedi.
Kampanyaya katılan Konya Ticaret Borsası adına bir açıklama 
yapan KTB Meclis Başkan Vekili Selçuk Öcal kan vermenin bir 
sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, verilen kanlar ile, birçok 
insanın hayatının kurtulacağını belirtti.
KTB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Eberdes, kan bağışı 
kampanyasında ki konuşmasında iş adamlarının sosyal bir 
sorumluluk alanında da faaliyet göstermesi gerektiğini bildirerek, 
son zamanlarda ihtiyaç duyulan kanın tek kaynağı insan 
olduğundan, kan bağışının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal Sorumluluk Projesi
Konya Ticaret Borsası’nın da destek verdiği kampanyaya KTB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Eberdes, KTB Meclis Başkan 
Vekili Selçuk Öcal, üyelerimizden Kuddusi Öneş, Mehmet Koç 
ve Borsamız personelinin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özcan, SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Kalender, SÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Güner, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem 
Öğüt, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Oğuz Karakaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Şahin, iş 
adamları, öğrenci velileri ve üniversite öğrencileri katıldı. 
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Beşiktaşlı Eski Futbolcu-Teknik Direktör Ali Gültiken Borsamızı Ziyaret Etti

Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı Borsamızda Yapıldı

Hz. Mevlana'nın 739. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma 
Etkinlikleri kapsamında Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları 
Enstitüsü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yılın ana 
teması sporda şiddet ve hoşgörüsüzlüğün önüne geçilmesi 
amacıyla düzenlenen 'Gönlümüzdeki Mevlana' söyleşisinin 
3'üncüsü gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Konya’ya gelen Beşiktaşlı Eski Futbolcu-Teknik 
Direktör Ali Gültiken de Yönetim Kurulu Üyemiz Bahri Karapınar’ın 
misafiri olarak Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli’ye nezaket ziyaretinde bulundular.

Kendisi de eski bir futbolcu olan Kaleli, Ali Gültiken gibi beyefendi 
bir futbolcuyu ağırlamanın kendilerini çok memnun ettiğini 
belirterek, “Artık kalkınma sadece sanayi ile ticaret ile olmuyor. 
Kalkınmayı sanatla, sporla zenginleştirmek gereklidir. " dedi.
Hoşgörü ikliminin hakim olduğu Konya’da, sporda şiddet ve 
hoşgörüsüzlüğün önüne geçilmesi için düzenlenen seminerin 
çok anlamlı olduğunu ifade eden  Gültiken “ Böyle seminerlerin 
yapılması ve sporun, spor mantığı ve felsefesiyle takip edilmesi 
gerekir. Bu aslında bizim kültürümüzde olan şeylerdir. Biz konuya 
dikkat çekmek istiyoruz “ diyerek kendilerine gösterilen ilgiden 
dolayı teşekkür etti. 

Borsamız meslek komiteleri 4 Aralık 2012 tarihinde birleşik oturum ile 
toplandı. Meslek Komiteleri başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda görüş, öneri ve temenniler konuşuldu. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli, sektörde yaşanan sorunları aşmak, Konya ve 
Konya tarımını daha ileriye götürmek, tarımsal ticarette gelişim elde etmek 
için ortak akıl toplantılarının çok önemli olduğunu belirterek, “Dünya artık 
çok küçüldü. Ticaretin şekli değişti. Ulusal ve uluslararası bazı kurallara 
uymak zorundayız. Dünyada ve özellikle yakın bölgelerimizde yaşanan 
sorunlar malumunuz. Bunu en az zararla atlatmaktan ziyade, en karlı bir 
şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Bunun için oluşturulacak politikalar 
da ortak akıl ile çıkacaktır ”dedi.

Borsa çalışmaları hakkında bir sunum yapan Kaleli, KTB Stratejik Planı 
çerçevesinde yapılan çalışmaları anlatarak, 2013-2017 Stratejik Plan 
çalışmaları için de üyelerin katılımının öneminden bahsetti.  NACE Kodları 
ile ilgili olarak TOBB’un başlattığı çalışmaların bittiğini belirten Kaleli, bu 
kodlar üzerinden meslek gruplarının belirlendiğini ifade etti.

Sayı: 41
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Prof. Dr. Kenan Mortan İle “Ortak Akıl Toplantısı” Yapıldı

Başkanımız Kaleli “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı

Ulusal Hububat Konseyi ‘Mısır Raporu’ yayınlandı
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Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kenan Mortan ile Tarım ve 
Hayvancılık, Tohumculuk ve Süt sektörünle "Ortak Akıl Toplantısı" 
Borsamızda Yönetim Kurulu Başkanımız Muhammet Uğur Kaleli 
başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda tarım ve hayvancılıktaki gelişmeler ve yapılması 
gerekenler sektör temsilcisi üyelerimizle istişare edildi. Sektör 
temsilcilerinin sektörlerine ve bölgeye yönelik tespit, sorun ve 
çözüm önerileri not edilerek yurt çapında ilgililere yapılacak 
haber ve raporla duyurulacak. Toplantı aynı zamanda 2013 
yılında düzenlenecek Anadolu Sohbet toplantılarına da gündem 
maddesi oluşturacak. Tespit edilen notların kaynağına inip 
çözüm önerilerinin gündeme geleceği toplantıda, üyelerimiz son 
gelişmeler ışığında önerilerini dile getirdi.

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur 
Kaleli yayımladığı mesajla “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü 
kutladı.

Kaleli mesajında; “Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması 
için doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışını benimsemiş, her türlü 
zorluk ve olumsuzluğa rağmen yoğun emek vererek çalışmalarını 
yürüten basın mensuplarımız, yaşamış oldukları zor şartlara 
rağmen görevlerini başarı ile yerine getirmektedirler. Halkın haber 
alma hakkını yerine getiren basın mensuplarımız, üstlendikleri 
sorumluluk oranında yaşam standartlarına sahip olmaları en 
büyük dileğimizdir. Güçlü ekonomi güçlü bir demokrasiyle 
gerçekleşecektir. Güçlü bir demokrasi de basın özgürlüğü ile 
doğrudan ilgilidir.   Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından 
sivil toplum kuruluşlarının talepleri ancak özgür basın sayesinde 
geniş halk kitlelerine duyurulabilmektedir. Bu demokrasinin 
gelişmesi için basının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 
Bu düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler 
gününü kutluyorum. Ayrıca tüm çalışan gazetecilere sağlıklı, mutlu 
ve başarılı bir gelecek diliyor, görevi başında hayatlarını kaybeden 
basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çevik 
mısır raporuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu raporda 
ülkemiz için önemli bir gıda kaynağı olan ve ihtiyacımızın bir 
kısmını ithalat yolu ile karşıladığımız mısırın ekonomik durumu, 
ticareti, mısır tarımının ve mısıra dayalı sanayi sektörünün 
sorunları irdelenerek çözüm önerileri ortaya konmuştur” dedi. 
Başkanlığını UHK Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç’in yaptığı, 
Prof. Dr. Bayram Sade, Prof. Dr. Süleyman Soylu, Doç. Dr. 
Nermin Bilgiçli, Dr. İbrahim Cerit, Yrd. Doç.Dr. Ahmet Öz, Zir. 
Yük. Müh. Rahime Cengiz ve Zir. Müh. İsmail Özkan’dan oluşan 
UHK Mısır Raporu Kurulu tarafından hazırlanan mısır raporuyla 
ilgili teşekkürlerini sunan Başkan Çevik, “Konusunda uzman 
akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcileri tarafından titiz bir 
çalışma sonucu hazırlanmış olan ‘UHK Mısır Raporu’nun, sektöre 
ve paydaşlara fayda getirmesini diler, raporda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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Konya Ticaret Borsası’nın geleneksel olarak yaptığı Üye 
Bilgilendirme ve Ortak Akıl Toplantıları’na devam edildi.  Dünya'da 
ve Türkiye'de ki mevcut durum, sezonda yapılacakların tespiti, 
borsamız tarafından sürdürülen eğitim çalışmaları, üyelerimizin 
görüş ve düşüncelerinin değerlendirildiği toplantı borsamızda ve 
şubelerde yapıldı.

Borsamız üyelerine yönelik düzenlenen bilgilendirme ve 
değerlendirme toplantısı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli'nin sunumları ile başladı. Dünya ve 

Türkiye hububat piyasalarının durumu, fiyat ve alım politikaları, 
Konya piyasasındaki durumu değerlendiren Kaleli yeni hasat 
sezonunun hayırlı olmasını diledi.  

Üyelerimizin fikir ve tespitlerinin de değerlendirildiği bilgilendirme 
ve istişare toplantısının hasat sezonu öncesi fayda sağlayacağını 
belirten Kaleli "Ortak akıl ve istişare ile üyelerimizin yeni sezona 
daha donanımlı ve hazır girmesini arzu etmekteyiz. Sürdürülebilir 
bir tarım ve tarımsal ticaret için üyelerimizin düşünceleri bizler için 
son derece önemlidir "dedi.

Günümüzde tarımsal ticaretin üretim kadar önemli bir konuma 
geldiğini belirten Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Kaleli, 
stratejik bir planlama ile istediğimiz hedeflere ulaşılabileceğini 
ifade ederek, “Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, üyelerimizin 
daha iyi şartlarda, rekabetçi, markalaşmış ve dünyaya açılmış 
bir konuma gelmesi en büyük hedefimizdir. Bu da ancak ortak 
akıl ve ortak hareket ile olacaktır” diyerek yeni sezonun herkese 
hayırlı olmasını diledi.

Üye Bilgilendirme ve Ortak Akıl Toplantıları’na devam edildi

Sayı: 41
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Konya Protokolü Bayramlaştı
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Borsamızın ev sahipliği yaptığı Konya Valiliği tarafından Kurban 
Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde şehir 
protokolü bayramlaştı. 

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Konya Valisi 
Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Şafak Karakoç, AK Parti 
Milletvekilleri Mustafa Kabakçı, Cem Zorlu, İlhan Yerlikaya,  MHP 

Milletvekili Mustafa Kalaycı, CHP Milletvekili Atilla Kart, Emniyet 
Müdürü Hüseyin Namal, Tarım Eski Bakanı Sami Güçlü, KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
KTB Başkanı M.Uğur Kaleli, Müsiad Başkanı Aslan Korkmaz, 
Aktisad Başkanı Soner Cesur, STK temsilcileri, ilçe belediye 
başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol erkanı katıldı. Girişte 

yapılan bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri ve davetliler 
düzenlenen kokteyle katılarak bir süre sohbet etti.

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konyalılar ve tüm İslam Aleminin 
Kurban Bayramını tebrik ettiği konuşmasında şunları kaydetti: 
"Konya'da bayramlar çok anlamına uygun olarak geçiyor. 

Bugün de öyle bir tablo görüyorsunuz. Birbirinden farklı siyasal 
kişilikler, birbirinden farklı kökenden gelen insanlar bir kardeşlik 
ruhu içerisinde bir arada bayramı idrak ediyor. Ben tüm Konyalı 
hemşehrilerimize de hayırlı bayramlar diliyorum."

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı konuşmasında, 
"Milletimize, bölgemize istikrarın daha da güçlendiği, barışın 
güçlendiği, kanın akmadığı bayramlar diliyorum. Kurban edilen 
şeylerin sadece hayvanlar değil egoların da, nefislerin de kurban 
edildiği yeni kurban bayramlarına doğru yürüyoruz. Çok daha 
güzel bayramla diliyorum" dedi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, "Konyalı hemşehrilerimin Kurban 
Bayramını ve basın camiasının bayramını yürekten kutluyorum. 
Bayramın İslam alemine, tüm insanlığa barış getirmesini diliyorum" 
diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da, "Bayramlar 
sevincin, mutluluğun paylaşıldığı günler. Ben bu vesileyle tüm 
hemşehrilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Allah 
yaptığımız ibadetleri, kurbanlarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlara 
vesile olur. Ülkemizin bu sıkıntılı sürecinde Cenab-ı Allah bizlere ve 
ülkemize yardım eder" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, kardeşlik 
ve dostluk mesajı vererek, "Bu kardeşlik ve dostluk havası 
hakikaten Kurban Bayramı'nın anlamına da uygun düşüyor. 
Bu duygularla tüm hemşehrilerimizin, İslam aleminin, Kurban 
Bayramını tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini 
kullandı. 

Bayramların kişileri aynı düşünce ve duygu etrafında toplayan 
özel günler olduğunu belirten Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli,  birlik, beraberlik, sevgi ve saygı bağlarını 
güçlendiren bu kutlu günlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade 
etti. Kurban kesmenin özünde; insanların fani birer canlı olduğu, 
Allah yolundan, güzelliklerden ve doğruluktan ayrılmaması, dünya 
nimetlerini bunları düşünerek kullanması gerektiğini belirten 
Kaleli, Kurban Bayramı vesilesiyle birlik ve beraberliğin önemine, 
ne olursa olsun insanlar arasındaki dargınlık ve kırgınlıkları 
geride bırakma olgunluğunu göstermelerinin gerektiğine dikkat 
çekerek, Konyalı hemşehrilerin, Türkiye’nin ve Tüm İslam Aleminin 
bayramını kutladı.
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Genç Girişimciler Seçimini Yaptı

TOBB bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç 
Girişimciler Kurulu çerçevesinde her ilde o ilin kadın girişimci 
kurulu ve genç girişimci kurulu oluşturulması planlanmış, bu 
bağlamda 2008 yılı Mart Ayında kurulan Konya Kadın Girişimciler 
Kurulu ve 2009 yılında kurulan Konya Genç Girişimciler Kurulu 

kurularak çalışmalarına başlamıştır. Konya Merkez ve ilçe oda 
ve borsalarında bulunan Kadın ve Genç Girişimci Kurul Üyeleri 
arasından da “İl İcra Kurulu” oluşturmak üzere seçimler her bir 
oda ve borsa tarafından Aralık ayı içerisinde yapıldı.

İldeki kadın ve genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik 
bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi 
amacıyla politikalar belirleme, girişimcilik kültürünün İldeki 
kadınlar ve gençler arasında gelişmesine öncülük etme amacını 
taşıyan “Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu ve Borsamız 

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi” seçimleri sonucunda 
Borsamızı temsil etmek üzere Kadın Girişimciler Kurulu’ndan  
Aysun Çınar  TOBB  İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’ne, 
Genç Girişimciler Kurulu’ndan Bekir Aydoğan Konya İl Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesine  seçildi.

Konya’ya rol model olun
Genç girişimcileri kabul eden Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli, Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine 
ihtiyacı olduğunu belirterek, bu başarı hikayesini her ilin kendisi 
yazması gerektiğini ifade etti. İlçelerde bile bir umut rüzgarına 
ihtiyaç olduğunu söyleyen Kaleli, “ Bizim en büyük gücümüz 
aslında genç nüfusumuzdur. 2023 hedeflerimize ulaşmamız, 
bu potansiyelimizi ne kadar değerlendirdiğimize bağlı olacaktır. 
Dünyada şartlar çok hızla değişiyor. Yeniliğe açık ve esnek 
olmak lazım. Kimseyi ötekileştirmeden, adaletsizliklere katkıda 
bulunmadan, Konya’da rol modeli olarak ön plana çıkmalısınız 
”dedi.

Sayı: 41
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Araştırmacı Yazar Nureddin Yıldız Borsamızda 
Konferans Verdi
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Konya Ticaret Borsası Yüzüncü Yıl Etkinlikleri kapsamında 
Araştırmacı Yazar Nureddin Yıldız tarafından ‘Müminler 
Helalinden Yer’ konu başlıklı konferans Borsamızda düzenlendi.
Özellikle tarımla uğraşan üretici, tüccar ve sanayicinin sağlıklı 
ve hakkı gözeten bir ticaret anlayışına sahip olmaları için 
nelerin yapılması gerektiğinin anlatıldığı Konferansa Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, yönetim kurulu 
üyelerimiz, sanayici ve tüccar üyelerimiz ile çok sayıda davetli 
katıldı.

Doğru ve dürüst olmanın her şeyden önce mümin olmanın bir 
gerekliliği olduğunu belirten Nureddin Yıldız, Allah’ın imtihan 
amacıyla kulunun önüne çıkardığı fitnelerden birine takılmamak 
gerektiğini ifade etti. NureddinYıldız, helal kazanmanın cihat 
kadar önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, “Cihad etmekten 
sonraki en güzel iş ticaret yapmaktır. Yapılan bu ticaretin Allah 
korkusu ile yapılması gerekir. Biz 3-5 kuruş daha fazla rızk 
kazanmak için değil, tüm kazançlarımızın helal olması için ticaret 
yapmalıyız. Bizim ecdadımız ticaret kimliği ile Hindistan ve 
Ortadoğu'da egemenlik kurdu. Kılıcını kullanmadan ticaretindeki 
dürüstlük ile oraları fethetti” dedi. Yıldız, “Allahü Teala mal mülk 
fitnesi koyar kulunun önüne; kul o fitneye takılmadan yoluna 
devam eder. Şehvet fitnesi koyar kulunun önüne; kul o fitneye 
takılmadan yoluna devam eder. Bir ara faizli bir imkân koyar 
kul ona da takılmadan yoluna devam eder. Demek ki istikamet 
faize takılmamak, şehvete takılmamak, yalana takılmamak, 
gıybete takılmamaktır. Kur’an’sız kalmamak ve hadis-i şerifi de 
basit görmemektir. İstikameti şöyle bir benzetmeyle anlatabiliriz: 
Otobana giriyorsunuz, otobanın sonunda cennet var, son 
durağa ulaşıncaya kadar sağa sola sapmadan, virajlara 
takılmadan yolunuza devam ediyorsunuz. O halde siz istikamet 
üzeresiniz. Yolda her hangi bir sapağa girmişseniz istikametten 
ayrılmışsınız. Ancak istikametten ayrılmak demek tekrar geri 
dönmemek demek değildir. Yanlış bir sapağa girdiniz ve sonuna 

kadar gittiyseniz bu zaten küfürdür. Eğer sapağın yanlış bir yol 
olduğunu yarı yolda anlayıp tekrar otobana geri dönüyorsanız 
yine istikamet üzeresiniz. Yani en son gelen melek Azrail sizi 
otobanda yakalıyorsa kurtuluyorsunuz. Bütün mesele son nefese 
kadar istikamet üzere olabilmektir” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında Nureddin Yıldız Hoca 
dinleyicilerin sorularını cevapladı.     
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Suriyeli Mülteciler İçin Yardım Tır’ı Dualarla Yola Çıktı

Kulu Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Lisanslı Depoculuk konuşuldu

Kimse Yok Mu Derneği ile Konya Ticaret Borsası’nın ortaklaşa 
başlattıkları Ülkemizde bulunan Suriyeli mülteciler için gıda 
yardım kampanyasının ilk etabında hazırlanan yardım TIR’ı 
dualarla yola çıktı.

Konya Ticaret Borsası önünde organize edilen programa Konya 
Ticaret Borsa Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, Kimse Yok Mu 
Derneği Konya Şube Başkanı Hasan Kıratlı ve yönetim kurulu 
üyeleri, Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday ve hayırseverler katıldı.
Konya Ticaret Borsası Başkanı Muhammet Uğur Kaleli “Allah 
hiçbir kimseyi gördüğünden geri bırakmasın. Allah kimseyi 
vatansız bırakmasın. Kimse Yok Mu Derneği ile Konya Ticaret 
Borsamız ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler için yapılan 
görüşmeler sonunda bir gıda yardım kampanyası başlattı. Bu 
yardım kampanyamızda üyelerimizin katkılarıyla 27 tondan 
oluşan yardım TIR’ı bugün Yayladağ’da bulunan Suriyeli 
mültecilere kullanılmak üzere gönderiyoruz. Önümüzdeki 

hafta ise yine üyelerimizin katkılarıyla 2 TIR daha gıda yardımı 
göndermeyi hedefliyoruz. Bu kampanyaya ayni ve nakdi 
yardımlarıyla atılan tüm üyelerimizden Allah razı olsun”dedi
Kimse Yok Mu Derneği Konya Şube Müdürü Hasan Aşçı da 
“ Ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler için başlattığımız gıda 
yardım kampanyasının ilkini Konya Ticaret Borsası ile birlikte 
gerçekleştirdik. Bugün ilk yardım TIR’ını içindeki 27 ton unla Yayla 
dağ’daki Suriyeli mültecilere faydalanması için gönderiyoruz. 
Konya Ticaret Borsası ile başlattığımız gıda kampanyamız 
devam ediyor. Kimse Yok mu Derneği Konya Şubesi olarak bu 
kampanyamıza destek verene Ticaret Borsası Başkanı Uğur 
Kaleli ve üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Konya Müftüsü Şükrü 
Özbuğday’ın yaptığı dua ile yardım TIR’ı yola çıktı.

Borsamız tarafından Kulu’ya da yapılması düşünülen 
Lisanslı depo inşaatı için bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Kulu Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yıldız başkanlığında 
toplanan Meclis Toplantısına KTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli’de katılarak, Kulu’ya yapılacak 
depo inşaatı hakkında bilgi verildi. Kulu’nun bulunduğu 
konum ve üretim potansiyeli açısından son derece önemli 
bir yerde bulunduğunu ifade eden Kaleli, lisanlı depo 
hizmeti ile Kulu’nun ticarette de önemli bir merkez olacağını 
ifade etti. 

Tarım ürünlerinin iyi bir yatırım aracı olarak küresel ticarete 
de konu olduğu günümüzde, atıl duran sermayenin tarıma 
aktarılması gerektiğini söyleyen Kaleli, yatırımın Konya 2023 
tarımsal hedeflerine ulaşmasında da etkili olacağını ifade 
etti.

Sayı: 41
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Uluslararası Yemen Türk Okulları Sana Koleji'nin yeni binasının 
açılış törenine katılmak amacıyla Yemen'e giden Konyalı 
işadamları, Yemenli işadamlarıyla bir araya gelip ortak yatırım ve 
ticaret görüşmeleri yaptı.

AKTİSAD Yemen'in başşehri Sana'da yapımı tamamlanan 
Uluslararası Türk Koleji'nin resmi açılışına katılmak, hem de 
işadamlarının yatırım ve ticaret görüşmeleri yapmasını sağlamak 
amacıyla iki günlük Yemen gezisi düzenledi. Berrak Turizm 
tarafından organize edilen Yemen gezisine Konya ve ilçelerinden 
yaklaşık 150 kadar işadamı katıldı. Hava yolu ile geçtiğimiz 
cumartesi günü Yemen'in başşehri Sana'ya ulaşan Konya 
kafilesi, Mövenpik Oteli'nde düzenlenen Yemen Türk İş Dünyası 
Buluşması'nda Yemenli işadamlarıyla biraraya geldi. Türk ve 
Yemen İş Dünyası Buluşması'na başkent Sana başta olmak 
üzere Aden ve Taiz gibi şehirlerden yaklaşık 200 Yemenli işadamı 
katıldı. 3 saat süren görüşmelerde Türk ve Yemenli işadamları 
ortak yatırım ve ticaret imkanları konusunda görüş alışverişinde 
bulundu.

Yemen Başbakanı Konyalı İşadamlarına Kapıyı Açtı
Yemen Başbakanı Muhammed Salem Basendva, Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ile birlikte AKTİSAD'ın öncülüğünde düzenlenen 
Türkiye Yemen İş Dünyası Buluşması'na katılarak, Yemen'in 
kapılarının Türk işadamlarına sonuna kadar açık olduğunu 
söyledi.

Türkiye Yemen İş Dünyası Buluşması'na katılan Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, iki ülke arasındaki kardeşliğin çok eskilere 
dayandığını ve Yemen'in Türk milletinin gönlünde özel bir 
yeri olduğunu belirtti. İki kardeş halkın uzun bir aradan sonra 
Türk girişimcilerinin eğitim yatırımlarıyla yeniden buluştuğunu, 
kucaklaştığını anlatan Bakan Davutoğlu, iki ülke arasındaki 
ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğinin gelişmesi için 
hükümet olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. Bakan 
Davutoğlu, konuşmasında iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için 
Konya'nın Aden şehriyle, Konya üniversitelerinin de Yemen 
üniversiteleriyle kardeşlik protokolleri imzalamasını istedi.

Başkent Sana, İstanbul İle Kardeş Şehir Olsun
Daha sonra kürsüye gelen Yemen Başbakanı Basendva da 
iki ülke arasındaki işbirliğinin artması gerektiğine işaret etti ve 
Yemen'e yatırıma, ticarete gidecek işadamlarının hiçbir protokolle 
karşılaşmayacağının sözünü verdi. Ülkesinin yakın geçmişte 
üzücü bir iç karışıklık yaşadığını hatırlatan Başbakan Basendva, 
iç karışıklık sürecinin yaralarını sarmak, ekonomik kalkınmayı 

sağlamak ve Yemen halkının hayat standardını yükseltmek için 
iki ülkenin her alanda işbirliği yapmasının son derece önemli 
olduğunu kaydetti. Başkent Sana'nın İstanbul'la kardeş şehir 
olmasını arzuladığını da sözlerine ekleyen Başbakan Basendva, 
"Türkiye Asya ile Avrupa kıtaları arasında nasıl bir köprü ülkeyse 
Yemen de Asya ile Afrika arasında bir köprü ülkedir. Buraya yatırım 
yapan buradan Afrika'ya rahat açılır" diye konuştu.
AKTİSAD Başkanı Soner Cesur, Yemen'de yapılan görüşmelerin 
her iki taraf açısından son derece verimli geçtiğini söyledi. Başkan 
Cesur, "Yüz yılı aşkın bir aradan sonra iki ülkenin işadamları belki 
de ilk defa ekonomi içerikli bir görüşmede buluştu. Yemenliler 
Türkiye'den gelenleri son derece kardeşçe karşıladı. Konyalı ve 
Yemenli işadamlarının buluşmasında inşaat ve inşaat malzemeleri, 
otomotiv yedek parça, tarım makinaları, fırın makinaları, gıda 
ürünleri ve yem ürünlerinin bu ülkeye ihraç edilebileceği öne çıktı. 
Görüşmeler her iki ülke için son derece bereketli geçti. Yemen'de 
düzenlediğimiz ilk işadamları buluşmasında maddi değeri 5 
milyon doları bulan ticaret anlaşmaları yapıldı. Bu buluşma, 
iki ülkenin kardeş halklarının ekonomik işbirliğinin kıvılcımını 
oluşturacak, gelecekte daha büyük çaplı işbirliklerinin kapısını 
aralayacak" dedi.

AKTİSAD’dan Yemen’e Çıkarma
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Konya'da, Eski Hükümlüleri Topluma Kazandırmak Amacıyla 
Kurulan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Ocak Ayı 
Toplantısı Borsamızda yapıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcı Neyzen Özcan başkanlığında Konya 
Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıya;   Konya Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili Hayrettin Semerkant, Borsamız Meclis 
Başkanvekili Selçuk Öcal, Denetim Serbestlik Şube Müdür Vekili 
Cansel Karatepe,  İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mukadder Gürsoy, 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M.Emin Botsalı, Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve Sosyal  İşleri Daire Başkanı M.Atilla Şirin, 

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Öcal, SYDV Müdürü 
Atilla Vardım, Çalışma ve  İş Kurumu İl Müdürü Lokman Ceylan,  
İl Özel İdaresi İnsan  Kaynakları  Daire Başkanı Halil İbrahim 
YÜCE  ve Dosteli Derneği İl Müdürü Mehmet Seçer katıldı. 
Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Başsavcı Neyzen 
Özcan, ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin 
meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi 
olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi 
sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde 
ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak 
için yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını 
belirtti. Başsavcı Özcan, eski hükümlüleri topluma kazandırmak 
amacıyla ortak akıl toplantılarına düzenli olarak devam 
edileceğini belirtti.

Bu Bir Sosyal Sorumluluktur
Kurul’un başlıca hedefinin madde bağımlılığının neden olacağı 
zararları önlemek, mağdura verilen zararı gidermek, suç için 
öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir kararlarının 
toplum içinde yerine getirilmesini sağlayarak, hükümlüleri 
yeniden topluma kazandırmak, hükümlülerin topluma uyum 
sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlenmesini önlemek 
olduğunu ifade eden Borsamız Meclis Başkanvekili Selçuk 
Öcal, bu kapsamda toplantılara katılan üyelerin de desteğiyle, 

başvuruda bulunanlara iş veya kendi işlerini kurmak yönünde 
meslek edinmelerinin sağlandığını belirtti. Öcal, Kurulun yapmış 
olduğu tüm faaliyetleri, belirli bir bütçesi olmaması nedeniyle 
kurula katılan üyelerin maddi ve manevi destekleri ile sağlamakta 
olduğunu belirtti. Üyelerin kurumsal olarak ilişki içerisinde 
bulunduğu kendi çevrelerine, kurulun çalışmalarını anlatarak 
onların da kurulun çalışmalarına katkı sağlamaları yönünde aktif 
rol oynadığını belirten Öcal,"Sosyal sorumluluğumuz gereği 
Borsa olarak bu tür faaliyetlerin içinde olmak, bizleri ayrıca 
sevindirmektedir "dedi.

Koruma Kurulu Borsamızda Toplandı

Sayı: 41
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TOBB Emekli Sandığı Başkanı Nuh Tandoğan ve beraberindeki 
üyeler Konya’nın tarihi mekanlarını ziyarette bulundu. Daha sonra 
Konya Ticaret Borsası’na gelerek Konya ve Konya tarımı ile ilgili 
bilgi aldılar.

TOBB Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Tandoğan 
ve yönetim kurulu üyelerini Konya’da ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını belirten KTB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli, “ Tarımın başkenti Konya’yı aynı zamanda ticaretin de 
başkenti yapma gayretindeyiz. Bunu yaparken de tarihten gelen 
gücümüzle birlikte beşeri sermayemizi, doğal kaynaklarımızı, 
fırsatları ve STK’larla olan ilişkilerimizi en iyi şekilde ortak akıl ile 
değerlendirmeliyiz. Bu açıdan bu ülkeye bu topraklara herkesin 
yapacağı bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Yeter ki doğru 
zamanda, doğru hamleleri yapabilelim. Türkiye’nin ekonomik ve 
siyasi istikrarı bizim için çok önemlidir. Gelişmenin temel aktörü 
hür teşebbüs için bunun çok büyük önemi vardır. Bunun yapıcı 
bir şekilde devam etmesi, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması 
için herkesin, her zamankinden daha fazla çaba harcaması 
gerekmektedir. Biz kurum olarak, bunun idraki içerisinde 
elimizi taşın altına koyduk. 2023 hedeflerine yapılacak her katkı 
insanımıza yapılacaktır” diyerek heyete Konya tarımı ve borsamız 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konya Ticaret Borsası’nın kurumsal yapısının ve Elektronik Satış 
Salonu’nun kendilerini çok etkilediğini belirten TOBB Emekli 

Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Tandoğan “Konya Ticaret 
Borsası işlem hacmi ve hizmet kalitesi ile fark yaratmış bir borsa 
olmuş. Yapılan çalışmalar ile sadece ticarete değil, tarımın 
gelişmesine, üyelerinin dışa açılmasına ve kurumsallaşmalarına 
da büyük katkı yapmış. Bu açıdan Muhammet Uğur Kaleli 
şahsında tüm yöneticileri tebrik ederim ”dedi.

TOBB Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Tandoğan, 
TOBB Emekli Sandığı Muhasip Üyesi Saadettin Durmaz ve TOBB 
Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyeleri  ile KTB Meclis Başkanı 
Hüseyin Çevik, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Eberdes, Bahri 
Karapınar, M.Namık Köklüsoy da hazır bulundular.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Emekli Sandığı 
Yönetim Kurulu Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.
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Prof. Dr. Bayram SADE Konya Teknokent Başkanı Oldu
Konya Ticaret Borsası olarak ortağı bulunduğumuz Konya 
Teknokent’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Bayram SADE 
getirildi. Konya için çok önemli bir proje olan KOP Eylem Planı’nın 
hazırlayıcılarından Konya Teknokent Başkanı Prof. Dr. Bayram 
Sade bu görevinin yanı sıra; S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeliği, 
S.Ü. Rektör Danışmanlığı, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevini de başarıyla sürdürmektedir.

Konya gibi tarımsal üretimde önemli bir yere sahip Konya’da 
tarım ile sanayiyi, ticareti uyumlu halde çalıştırmanın önemini 
işaret eden Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Bayram SADE, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri kurumların 
desteğini yakından hissediyoruz.  Teknoloji Transfer Ofisi’ne 
verilen destekle 5 kişilik proje ekibimizi kurduk ve projeyi 
hazırlayıp TÜBİTAK-TEYDEB’ e sunduk. Selçuk Teknoloji Transfer 
Ofisi adıyla Teknokent bünyesinde faaliyetlerine devam eden 
birim, projenin kabulü halinde çok daha kurumsal ve etkili 
bir faaliyet alanına kavuşacaktır. Bu faaliyetlerini, KOP BKİ 
yapılanmasına ve Sayın Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in Kurucu Rektör 
olduğu KOP Bölge Üniversiteler Birliğinin oluşumuna uygun 
olarak, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’nin ve yedi üniversite 
olarak kurgulandı. Konya Teknokent’in bünyesinde şirket kuranlar 
birçok avantajlara sahip. Burada ofisi olan Ar-Ge yapan şirketlere 
vergi ve sigorta muafiyeti sağlanıyor. Öğretim Üyeleri şirket 
kurabiliyor, şirketlere ortak olabiliyor ve danışmanlık yapabiliyor. 
Teknokent bünyesinde şirketleşen ve ofis kiralayan Öğretim 
Üyelerine kira indirimi uygulanıyor. Beraber çalıştığımız öğretim 
üyeleri ise Ar-Ge faaliyetlerinde özellikle gelirlerinden vergi 
alınmaması gibi önemli avantajlar elde ediyorlar. Üniversitemizde 
bulunan öğretim üyelerinin hepsine ulaşmayı hedeflemekle 

birlikte, belirli bir süreçte yaklaşık yarısı ile faal olarak çalışmayı 
planlıyoruz. TÜBİTAK’ın Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile daha 
kurumsal hale gelerek üniversite-sanayi işbirliğini daha da ileriye 
taşımayı düşünüyoruz. Bunların yanında bazı üniversitelerle 
görüşmelerimiz tamamlandığında yedi üniversitenin içinde 
bulunacağı Bölgesel Teknoloji Transfer Ofisi’nin yapılanmasında 
yer almış olacağız ” diyerek, tarıma ve Ar-Ge’ ye verdiği önem 
ve Konya Teknokent’e desteğinden ötürü, Konya Ticaret 
Borsası’na ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli’ye 
teşekkürlerini iletti.
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Tobb Başkan Yardımcısı Dr. Murat Yalçıntaş Borsamızı Ziyaret Etti 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat 
Yalçıntaş, İTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Konya Ticaret 
Borsası’nı  ziyaret ettiler.

İlk olarak Borsamız Elektronik Satış Salonu’nda inceleme yapan 
heyet, satış salonu işleyişi ile ilgili olarak Genel Sekreterimiz 
Hüseyin Ergun’dan detaylı bilgi aldılar. KTB Elektronik Satış 
Salonu’nun Türkiye’ye bir model olduğunu belirten TOBB Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Murat Yalçıntaş, sistemin; hızlı, güvenli, teknik ve hakkaniyetli 
bir satış için çok ideal olduğunu belirtti. Bu salon bile başlı başına 
Konya’nın ve Konya Ticaret Borsası’nın ne kadar çok yol aldığını 
gösterdiğini ifade eden Yalçıntaş, bu hizmet için Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Muhammet Uğur Kaleli ve yöneticilerine teşekkür 
etti.

Elektronik Satış Salonu ziyaretinden sonra meclis toplantı 
salonunda, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur 
Kaleli tarafından heyete Konya ve Konya tarımı ile ilgili bir sunum 
yapıldı. Konuk heyetin ziyaretini, bir başkentten diğer bir başkante 
yapılan tarihi, kültürel ve ekonomik bir ziyaret olarak gördüklerini 
belirten Kaleli, bu açıdan Sayın Murat Yalçıntaş ve değerli 
İTO meclis üyelerini Konya’da ve borsamızda ağırlamaktan 
büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Stratejik Plan 
dahilinde Elektronik Satış Salonu’nu yaptıklarını, lisanslı depo 
inşaatına başladıklarını belirten Kaleli, 2013 yılında 300 bin 
ton kapasiteli lisanslı depo işletmesinin 100 bin tonluk kısmı 
bitirilerek, bir sonraki hedefimiz olan Ürün Borsacılığı ve Vadeli 
İşlem Borsacılığının alt yapısını da oluşturacaklarını söyleyerek 
“İstanbul artık bir ticaret, finans, turizm ve sağlık merkezi olarak 
tarif edilmektedir. Üretim Anadolu’ya kayacaktır. Biten ve bitecek 
olan projeleri ile de bunun için en uygun illerden birisi tarihiyle, 

kültürüyle, yetişmiş insan gücü, alt yapısı ve arazi varlığı ile 
Konya’dır. Bunun değerlendirilmesi gerekir ”dedi. Son yıllarda 
Konya Ticaret Borsası’nın çok geliştiğini ve adından söz ettirdiğini 
ifade eden TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, “Sayın Uğur 
Kaleli bizlere Konya ve Konya tarımı ile ilgili çok güzel ve önemli 
bilgiler verip, tespitlerde bulundu. Konya Ticaret Borsası’nın 
geleceği yönelik projeksiyonlarından da son derece etkilendik. 
Bizler bu hedeflere ulaşmak için gerekli kararlılığın daha fazlasını 
görüyoruz.  Konya’nın güven, vefa ve samimiyet olduğunu bizlere 
gösteren  Sayın Uğur Kaleli ve ekibine başarılar diliyoruz” dedi.

Görüşme sonunda TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş İstanbul’u 
anlatan bir kitabı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli’ye hediye etti. Kaleli de üzerinde Mesnevi’den bir 
rubai yazan tabloyu Yalçıntaş’a ziyaretleri anısına hediye ettiler.
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Konya Ticaret Odası(KTO) Konferans Salonu'nda Eximbank'ın 
Konya irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirmekten dolayı 
büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Türk Eximbank Genel 
Müdürü Hayrettin Kaplan, "Zengin bir kültürel mirasa ve köklü 
bir geçmişe sahip olan Konya'nın sanayi ağırlıklı bir ekonomiye 
geçiş konusundaki performansı ve ihracat potansiyeli, bu kararı 
almamızda en önemli etkendir" dedi.

Konya insanı çalışkan ve girişimcidir
İrtibat bürosu açılan iller arasında Konya'yı da seçmelerinin 
sebebinin tesadüf olmadığını belirten Türk Eximbank Genel 
Müdürü Kaplan, şunları kaydetti:  "Zengin bir kültürel mirasa 
ve köklü bir geçmişe sahip olan Konya'nın sanayi ağırlıklı 
bir ekonomiye geçiş konusundaki performansı ve ihracat 
potansiyeli, bu kararı almamızda en önemli etkendir. Konya 
insanının çalışkanlık ve girişimcilik özellikleri, Konya'yı İstanbul, 
İzmir ve Ankara'nın ardından nitelikli sıçrama kabiliyetine sahip 4. 
il konumuna getirmiştir."

Eximbank Bürosu Konya’ya pozitif katkı yapacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve Türk Eximbank 
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Altunyaldız ise 
bakanlık olarak dış ticaretin günlük işlemleri boyutuyla ticaretin 
kolaylaştırılması ve rekabet gücünün artırılması anlamında hizmet 
verdiklerini belirtti. Ülke ekonomisine çok önemli katkılar veren 
Konya'nın ihracatta da hedeflediği vizyonuna uygun koymuş 
olduğu hedeflere ulaşması noktasında Eximbank'ın müşteriye 
yerinde hizmet yaklaşımı sonucunda Konya'ya açmış olduğu 
bir temsilcilik olduğunu, bu temsilciliğin Konya için çok pozitif 
gelişmelere vesile olacağını aktardı.

Eximbank Konya’ya Değer Katacak
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ise Türk ihracatçısını 

destekleyen ve dünyada ihracat destek kuruluşlarının içerisinde 
ilk sıralarda yer alan Türk Eximbank'ın faaliyetlerine hız 
vermesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Çok Daha Farklı Bir Konya Göreceğiz
Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil de Konya'nın uzun yıllardır bütün krizlere rağmen 
ayakta kalıp çok güçlü şirketler oluşturduğunu söyledi. Konya 
Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 farklı sektörde üretim yapıldığını 
aktaran Büyükhelvacıgil, "Eximbank'a gerçekten ihtiyacımız 
var. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir Konya göreceğiz. 
Türk Eximbank Konya irtibat bürosunun da bu sürece katkı 
yapacağına inanıyorum" dedi.

Ortak Akıl İle Sürdürülebilir Bir Kalkınma Sağlanmalı
Konya Ticaret Borsası (KTB)  Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli, Bugünün, geçmişin ve geleceğin iyi değerlendirmesi 
gerektiğini belirterek, dünyanın küreselleşme etkisi altında ciddi 
bir rekabet içerisinde olduğunu belirtti.  Artık daha çok üretilen 
ve daha çok tüketilen bir döneme girildiğini belirten Kaleli , “ 
Bölgenin analizinin iyi yapılması gerekiyor. Sorunlara çözüm 
bulmak ve ileride yapılması gereken çalışmalara ortak akıl ile 
sürdürülebilir bir kalkınma hamlesine çok iyi sarılmak gerekiyor. 
Bakınız, 2023’te Türkiye’nin hedefleri arasında dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasında yer alması, bölgesinde küresel aktör 
olmak, iç sorunlarını çözmüş olmak, daha eğitimli bir toplum 
düzeni, ileri teknoloji üretmek ve sahip olmak, nükleer güce sahip 
olmak, enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak yer alıyor” 
diyerek;  üretimi, tüketimi, markalaşmayı ve uluslararası ticareti 
de içerisine alan küresel bir aktör olmayı hedefleyen Konya’nın  
Eximbank desteklerinden çok iyi faydalanması gerektiğini ifade 
etti.

Türk Eximbank Konya'da İrtibat Bürosu Açtı

Sayı: 41
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Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde, 
Avustralya James Cook Üniversitesi ve RMIT işbirliği ile “I. 
International Interdisciplinary Social Inquiry Conference: 
1.Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Konferansı – 
IISIC/2012” adında bir organizasyona imza attı.

Konferansa Avustralya, Japonya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, 
Avrupa ve Ortadoğu’dan olmak üzere, 12 farklı ülkeden çok 
sayıda bilim insanı katılmıştır. Konferansa katılan sosyal bilimciler 
33’ü poster olmak üzere, toplam 233 bildiri tartışıldı. Bildiri 
alanları, 1) Sosyoloji ve sosyal politika, 2) İktisat, 3) Siyaset bilimi, 
4) Psikoloji ve davranış bilimleri, 5) Yönetim bilimleri ve işletme, 6) 
Eğitim bilimleri, 7) İlahiyat ve din bilimleri ve 8) Kültürel çalışmalar 
olup, sosyal bilimlerin hemen hemen tüm alanlarındaki konular 
“disiplinlerarası işbirliği” çerçevesinde tartışıldı. İlgili alanlarda 
bilimsel çalışmalarını sürdüren bilim insanları da sunulan bildirileri 
ilgiyle izleyerek,aynı alanda çalışan meslektaşlarıyla tanışma ve 
tartışma ortamını da buldular.
İİBF Dekanı Prof. Dr. İsmail Efil; açılış konuşmasında, eğitim ve 
toplum hayatının gelişmesinde sosyal bilimlerin etkisinin eskiden 
ne ise bugün de aynı ve belki de daha fazla olduğunu ifade eden 
Efil, 5 gün boyunca süren konferansın temel amaçlarının; sosyal 
dünyaya ilişkin anlayışı güçlendirmek, bilimsel bilgi üretimine 
katkıda bulunmak, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerindeki son 
gelişmelerin ve araştırma bulgularının paylaşımını sağlamak, 
dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri birlikte değerlendirmek 
olduğunu belirtti.

Konferansta KTB Genel Sekreteri Hüseyin ERGUN “Konya İlinde 
Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve Uygun 
Stratejilerin Modellemesi Projesi” ile ilgili “Poverty in Agricultural 
and Rural Community; A Case Study from Konya, Turkey” konulu 

bir sunum yaparak, Türkiye’ye model olacak bu proje ile geniş bir 
araştırmayla somut verilere ulaşıldığını ifade etti.

Ergun, Proje ile Konya ili için göreli yoksulluk kavramı dikkate 
alınarak il genelinde kırsal alanda Çiftçi Kayıt Sistemi ve Veteriner 
Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler için bir yoksulluk tanımlamasının 
yapılması ve tarım işletmelerinin stratejilerinin oluşmasında 
yoksulluk faktörünün sosyolojik ve ekonomik etkisinin ortaya 
konulmuş olmasının çok önemli olduğunu belirterek “ Bu çalışma 
ile, Konya ilinde tarım işletmelerinin karakterizasyonu yapılarak, 
çiftçilerin refah düzeyini iyileştirecek veya kötüleşmesini önleyecek 
stratejiler ortaya konulmuştur. Yoksulluk analizleri ile işletmelerin 
stratejileri ve karakterleri arasındaki ilişkiler incelenmiş, Konya 
ilinde tarım işletmelerinde yoksulluğun boyutu belirlenmiş,  
yoksulluk riski analiz edilerek,  yoksul ve yoksul olmayan çiftçi 
ayrımı yapılmıştır. Sonuç Olarak Kuraklığın Yoksulluğu arttırdığı 
ortaya çıkmıştır” dedi.
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KTB’nin 2012 Yılı Genel İşlem Miktarı  ve Tutar İstatistikleri

Sayı: 41

MALIN CİNSİ MİKTAR  (KG) TUTAR  (TL)

MAKARNALIK DURUM BUĞDAYLAR 692.890.642 459.833.273

EKMEKLİK ANADOLU BEYAZ SERT BUĞDAYLAR 149.508.032 99.358.929

EKMEKLİK ANADOLU KIRMIZI SERT BUĞDAYLAR 1.048.420.434 671.007.521

DİĞER KIRMIZI BUĞDAYLAR 302.425.744 194.314.796

DİĞER BEYAZ BUĞDAYLAR 441.251.554 277.824.700

İTHAL BUĞDAYLAR 1.258.917.679 747.233.925

YEMLİK BUĞDAYLAR(Kırmızı-Beyaz) 43.382.594 24.359.847

BUGDAYLAR TOPLAMI 3.936.796.679 2.473.932.991

ARPA 351.362.064 204.735.787

YULAF 9.738.865 6.580.219

ÇAVDAR 2.207.070 1.240.562

MISIR 504.988.956 282.776.676

TIRITIKALE 749.240 445.537

PİRİNÇ 25.400 44.638

DİĞER HUBUBATLAR TOPLAMI 869.071.595 495.823.419

NOHUT 7.977.717 18.721.876

FASULYE 47.308.162 101.259.775

MERCİMEK 4.529.017 4.950.330

DİĞER BAKLİYATLAR 792.462 903.806

***BAKLİYATLAR TOPLAMI*** 60.607.358 125.835.787

KİMYON 3.673.792 17.918.388

ÇEMEN 121.917 234.127

PANCAR 2.512.669.527 331.712.639

***ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI*** 2.516.465.236 349.865.154

**HUBUBAT MAMULLER TOPLAMI** 466.248.265 393.101.878

**CANLI HAYVANLAR TOPLAMI (ADET)** 112.294 260.326.431

**CANLI HAYVANLAR TOPLAMI (KG)** 22.407.681 254.116.768

**CANLI HAYVAN MAMULLER TOPLAMI** 699.243.998 120.330.200

**HAM DERİLER TOPLAMI (ADET)** 148.992 1.884.476

**HAM DERİLER TOPLAMI (KG)** 1.032.018 3.028.522

**TEKSTİL HAMMADDELER TOPLAMI** 1.134.853 2.373.897

**YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI** 182.402.943 262.306.620

**KOTA DIŞI TOPLAMI** 541.376.578 393.507.079

***G E N E L   T O P L A M*** 9.297.048.490 5.136.433.222




