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SUNUŞ 

Son 18 yılda ülkemiz ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyük mesafeler aldı. “Büyük ve Güçlü Türkiye” 

hedefiyle ortaya konan sosyo-ekonomik politikalar, gelişmemizi ve bölgesinde güçlü bir ülke olmamızı sağlamış, 

dünyada saygınlığımız artmıştır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sürecini de en az hasarlarla 

atlatıyor olmamız bu politikaların neticesidir. Covid-19’un ekonomideki etkilerine karşı ilk günden itibaren 

alınan fevkalade tedbirler ile ekonominin çarkları dönmeye devam etmiştir.   

Covid-19’la birlikte dünyada tarım ve gıdanın stratejik bir sektör olduğu bir kez daha görülmüştür. Salgın 

sürecinde birçok ülke tarımsal üretimine devam edemedi, gıda sıkıntısı yaşadı. Ülkemiz ise, Covid-19’un 

tarımsal üretim ve tarımsal ticarette bir olumsuzluğa meydan vermemesi noktasında gerekli hassasiyeti 

göstermiş, üretim kapasitesi ve yeterli gıda stoku ile sıkıntı yaşamamıştır. Tarım, hayvancılık, gıda sektöründe 

faaliyet yürüten firmalar, üreticiler bu süreçte desteklenmiş, tarımsal üretim ve ticaret aksatılmadan devam 

etmiştir.  

Pandemiye rağmen birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimi yapılmıştır. Ülkemiz bitkisel üretimi 2020 

yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Stratejik ürün olarak kabul 

edilen buğday üretimi %7,9 artarak 20,5 milyon ton, arpa üretimi %9,2 artarak 8,3 milyon ton, dane mısır 

üretimi %8,3 artarak 6,5 milyon tona yaklaşmıştır. Aynı şekilde hayvansal üretimi de artış göstermiştir. Ülkemiz 

büyükbaş hayvan varlığı yüzde %1,6 artarak 18 milyon 158 bin, küçükbaş hayvan sayısı da bir önceki yıla göre 

%11,6 oranında artarak 54 milyon 113 bin olmuştur.  

Ülkemizin tarım başkenti olarak kabul edilen, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından ülkemizin en 

önemli merkezlerden birisi olan Konya bölgemizde de bitkisel ve hayvansal üretim artmıştır.  Buğday üretimi 

2,2 milyon ton, arpa üretimi 1,2 milyon ton, mısır üretimi 1,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Konya, hububat 

başta olmak üzere birçok tarımsal üründe birinci sıradadır. Aksaray, Karaman ve Niğde illerini içine alan Konya 

Kapalı Havzası, 3 milyon tona yakın mısır üretimi ile de Türkiye’nin mısır ihtiyacının yarısını karşılamaktadır.  

Yine ayçiçeği üretimin de de Trakya’dan sonra öne çıkmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı ile et, süt 

ve yumurta üretiminde de önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 

40'ını da karşılar hale gelen Konya da organik tarımda da gelişme gözlenmektedir. Bölgenin gıda ihtiyacını 

karşılayacak üretim potansiyeline sahibiz. Fakat tarım potansiyeli çok yüksek olan Konya Kapalı Havzası’nın su 

problemi bir an önce çözülmelidir. Konya Ovası’na dış havzalardan su getirilmesini ve etkin sulama 

politikalarının hayata geçirilmesini ‘devlet projesi’ olarak görmek istiyoruz. Biz bunu sadece bölgemiz için değil, 

ülkemiz için, coğrafyamız için istiyoruz. Bu projeyle birlikte Konya; sadece bölgenin değil, yakın coğrafyanın da 

gıda üssü olma potansiyeline sahip olacaktır.  

Konya Ticaret Borsası olarak 2020 yılında çalışmalarımızı, Covid-19 salgınının etkileri altında gerçekleştirdik. 

Tarımsal üretim ve ticaretinin aksamaması, finansal dalgalanmalardan, risk ve tehditlerden üretici ve 

üyelerimizin etkilenmemesi için olağanüstü çaba sarf ettik. Çabalarımız, girişimlerimizin yanında tarım-gıda 

sektörümüzün üretim azmi, fedakarlığı ile bu dönemi en az hasarla atlatan illerden biri olduk. 

İnsan sağlığını, küresel ekonomileri ve üretim hayatını derinden etkileyen koronavirüs salgını etkisini halen 

sürdürmektedir. Bu kapsamda Borsa olarak, 2021 yılında da üretici ve üyelerimizin menfaatlerini gözetmek, 

rekabet edebilirliklerini artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da başta şehrimizin olmak 

üzere ülkemizin gelişmesi için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.  

2021 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 

Hüseyin Çevik 

Konya Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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TARİHÇE 

Konya'nın Selçukiler devrindeki Buğday Pazarı İnce Minare civarında idi. Osmanlı döneminde ise 

Buğday Pazarı İmarethane'de bulunuyordu. İmarethane II.Selim'in Şehzadeliği zamanında 

Hicri:974/Miladi:1566-Hicri:982/Miladi:1574 yıllarında yapılmıştır. 1901 yılına kadar Buğday Pazarı 

olarak kullanılan eser daha sonra da Sipahi Pazarı olarak kullanılmıştı.   

Vali Ferit Paşa İmaretin kıble tarafındaki bahçeye de bir kapı açılarak Buğday Pazarı'nın genişletilmesini 

istemiştir. Ancak Çelebi Efendi buna muvafakat etmemiştir. İşte bundan sonra Hicri:1319/Miladi:1901 

yılında Ferit Paşa Buğday Pazarı'nı yaptırmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazarın doğu kapısının üstünde üç satır halinde şu kitabe okunur:  

1-Tacidar-ı devran elgazi Sultan Abdülhamid han-ı sani efendimiz hazretlerinin devr-i saltanatlarında 

2-Vali-i vilayet devletlü Ferid Paşa hazretlerinin semere-i himmet umranperveranleri olarak  

3-Hayyızaray-ı husul müessesat-ı nafiadan biride müceddededen inşa olunan İşbu Buğday 

Pazarı'dır.Sene r.1317 sene H.1318.  

Batı kapısı üzerinde iki satır halinde şu talik kitabe vardır:  

1-Tacidar-ı devran elgazi Sultan Abdülhamid han-ı sani efendimiz hazretlerinin devr-i saltanatlarında 

vali-i vilayet devletlü Ferid Paşa hazretlerinin asar-ı bergüzidelerinden biri işbu Buğday Pazarı'dır. Sene 

r.1317 sene H.1318.  

2-Buğday Pazarı buraya nakilden evvel türbe önünde II.Sultan Selim' in imarathanesinde idi.  

Kitabelere göre Buğday Pazarı Hicri:1319/Miladi:1901 yılında Konya Valisi Avlonyalı Ferid Paşa 

zamanında yapılmıştır.  

Konya Ticaret Odası, o dönem ki nizamnamesi gereği olarak Konya merkezinde Hicri:1325 (1907) 

yılında Ticaret Borsası açar. Borsanın tam adı; "Ticaret ve Sanayi ve Zahire Borsası"dır. Amaç, "ticari 

muameleyi intizama sokmak ve memleketin ilerlemesine hizmet" etmektir. Zira önceki satış 

muameleleri çok çeşitlidir. Üstelik işe "bin türlü hile ve desise" karışmaktadır. Onun için "uzak emel" 

(aksa-yı emel) olsa da, iş ve satış muamelelerini bir ayara (vezne) tabi tutmak gerekmektedir.  
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Tabi böyle bir amacın gerçekleşmesi için de "halkın mizacına uygun surette bir "Dahili Nizamname" 

hazırlanır. Hazırlanan iç tüzük, ancak kuruluştan sonra Hicri:1333'de (1915) Vilayet Meclis-i 

Umumisi'nce onaylanmıştır. "Konya Vilayeti Ticaret ve Sanayi ve Zahire Borsası Nizamnamesi" bugün 

İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi Kavanin kısmı 193 no.da kayıtlı bir matbu nüsha halinde 

bulunmaktadır. Toplam 8 sayfadır. "İdare, Abone (müşteriler), varidat ve Masarifat, ticari muameleler, 

cezai tedbirler" olmak üzere beş bölüm ve 37 maddeden oluşmaktadır.  

Nizamnamenin ilk maddesinde belirtildiği üzere borsa; 3 Nisan 1302 tarihli nizamname hükümlerine 

göre kurulup açılmıştır. Esas itibariyle de bu nizamnameye tabidir. Ama Umum Borsalar Dahili 

Nizamnamesi, adı üstünde geneldir. "Muamelat-ı sairesini adat ve ahlak-ı mahalliyeye muvafık surette 

tahdid eylemek maksadıyla" (mad.2), Konya Borsası'na ait nizamname hazırlanmıştır.  

Türkiye'de Ticaret Borsalarının tarihçesine baktığımızda ise, borsalarla ilgili ilk yasal düzenlemenin 15 

Nisan 1886 tarihinde yürürlüğe giren "Umum Borsalar Nizamnamesi" olduğu görülmektedir. Yukarıda 

da açıklandığı gibi, Konya'da 1901 yılında Buğday Pazarı olarak tarım emtialarının ticaretinin yapıldığı 

bir borsa sistemi ve yapısı bulunmaktadır. Bu tecrübeyle Konya merkezinde Hicri:1325 (1907) yılında 

Ticaret Borsası açılır. Borsanın tam adı; "Ticaret ve Sanayi ve Zahire Borsası"dır. "Konya Vilayeti Ticaret 

ve Sanayi ve Zahire Borsası Nizamnamesi", kuruluşundan sonra Hicri:1333 (1915) Vilayet Meclis-i 

Umumisi;'nce onaylanmıştır.  

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihinde İzmir'de toplanan 1. İktisat Kongresinde ticaret borsalarının kurulması 

ve geliştirilmesi ile ilgili kararlar doğrultusunda ticaret borsalarının kurulması ve geliştirilmesi 

çalışmaları hızlanmıştır. Bu kapsamda Konya Ticaret ve Zahire Borsasında tatbik olunmak hazırlanan 

talimatnameler, kararname olarak 1924 ve 1926 tarihlerinde yeniden yürürlüğe girmiş, Borsa 

faaliyetlerine devam etmiştir.  
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Şimdiki Şükran Mahallesi’nde 1977 yılına kadar hizmet veren Borsa binası gelişen Türkiye ile borsa 

binasının da bu gelişime ayak uydurması zaruri hale gelmiş ve bunun sonucunda 1977 yılında sanayi 

bölgesinde Eski Buğday Pazarı içerisindeki borsa binasına taşınarak 1997 yılına kadar burada hizmetine 

devam etmiştir. 

İlimizin gelişmesine ve buna ek olarak borsa işlevlerinin daha çok keşfi ve olumlu getirilerinin 

anlaşılması ile Konya Ticaret Borsası’nın önderliğinde 1985 yılında satın alınan 28 hektar arazi içerisinde 

Ticaret Borsası ve Büyük Buğday Pazarı Sitesi planlanmıştır. 1989 yılında Ankara yolu üzerinde, muhtelif 

un değirmenlerinin bulunduğu, Toprak Mahsulleri Ofisine yakın mesafede, çiftçinin ulaşımına elverişli 

olan arazide Borsa binasının ve Büyük Buğday Pazarının inşasına başlanmıştır ve 1997 yılında 

bitirilmiştir.  

1997 yılında halen hizmet verdiği 9 bin metrekare hizmet alanına sahip modern binasına taşınan Konya 

Ticaret Borsası, gelişmiş alt yapısı ve uzman personeliyle üyelerine ve üreticilerimize hizmet vermeye 

devam etmektedir. 

Anadolu’da diğer borsaların kurulmasına da öncülük etmiş olan Konya Ticaret Borsası’nın hizmet ağı, 

bugün bir merkez ve 8 tescil bürosu ile günden güne yayılmaktadır. Her yıl ülkenin ilk dört borsası içinde 

olan Konya Ticaret Borsası’nın, bölge ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Konya’nın tahıl ambarı 

olması sebebiyle, Türkiye’nin en büyük hububat borsası konumundadır. 
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BORSA MECLİSİ 

  

ADI SOYADI ÜNVANI 

MEHMET NAMIK KÖKLÜSOY MECLİS BAŞKANI 

ERKUT GÜRBÜZ  MECLİS BŞK.YARDIMCISI 

ÖZKAN TAŞPINAR MECLİS BŞK.YARDIMCISI 

MUSTAFA KÜÇÜKİPLİKÇİ MECLİS KATİP ÜYE 

HÜSEYİN ÇEVİK MECLİS ÜYESİ 

MEHMET BÜYÜKALİM MECLİS ÜYESİ 

BAHRİ KARAPINAR MECLİS ÜYESİ 

KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA TOPCU MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA AKDOĞAN MECLİS ÜYESİ 

SERVET KAYISI MECLİS ÜYESİ 

RAMAZAN CAFER USLU MECLİS ÜYESİ 

ALİ TURAN MECLİS ÜYESİ 

MURAT YAYLALI MECLİS ÜYESİ 

AHMET EBERDES MECLİS ÜYESİ 

AHMET ÇİFTCİ MECLİS ÜYESİ 

NAZİF KARABULUT MECLİS ÜYESİ 

KIYASETTİN TAŞKIN MECLİS ÜYESİ 

HAMİT DEMİRBAZ MECLİS ÜYESİ 

İBRAHİM ESER MECLİS ÜYESİ 

İHSAN KILIÇARSLAN MECLİS ÜYESİ 

CEMAL DÜNDAR MECLİS ÜYESİ 

MEHMET FATİH DÜNDAR MECLİS ÜYESİ 

AHMET ERDOĞDU MECLİS ÜYESİ 

ADNAN HEKİMOĞLU MECLİS ÜYESİ 

FATİH RAMAZAN ALAYBEYİ MECLİS ÜYESİ 

SEDAT ZEKİ ÖZERDOĞAN MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA ŞEKER MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA ÖZSAKAL MECLİS ÜYESİ 
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YÖNETİM KURULU 

 

ADI SOYADI                                        ÜNVANI 

HÜSEYİN ÇEVİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

MEHMET BÜYÜKALİM YÖNETİM KURULU BŞK.YARDIMCISI 

BAHRİ KARAPINAR YÖNETİM KURULU BŞK.YARDIMCISI 

KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ                             

MUSTAFA TOPCU  YÖNETİM KURULU ÜYESİ                             

MUSTAFA AKDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ                             

SERVET KAYISI   YÖNETİM KURULU ÜYESİ                             

 

 

 

                                 DİSİPLİN KURULU 

 

MEHMET KOYUNCU 

CENGİZ KÜÇÜK 

HALİL ÇINARLI 

MUHİTTİN DOĞAN 

HASAN EKİZ 

ALİ KABAKULAK 
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MESLEK KOMİTELERİ 

 

1.MESLEK KOMİTESİ  2.MESLEK KOMİTESİ 
ÜNAL ÜNVER ÜNSAL BAŞKAN  EMİN GÜL BAŞKAN 

RAMAZAN GÜVEN BAŞKAN YRD.  MURAT YAYLALI BAŞKAN YRD. 

NAİL YAŞAR TUFAN ÜYE  MEHMET NAMIK KÖKLÜSOY ÜYE 

KEMAL EMEKTAR ÜYE  MUSTAFA KÜÇÜKİPLİKÇİ ÜYE 

MUSTAFA AKDOĞAN ÜYE   ALİ ERKOL ÜYE 

RAMAZAN CAFER USLU ÜYE   MEHMET ALİ KONUK ÜYE 

ALİ TURAN ÜYE   FİKRET ÇAĞLARSOY  ÜYE  

     
3.MESLEK KOMİTESİ  4.MESLEK KOMİTESİ 

AHMET EBERDES  BAŞKAN YRD.  ABDULLAH KAYA BAŞKAN  

MUSTAFA UYSAL BAŞKAN  MAMİL ARPAÇAY BAŞKAN YRD. 

AHMET ÇALIŞKAN ÜYE  NAZİF KARABULUT ÜYE 

YUSUF KÜÇÜKSARIKULAK ÜYE  KIYASETTİN TAŞKIN ÜYE 

MEHMET ERKİREMİTÇİ ÜYE  HAMİT DEMİRBAZ ÜYE 

KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN ÜYE  RECEP TAŞ ÜYE 

AHMET ÇİFTCİ ÜYE   HAKKI ÇALIŞKAN ÜYE 

     
5.MESLEK KOMİTESİ  6.MESLEK KOMİTESİ 

MEHMET YILMAZ BAŞKAN   ÇETİN SOYDEMİR BAŞKAN 

MEHMET REMZİ YÜKSEL BAŞKAN YRD.  MEHMET FATİH DÜNDAR BAŞKAN YRD. 

İBRAHİM ESER ÜYE   CEMAL DÜNDAR  ÜYE  

İHSAN KILIÇARSLAN ÜYE   MEHMET ÖZER ÜYE 

MUAMMER KÜÇÜKARPACI ÜYE  MEHMET HASİP MIHOĞLUGİL  ÜYE 

KAMİL EKİNCİ ÜYE     
SERVET KAYISI   ÜYE   8.MESLEK KOMİTESİ 

   SELÇUK AYDINALP BAŞKAN 

7.MESLEK KOMİTESİ  MAHMUT GÜZEL BAŞKAN YRD. 

OSMAN SAMANCI BAŞKAN  ADNAN HEKİMOĞLU ÜYE  

KAMİL ŞEFLEK BAŞKAN YRD.  FATİH RAMAZAN ALAYBEYİ ÜYE  

ÖZKAN TAŞPINAR ÜYE  KADİR AKDOĞAN ÜYE 

AHMET ERDOĞDU ÜYE  ERDAL DEMİRPOLAT ÜYE 

MEHMET BÜYÜKALİM ÜYE  HÜSEYİN ÇEVİK ÜYE  

MUSTAFA AYAN ÜYE    
YAŞAR URGAN ÜYE  10.MESLEK KOMİTESİ 

   SEYİT ASLAN BAŞKAN 

9.MESLEK KOMİTESİ  İBRAHİM DÖNMEZ BAŞKAN YRD. 

ENDER AYGIN BAŞKAN  MEHMET ÖZŞABALI ÜYE 

MEVLÜT ŞENSÖZLÜ BAŞKAN YRD.  MEHMET BÜYÜKMUMCU ÜYE 

ERKUT GÜRBÜZ ÜYE  MUSTAFA ŞEKER ÜYE  

MUSTAFA TOPCU  ÜYE  SEDAT ZEKİ ÖZERDOĞAN ÜYE  

MUSTAFA ÖZSAKAL ÜYE  BAHRİ KARAPINAR ÜYE  

ALİ TUNAHAN AYGIN ÜYE     
HASAN KONYA ÜYE    
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MİSYON 

Ülke çapında tarımsal ticarete dayalı iş ve yatırım ortamını 

geliştirmek, dijital dönüşüm ve inovasyona öncülük ederek ekonomik 

büyümeyi desteklemek ve sürdürülebilir ticarete katkıda bulunmak. 

 

VİZYON 

Bölge ve ülkenin gelişimine katkıda bulunacak stratejilerle tarımsal 

ticareti derinleştirerek lider konumunu güçlendirmek. 

 

 

TEMEL DEĞERLER 

İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yeniliklere açık anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı 

çalışma ile paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum. 

Dünya’daki değişimi sürekli gözlemleyerek üyelerine dünya standartlarının da üstünde 

hizmet vermeye çalışan insan ve kalite odaklı bir kurum. 

Yasalara uyan, toplumsal değerleri, insanları din, ırk, milliyet, renk, siyasi düşünce 

gözetmeksizin seven, saygı duyan bir kurum. 

Her çalışanına değer ve eşit fırsat hakkı vererek, çalışanlarını problemin değil çözümün bir 

parçası olmaya yönlendiren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, takım ruhu ile çalışan, şeffaf, 

öngörülü, tarafsız, tutarlı ve etkin bir yönetim anlayışı. 

Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik veren, araştırmacı, yenilikçi, hizmet verdiklerine göre 

hizmeti şekillendiren, ortak akıl ile hareket ederek sürekli kendini yenileyen, doğayı koruyan, 

toplumsal sorumluluk sahibi ve kaynakları etkin kullanan bir kurum. 
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KONYA TİCARET BORSASI POLİTİKALARI 

KALİTE 

Müşterilerimizin süregelen genel ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için yasaların bize verdiği yetkiler 

çerçevesinde faaliyetlerimizi TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve T.O.B.B. Oda/Borsa 

Akreditasyon Sistemi kapsamında, kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenen şartlarda 

sağlayarak, üye ve personel odaklı, her türlü öneri, şikâyet ve taleplerle kendini sürekli iyileştiren, 

mükemmele odaklanmış, süreç bazlı hizmetleri tüm paydaşlarımıza sunmayı, 

 

İNSAN KAYNAKLARI 

Konusunda eğitimli personel istihdam etmeyi, mevcut insan kaynağını doğru bir şekilde planlamayı, 

anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak yapılacak uygulamalara yön vermeyi, verimli çalışma 

ortamını sağlayarak motivasyonlarını artırmayı, performanslarını izleyerek ihtiyaç duydukları 

eğitimlerle yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi 

sağlamayı hedefleyerek verimliliklerini en üst düzeye çıkarmayı, aidiyet duygularını geliştirmeye 

yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmeyi,  

 

HABERLEŞME 

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmeler ile kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları 

paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji 

araçlarını aktif ve etkin bir şekilde kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamayı ve üyelerinin tarım 

sektöründeki taraflarının ihtiyaçları doğrultusunda aralarındaki diyaloğu ve iş birliğinin arttırılması için 

gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini düzenlemeyi, 

 

MALİ 

5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde mali kaynaklarını, üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının 

sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayarak, temel ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların sürdürülebilir 

gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde günün koşullarına göre sürekli yapılandırmayı, Mali kaynaklarını 

bir stratejik plan doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının 

iyileştirilmesi için duyarlılık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların 

yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını mali risk analizleri doğrultusunda gerekli önemleri 

alarak yönetmeyi, 
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BİLGİ İŞLEM 

Sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek küresel şartlarda üye ve paydaşlarına hızlı ve dünya 

standartlarında kaliteli hizmet vermek için yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknoloji ve 

yazılımlara yatırım yapmayı, başta tarım ve tarımsal ticaret ekseni olmak üzere il, bölge ve ülkedeki 

ekonomik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek her türlü güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma 

süreçlerinde gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğru ve etkin bir şekilde kullanarak 

hizmetin sürekliliğini,  her türlü kişisel verileri koruyarak veri ve bilginin güvenliğini sağlamayı ve güncel 

tutulması için gerekli önlemleri almayı, 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Üye odaklı yönetim anlayışı ile üyenin menfaatlerini ilke edinerek, üye memnuniyetini arttırmak için, 

Üye talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikâyetlerini tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirerek aynı 

memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı hzlı, etkin ve kaliteli hizmet 

sunmayı, üyelerinin ticari faaliyetlerine ve sosyal anlamda sürekli gelişimlerine katkı sağlamayı,  

 

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ 

İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yenilikçi anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile 

paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum olmanın bilinci ile hareket 

etmeyi, verdiği hizmetlerde mali politikasına uygun altyapılarını tesis ederek teknolojinin veya çağın 

gereksinimlerine uygun bir performans sunmayı, müşterileri için güven ve istikrar oluşturan piyasalar 

yaratarak, ulusal ve uluslararası yatırımcılara hizmet sunmayı, Türk ekonomisine yüksek nitelikli katma 

değer sağlayan sistemler kurarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi, 

 

İŞ SAĞLIĞI 

İnsana duyduğu saygıya dayanan iş sağlığı ve güvenliği politikası ile tüm faaliyetlerinde yasal mevzuat 

ve şartlara uyarak çalışanlarına, üyelerine, müşterilerine,  tedarikçi ve ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli 

bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetlerini yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum, davranış ve 

ilgili risk değerlendirmelerini düzenli bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi ve riskleri 

kontrol altına alarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi 

 

SOSYAL SORUMLULUK 

Kaynakları etkin kullanan bir kurum anlayışıyla, borsacılık faaliyetlerinde güvenli ve istikrarlı piyasalar 

kurarak büyüme sağlamayı, içinde bulunduğu coğrafyada kurumsallaşmış yapısıyla örnek uygulamalar 

geliştirmeyi, Bilim, Eğitim, Spor, Çevre, Kültür ve Sanat dallarında projeler geliştirerek, Sivil Toplum 

Kuruluşları, fikir öncüleri ve diğer öncelikli hedef kitlelerle ortak faaliyetler gerçekleştirerek toplumsal 

ve çevresel konularda değer yaratmayı, 

BEYAN eder. 
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GENEL GÖRÜNÜM 

Türkiye ekonomisinde 2020 yılının ilk çeyreğine, birçok alanda olduğu gibi yeni tip koronavirüs salgını 

ve buna karşı alınan tedbirler damga vurdu. 

Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması, talep ve fiyatlarda yaşanan dalgalanmaların önüne geçilmesi 

için yılın ilk çeyreğinde uygulamaya konulan önlemler, sonraki aylarda atılan adımlara da yön verdi. 

 

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 

kişi oldu. Yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi. 

Türkiye'de yılın ikinci çeyreğine, marttan itibaren etkisini gösteren Kovid-19 ve bu kapsamda alınan 

önlemler damga vurdu. 

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ara verilirken, seyahat kısıtlamaları da uygulandı. Gümrük kapılarında 

Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi. Yılın ikinci çeyreğinde de alınan bu önlemlerin ekonomik veriler 

üzerindeki etkisi izlendi.  

Hükümet de söz konusu tedbirler nedeniyle işletmelerin işçi çıkarmasını önlemek ve acil nakit 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok sayıda önlem ve kredi paketi açıkladı. Mükelleflerin vergi ve prim 

ödemeleri ertelenirken, salgın önlemlerinden etkilenen işletmeler "mücbir sebep" kapsamına alındı.  

Kovid-19 önlemleri nedeniyle nisan ve mayıs aylarında ihracatta yüzde 40'lara varan gerileme 

yaşanırken, özellikle nisanda sanayi üretim, sektörel güven, ekonomik güven ve tüketici güven 

endeksleri gibi verilerde düşüş görüldü.  

Normalleşme sürecinin etkisiyle ekonomi yeniden hareketlendi. Haziranda güven endekslerinde 

toparlanma görüldü. Normalleşme sürecinin ekonomik verilere etkisi haziran ayı sonrasındaki 

ekonomik göstergelerde daha net hissedildi. 
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Haksız fiyat artışlarıyla mücadele 

Bu süreçte maske ve dezenfektan gibi ürünler ile market fiyatlarında yaşanan haksız fiyat artışları 

sebebiyle tedbirler alındı.  

Rekabet Kurulu, Reklam Kurulu gibi kuruluşlar, bu fiyat artışları nedeniyle gereken yaptırımları 

uygularken, vatandaşların maskelere kolay erişmesi için de önlemler uygulandı.  

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik her 

türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu.  

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada ticaretin yavaşlaması ile ivme kaybeden Türkiye ekonomisi, yılın 

üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden toparlanma dönemine girdi. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen 

Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralırken, üçüncü çeyrekte 

gelen veriler yılın tamamına yönelik beklentileri yükseltti. 

Sanayi Üretim Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 17,6 yükselirken, Türkiye bu artış oranıyla 

Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Endeks, temmuzda da aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk 

vakanın görüldüğü mart ayındaki seviyesinin üzerine çıktı. 

Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri de hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 

değerine, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. 

 

İhracatta güçlü çıkış göstergesi 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayı ihracatının, mayıs ayına göre yüzde 35, 2019'un aynı ayına 

göre yüzde 15,8 artış kaydettiğini belirterek, bu rakamları, Türkiye'nin sağlık alanında olduğu gibi 

ekonomi alanında da diğer ülkelere göre ayrışarak güçlü bir çıkış sinyali olarak değerlendirdi.  
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Birçok sektöre vergi indirimi desteği 

Cumhurbaşkanı Kararı ile restoran hizmetlerinden yolcu taşımacılığına, konser, fuar ve lunapark giriş 

ücretlerinden düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetlerine, berberlik 

ve kuaförlük hizmetlerinden bakım ve onarım hizmetlerine kadar pek çok sektörde KDV oranı yıl 

sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. 

Turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler 

ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV 

oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi. 

Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve şirketlerin iş yerleri için yapılan kira ödemeleri üzerinden yine 

yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 20 yerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılması 

kararlaştırıldı.  

Üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme 

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Elvan, reform adımlarına ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 

ile bir araya geldi. Bakan Elvan, görüşmeye ilişkin, "İş dünyası ve STK’ler ile yapacağımız toplantılar 

öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı 

hızla atacağız." ifadelerini kullandı.  

 

Ekonomi yönetimi, söz konusu toplantılar kapsamında TÜSİAD, TOBB ve MÜSİAD gibi iş dünyasının 

temsilcileriyle görüşerek, talepleri aldı. 

Kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların 

büyüklüğü 562 milyar liraya ulaştı. 

Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. 
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DIŞ TİCARET 

Ocak-Aralık 2020 döneminde ihracat, 2019’A göre, yüzde 6,26 azalışla 169 milyar 514 milyon dolar, 

ithalat ise yüzde 4,32 artışla 219 milyar 425 milyon dolar oldu. 

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 69,12 artışla 49 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,3 oldu. 

En Fazla İhracat Otomotiv Sektöründe 

2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz fasıl, 22,1 milyar dolarlık tutar ile Motorlu Kara Taşıtları  

olmuştur. Söz konusu fasılı 16,8 milyar dolar ihracat ile “Kazanlar, Makinalar” izledi. 

En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü fasıl ise 9,3 milyar dolar ihracat ile Elektrikli Makine ve 

Cihazlar grubu oldu. 

Almanya Yine İlk Sırada 

2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 16,0 milyar dolar ile Almanya olup, Almanya’yı 

11,2 milyar dolar ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri yer 

aldı. 

2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge 81,2 milyar dolar ile Avrupa Birliği olmuştur. Söz 

konusu bölgeyi 31,3 milyar dolar ihracat ile Yakın ve Ortadoğu ülkeleri izledi. 

2020 yılında Kuzey Amerika’ya ihracatımız %12,4 oranında artış ile 11,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Hububat ve Bakliyat Sektöründe İhracat İlk Defa 7 Milyar Doları Aştı 

Tüm zorluklara, pandeminin ağır şartlarına rağmen 12 aylık süreç itibarıyla ihracatımız yüzde 7,5 artışla 

yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör olarak ihracatımızı ilk defa 7 milyar doların üzerine 

taşıyarak yeni bir rekora imza atıldı. 

KONYA DIŞ TİCARET VERİLERİ 

Konya En Çok İhracat Yapan İller Listesinde 11. Sıraya Yükseldi 

Konya'nın her yıl olduğu gibi bu sene de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı 

sürdürdü. 

Konya 2020 yılında 2 milyar 185 milyon dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı ve en çok 

ihracat yapan iller listesinde de 11. sıraya yükseldi. 2019 yılı ihracat rakamına göre yüzde 8,28 oranında 

artış sağlanarak Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,40'a yükseltti. 

En Fazla Artış Savunma Sanayisinde Gerçekleşti 

"2020'de yılında Konya ihracat fasıllarında ilk sırada 508 milyon 934 bin dolarlık ihracat ile makine ve 

aksamları sektörü yer aldı. Bunu 421 milyon 245 bin dolar ile otomotiv endüstrisi ve 269 milyon 490 

bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti. Yıllık bazda en fazla artış 

ise yüzde 170,91 oranında artış ile savunma ve havacılık sanayinde gerçekleşti. Sanayicilerimizin son 

dönemde en fazla yoğunlaştığı alanlardan olan savunma sanayinde 153 milyon 452 bin dolarlık ihracat 

gerçekleşti. 
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Konya Sektörlere Göre İhracat Verileri 2019-2020 Değişim Grafiği 

  2019 2020 DEĞ. 

TOPLAM KONYA 2.018.112,72 2.185.137,04 8,28% 

Makine ve Aksamları KONYA 460.401,51 508.934,45 10,54% 

Otomotiv Endüstrisi KONYA 387.687,46 421.245,79 8,66% 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri 

KONYA 275.232,95 269.490,86 -2,09% 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri KONYA 135.015,91 155.728,78 15,34% 

Savunma ve Havacılık Sanayii KONYA 56.643,44 153.452,52 170,91% 

İklimlendirme Sanayii KONYA 129.171,92 145.316,48 12,50% 

Demir ve Demir Dışı Metaller KONYA 180.171,69 133.333,43 -26,00% 

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller KONYA 100.286,35 84.408,14 -15,83% 

Çelik KONYA 71.277,18 61.999,75 -13,02% 

Meyve Sebze Mamulleri KONYA 31.326,16 45.771,89 46,11% 

Madencilik Ürünleri KONYA 46.942,40 43.906,45 -6,47% 

Elektrik Elektronik KONYA 33.921,78 43.373,26 27,86% 

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri KONYA 32.202,29 32.933,06 2,27% 

Deri ve Deri Mamulleri KONYA 21.634,20 23.310,64 7,75% 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri KONYA 13.499,52 14.996,12 11,09% 

Kuru Meyve ve Mamulleri KONYA 8.557,91 12.479,29 45,82% 

Hazır giyim ve Konfeksiyon KONYA 14.060,54 12.401,99 -11,80% 

Zeytin ve Zeytinyağı KONYA 4.273,22 6.407,02 49,93% 

Yaş Meyve ve Sebze KONYA 7.251,24 6.137,08 -15,37% 

Tekstil ve Hammaddeleri KONYA 2.980,58 3.890,73 30,54% 

Halı KONYA 3.023,86 2.550,23 -15,66% 

Gemi ve Yat KONYA 778,93 1.387,59 78,14% 

Fındık ve Mamulleri KONYA 619,20 844,88 36,45% 

Diğer Sanayi Ürünleri KONYA 1.135,77 834,78 -26,50% 

Mücevher KONYA 4,72 1,20 -74,69% 

Süs Bitkileri ve Mamulleri KONYA 11,99 0,64 -94,69% 
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TARIMDA GENEL GÖRÜNÜM 

Bu Yıl Tarım, %5,3 Büyüyerek Ekonomimize Önemli Katkı Sağladı 

Tarım sektörünün pandemiye rağmen, tüm çeyreklerde büyüme gösterdi. 1 inci çeyrekte %2,1, 2 inci 

çeyrekte %4,2 olan büyüme 3’üncü çeyrekte %6,2'ye ulaştı. İlk 3 çeyrek ortalamasında Türkiye %0,5 

büyüme gösterirken, tarım %5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı. 9 aylık tarımsal 

hasılamız geçen yılın aynı dönemine göre %20, tarım ve gıda ürünleri ihracatımız da yılın ilk 10 ayında, 

geçen yılın aynı dönemine göre %5 artış gösterdi. Tarımsal hasılamız son iki yılda yüzde 47 artışla 277,5 

milyar liraya ulaştı.  

 

4,8 Milyar Dolarlık Bitkisel Ürün İhracatı Yapıldı 

Bitkisel ürün ihracatı geçen yılın 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 7 

artış gösterdi, sebzelerde yüzde 12, meyvelerde ise yüzde 8 artışla toplam 4,8 milyar dolarlık ihracat 

yapıldı. 

Canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde 2019 yılında 585 milyon dolar, 2020 yılının ilk 11 ayında 

ise 712,2 milyon dolar dış ticaret fazlası gerçekleşti. 

Bitkisel Üretimde Cumhuriyet Tarihi Rekoru 

2020 yılında, Pandemi döneminde birçok ülke kendi kendine yetemezken, Türkiye'nin tarımda 

Cumhuriyet tarihi rekorları kırdı. Bitkisel üretim, 2019'a göre 7 Milyon ton artışla 124 Milyon tona 

ulaştı.  

Üretim miktarları, 2020 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %8,7, sebzelerde 

%0,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %5,8 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2020   

yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, 

meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleşti. 
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Tahıl ürünleri üretim miktarları 2020 yılında bir önceki yıla göre %8,1 oranında artarak yaklaşık 37,2 

milyon ton olarak gerçekleşti. 

TÜİK verilerine göre bir önceki yıla göre buğday üretimi %7,9 oranında artarak 20,5 milyon ton, arpa 

üretimi %9,2 oranında artarak 8,3 milyon ton, dane mısır üretimi %8,3 oranında artarak 6,5 milyon ton, 

yulaf üretimi %18,7 oranında artarak yaklaşık 314,5 bin ton oldu. 

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla %8,8 oranında azalarak yaklaşık 5 bin ton, kırmızı 

mercimek %5,9 oranında artarak yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patates ise %4,4 oranında 

artarak 5,2 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretimi %1,6 oranında azalarak yaklaşık 2,1 milyon ton oldu. 

Tütün üretimi %12,2 oranında artarak 76,5 bin ton, şeker pancarı üretimi ise %16,3 oranında artarak 

21 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

Sebze ürünleri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre %0,3 artarak yaklaşık 31,2 milyon ton 

oldu. 

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler %0,7, başka 

yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise %3,4 oranında arttı. 

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste %2,8, kuru soğanda %3,6, salçalık kapya biberde 

%4,6 oranında artış, karpuzda %9,8, kavunda %2,9, hıyarda %1,6 oranında azalış oldu. 

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre %5,8 oranında 

artarak yaklaşık 23,6 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma %18,8, 

şeftali %7,4, kiraz %9,1, çilek %12,3, nar ise %7,3 oranında arttı. 

Turunçgil meyvelerinden mandalina %13,3, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığı ise %248,7 oranında 

arttı. 

İncirde %3,2, muzda ise %32,8 oranında artış oldu. 
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Süs bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre %3,5 oranında azaldı. 

Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler %60,9, diğer süs bitkileri %39,1'lik bir 

paya sahiptir. 

Dış mekân süs bitkileri üretimi bir önceki yıla göre %3,6 oranında artarken, kesme çiçek üretimi %7,7, 

iç mekân süs bitkileri üretimi %6,2 oranında azaldı. 

Hayvansal Üretimde Artış Yaşandı 

Hayvansal üretimde ise 2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre; Büyükbaş hayvan varlığımız bir önceki yıla 

göre, 800 Bin baş artışla 18,6 Milyon başa, Küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 Milyon baş artışla, 55,1 

milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 Milyon baş artış ile 1 yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en 

fazla artışı sağlandı. Bu sayılara göre küçükbaş hayvan varlığında AB'de birinci, büyükbaşta ikinci 

sıradayız. 

Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretiminde Dünyada En Hızlı Büyüyen 3. Ülkeyiz 

2020 yılında Su Ürünleri yetiştiriciliğinde en hızlı büyüyen üçüncü, Avrupa ülkeleri arasında 2 inci sırada, 

deniz balık avcılığında ise Avrupa'da 6 ıncı yer aldık. Verilen destekler ile su ürünleri yetiştiriciliği üretim 

miktarının bu yıl 400 bin tona ulaşması bekleniyor. 

Orman Varlığımız 22,6 Milyon Hektardan 22,9 Milyon Hektara Çıktı 

Ağaçlandırma Çalışmalarında; Avrupa'da 1'inci, Dünyada ise 4'üncü sıradayız. Ülkemiz 2020'de; dünya 

orman varlığı bakımından 47. sıradan 26. sıraya yükseldi.  2019 yılında Geleceğe Nefes kampanyası 

2020 yılında Dünyaya Nefes olarak genişletildi. 11 Kasım’da Sayın Cumhurbaşkanımızınım teşrifiyle, 28 

ülkede 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturuldu.   

Tarım Ürünleri Yılı Verim Artışıyla Kapattı 

2020 yılı buğday üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Buğdayda, geçen yılın 10 ayında 6,3 milyon ton buğday karşılığı 2,4 milyar dolarlık mamul madde 

ihracatı gerçekleştirilerek net 600 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi. Böylece 2019'da elde 

edilen ihracat gelirine 10 ayda ulaşılan buğdayda, 2020-2021 sezonuna ilişkin ekilişler kimi bölgelerde 

tamamlanırken kimi bölgelerde ise devam ediyor. 

Bakliyata Salgın Döneminde Talep Arttı 

Kuru fasulyede alınan tedbirler sayesinde piyasa ürün arzında sorun yaşanmadı ve hayata geçirilen 

projeler ile ekim alanlarında artış gerçekleşti. Kuru fasulyede, 2020 yılında 280 bin tonla Cumhuriyet 

tarihinin rekoru kırıldı. Üretimde artış sağlayan yazlık ekiliş programı bu yıl da ülke genelinde 

uygulanacak. 

Salgın döneminde nohuta yönelik talep artışına karşın nohut stokları ülke ihtiyacını karşılayacak 

seviyenin üzerinde yer aldı. Türkiye, nohut üretiminde kendine yeter durumda olurken, salgından 

kaynaklı arz sorunlarından ve fiyat artışlarından etkilenmedi. Türkiye'nin nohut üretimi 2020 yılında 

630 bin ton oldu. Nohutta net ihracatçı olan Türkiye'nin, 2020-2021 sezonunda da aynı potansiyelini 

koruması öngörülüyor. 

Mercimek üretiminde de salgın sürecinde alınan tedbirler sayesinde üretim aşamasında sorun 

yaşanmadı. Kırmızı mercimek üretimi, geçen yıl 2019'a göre yüzde 24'lük artış ile 328 bin ton olarak 

gerçekleşirken, yeşil mercimek üretimi yüzde 3'lük azalışla 42 bin ton oldu. 



 
 

 

  

21 

STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİ GEÇEN YILI VERİM ARTIŞIYLA KAPATTI 
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KONYA’DA TARIM VE HAYVANCILIK 

Konya, tarımsal üretim, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından ülkemizin en önemli 

merkezlerden birisidir. Hem tarım arazi varlığı hem yaşayan insanların tarımsal kültürlerinin olması 

kentin önemli artılarıdır. Sanayisinin tarımsal sanayiye doğru yönelmesi, kendine özgü iklim 

özelliklerinden dolayı Konya, Türkiye’de tarımsal potansiyel olarak en önemli kent konumundadır. 

Konya başta buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, patates, ayçiçeği, haşhaş, mısır gibi tarla bitkileri 

olmak üzere birçok tarla bitkisi yanında, havuç, kiraz, vişne gibi çok sayıda sebze ve meyve türlerinin 

üretiminin gerçekleştirildiği tarım bölgesidir. Son yıllarda Türkiye'nin tohumluk üretiminin yaklaşık 

yüzde 40'ını da karşılar hale gelen Konya'da organik tarımda da gelişme gözlenmektedir. 

ARAZİ VARLIĞI VE DAĞILIMI 

İlimizin yüzölçümü 40.838 km2 ile yurdumuzun en geniş arazi varlığına sahip ili olup 18.767.688 dekar 

alanda tarım yapılmaktadır. Konya’nın tarım alanı Türkiye’nin toplam tarım alanının %8,12’sini 

oluşturmaktadır. Türkiye geneli ile kıyaslandığında Konya’da işlenen tarım alanı oranının oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. İşlenen tarım alanı Konya’nın toplam alanının %46’sını oluşturmaktadır.  

Konya Arazi Varlığı İstatistikleri 

ARAZİ VARLIĞI (DA) 
 

TAHILLAR VE DİĞER 
BİTKİSEL ÜRÜNLER SEBZE 

MEYVE 
BAHARAT 

SÜS 
BİTKİLERİ  Toplam alan Ekilen alan Nadas 

Konya 18.767.688 14.607.793 3.316.077 282.260 560.726 832 

Türkiye 230.995.034 153.982.130 33.873.817 7.899.063 35.187.595 52.429 

Konya/TR 8,12% 9,49% 9,79% 3,57% 1,59% 1,59% 

 

Konya ilinde ürün getirmeyen arazinin toplam alana oranı, Türkiye oranlarına göre daha düşüktür. Bu 

durum Konya’nın bitkisel üretim potansiyelinin yüksek olmasının ve Türkiye’de tarım merkezi 

olmasının belli başlı nedenlerinden biridir.  

BİTKİSEL ÜRETİM 

Konya bitkisel üretim bakımından Türkiye’de öncü durumdadır. Türkiye’nin ekili dikili arazi varlığının 

yüzde 8’i bulunan Konya’da, 14,6 milyon dekar alanda tarla bitkileri üretimi gerçekleştirilmektedir.  

Ülkemizin tarım başkenti olarak kabul edilen, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından ülkemizin 

en önemli merkezlerden birisi olan Konya bölgemizde de bitkisel ve hayvansal üretim artmıştır.  

2020’de verilerine göre Buğday üretimi 1,9 milyon ton, arpa üretimi 1,26 milyon ton, mısır üretimi 1 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

Konya, hububat başta olmak üzere birçok tarımsal üründe birinci sıradadır. Aksaray, Karaman ve Niğde 

illerini içine alan Konya Kapalı Havzası, 3 milyon tona yakın mısır üretimi ile de Türkiye’nin mısır 

ihtiyacının yarısını karşılamaktadır.  Yine ayçiçeği üretimin de de Trakya’dan sonra öne çıkmaktadır. 

Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı ile et, süt ve yumurta üretiminde de önemli bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye'nin tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını da karşılar hale gelen Konya da organik tarımda 
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da gelişme gözlenmektedir. Bölgenin gıda ihtiyacını karşılayacak üretim potansiyeline sahibiz. Fakat 

tarım potansiyeli çok yüksek olan Konya Kapalı Havzası’nın su problemi bir an önce çözülmelidir. Konya 

Ovası’na dış havzalardan su getirilmesini ve etkin sulama politikalarının hayata geçirilmesini ‘devlet 

projesi’ olarak görmek istiyoruz. Biz bunu sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için, coğrafyamız için 

istiyoruz. Bu projeyle birlikte Konya; sadece bölgenin değil, yakın coğrafyanın da gıda üssü olma 

potansiyeline sahip olacaktır.  

Konya Tarımsal Üretim İstatistikleri (2018-2020) 

Türü Ürün Adı 
Üretim(ton) 

TR ORAN 
Türkiye 
Sırası 2018 2019 2020 

Ta
h

ıll
ar

 v
e

 D
iğ

e
r 

B
it

ki
se

l Ü
rü

n
le

r 

Şekerpancarı 5.079.242 5.647.249 7.228.473 29% 1. 

Buğday 2.037.936 1.886.131 1.920.700 10% 1. 

Arpa 968.554 1.146.786 1.266.362 15% 1. 

Fasulye (Kuru) 53.439 49.664 62.408 22% 1. 

Yonca (Yeşil) 1.293.399 1.775.112 1.774.504 10% 1. 

Mısır (Dane) 1.104.538 1.345.064 1.070.626 17% 1. 

Mısır (Silajlık) 1.823.238 2.339.653 2.570.984 9% 2. 

Patates (Diğer) 611.957 599.699 638.171 12% 2. 

Bezelye 795 378 425 28% 1. 

Haşhaş 6.973 5.626 4.681 23% 2. 

Kimyon 10.980 8.073 6.359 46% 1. 

Kanola/Kolza 13.030 36.721 16.607 14% 3. 

Ayçekirdeği 296.591 298.674 278.546 15% 2. 

Çavdar 32.081 34.429 24.853 8% 3. 

Nohut 48.845 46.858 50.112 7% 4. 

Sebzeler 

Havuç 424.636 425.241 337.820 57% 1. 

Kavun 148.026 146.877 134.027 8% 3. 

Mantar (Kültür) 4.594 5.140 5.612 10% 2. 

Meyveler 
ve Süs 

Bitkileri 

Kiraz 68.204 68.213 64.086 9% 1. 

Vişne 30.451 29.203 30.522 16% 2. 

Anason 525 5.339 1.651 15% 1. 

Lale (adet) 40.000.000 40.000.000 40.400.000 99% 1. 

 

 

 

  



 

 

  

24 

Konya, bazı sebzelerin üretiminde ülkemizde önemli yere sahiptir. Örneğin, 337.820 ton ile Türkiye’nin 

toplam havuç üretiminin yüzde 57’si Konya’da yapılmaktadır. Yetiştirilen havucun büyük bir kısmı ihraç 

edilmekte olup, üretimdeki artışa paralel olarak havuç ihracatı da 10 kat artmıştır. Ülkemizdeki mor 

havuç üretiminin tamamına yakını Ereğli ve Karapınar ilçelerinde üretilmekte olup, bu ürün ağırlıklı 

olarak gıda sanayiinde kullanılmaktadır. 

Konya, Türkiye meyve üretiminin %4’ünden fazlasını gerçekleştirmektedir. 

Önemli meyve ürünleri elma, üzüm, kiraz, vişne ve çilektir. Konya 2020 yılında kiraz üretiminde 1. ve 

vişne üretiminde 2. Türkiye’de ikinci sırada yer almıştır. 

Konya, lale soğanı üretimi ile de iç ve dış piyasalarda önemli başarı elde etmiştir. 2020 yılında 40 milyon 

400 bin adet üretim ile Türkiye lale üretiminin yüzde 99’u Konya’da gerçekleştirilmiştir.  

Şeker pancarı üretiminde Çumra, buğday, patates ve lale üretiminde Karatay, havuç üretiminde 

Meram, arpa (diğer) üretiminde Kulu, kuru fasulye üretiminde Çumra, vişne üretiminde Akşehir, kiraz 

üretiminde Hadim, mısır üretiminde ise Ereğli listenin başında yer almaktadır. 

 

 

KONYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜ  

Konya sahip olduğu özellikler ile sadece bitkisel üretimde değil aynı zamanda bitki-sel üretimin ana 

unsuru olan tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bölgede son yıllarda tohumculuk 

alanında faaliyet gösteren firma ve kurumların artması bölgeyi tohumculuk merkezi haline getirmiş ve 

bunun sonucunda hem hibrit hem de tarla bitkilerini kapsayan sertifikalı tohum üretiminin yüzde 40'ı 

Konya’da yapılmaktadır.  

Buğday; 42%

Arpa; 23%

Mısır (Dane); 8%

Şekerpancarı; 6%

Ayçiçeği; 5%

Mısır (Silaj); 3%

Yonca; 2%

Nohut; 2%

Fasulye; 1%

Patates; 1%

ÜRÜNLERE GÖRE EKİLİŞ ALANLARI
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Bu %30'luk payın içinde ilimiz Türkiye'nin Arpa (%40), Patates 

(%48), Ayçiçeği (%50), Yonca (%60), Aspir (%97), Kuru Fasulye 

(%58), Korunga (%40), Yem Bezelyesi (%28) üretimi kapsamında 

ilk sırada, Buğday (%24) üretimi ile ikinci sırada yerini 

almaktadır. 

2020 yılında ilimizde, 225 tohum üreticisi tarafından yaklaşık 

450.000 ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilmiştir.  

HAYVANSAL ÜRETİM 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün "Hayvansal Üretim 

İstatistikleri 2020" verilerine göre, Konya 2020 yılında da 

Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısında lider konumunu 

korumuştur. 2020 yılında Konya'da büyükbaş hayvan sayısı bir 

önceki yıla göre azalarak 946.144 olmuştur. Sıralamada 

Konya’nın ardından 863.805 adet ile Erzurum ve 790.931 adet 

ile İzmir gelmektedir. 

Konya’nın küçükbaş hayvancılık konusunda da ülke düzeyinde önemli bir yeri bulunmaktadır. 2020  

verilerine göre küçükbaş hayvan sayısı %13 artış ile 2.843.229 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile 

Konya küçükbaş hayvan varlığı sıralamasında 2. olmuştur. Aynı dönemde Van 3,16 milyon adet ile 

birinci olurken, Şanlıurfa 2,6 milyon adet ile üçüncü olmuştur 

Konya Canlı Hayvan Varlığı 

Hayvan Cinsi 
2018 2019 2020 

Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı 

B
ü

yü
kb

aş
 

Sığır (Kültür) 673.569 714.300 749.863 

Sığır (Melez) 220.492 234.948 174.141 

Sığır (Yerli) 26.796 27.651 21.270 

Manda 628 908 870 

TOPLAM BÜYÜKBAŞ 921.485 977.807  946.144 

K
ü

çü
kb

aş
 

Koyun (yerli) 1.692.958 1.830.772 2.236.864 

Koyun (merinos) 280.647 360.456 319.746 

Kıl Keçisi 260.245 267.489 285.044 

Tiftik Keçisi 911 1.243 1.575 

TOPLAM KÜÇÜKBAŞ 2.234.761 2.459.960 2.843.229 

K
an

at
lı

 

Et Tavuğu 535.520 582.000 - 

Yumurta Tavuğu 13.962.549 12.565.621 - 

Diğer(Hindi, Kaz, Ördek) 75.077 71.373 - 

TOPLAM KANATLI 14.573.146 13.218.994 - 
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KONYA TARIMSAL DIŞ TİCARET 

Konya’nın tarımsal dış ticarette 2020 geçici verileri incelendiğinde 128 Milyon Dolar ile Hububat, un, 

nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri kalemi ilk sırada yer almaktadır. Konya’nın tarımsal 

üretimde öne çıkan değerlerinin yanı sıra bu alanda gelişmiş olan sanayisi de oldukça önemlidir. 

Köklü ve gelişmiş tarımsal kültürünü sanayisiyle geliştiren Konya yalnızca ham madde üretimi ile kısıtlı 

kalmayıp katma değerli ürünler üretmek konusunda da ön plana çıkmakta, üretim ve ihracata değer 

katmaya artan bir ivme ile devam etmektedir.  

Konya’dan İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Parasal Değerleri ($) 

İhracat Kalemi 2020 

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 128.063.472 

Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 60.525.624 

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve müstahzarları 37.369.730 

Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 21.946.387 

Şeker ve şeker mamulleri 15.609.813 

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 12.943.548 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar 10.032.364 

Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, bağırsak, vb.) 8.127.309 

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 5.240.839 

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 5.119.083 

Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler 4.802.640 

Kahve, çay ve baharat 4.066.804 

Yapağı ve yün 1.702.913 

Hububat 640.018 
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BORSA HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 

KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Konya Ticaret Borsası, güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve 

teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin 

mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar 

konularında destek vermek amacıyla; 2018-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında 

hedeflerini gerçekleştirmektedir. 

Rekabetin her geçen gün biraz daha arttığı küreselleşen dünyada, etkin risk yönetimi ticari hayatın 

vazgeçilmez kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Gelişen her şey gibi klasik borsacılık anlayışı da 

gelişerek, değişerek vadeli işlem ve ürün borsacılığının yanında dijital dönüşüm ve inovasyona öncülük 

ederek ekonomik büyümeyi desteklemek ve sürdürülebilir ticarete katkıda bulunmak gerekliliğini 

ortaya koymuştur.  

Konya Ticaret Borsası yatırımlarından güç alarak 2018-2021 Stratejik Planında üyelerinden ve 

personelinden sağladığı ortak akılla, etkinliğini daha da artıracak faaliyetlerine devam etmektedir.  

SALGIN TEDBİRLERİ VE ÖNLEME FAALİYETLERİ 

Personel, üyeler ve müstahsillerin koronavirüsten (Covid-19) etkilenmesinin önlenmesi ve virüsün 

yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla önlemler alınmıştır. Bu önlemler kapsamında ilk olarak tüm 

çalışanlarımıza Anlaşmalı sağlık kuruluşu tarafından “Salgın Hastalıklardan Özellikle Koronavirüs 

Korunma Yöntemleri” konulu eğitim verilmiştir.  

Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 için alınması gereken önlemler ile ilgili broşürler binanın her 

yerine görünecek şekilde asılmış, müstahsil ve tüccarlara maske ve siperlik dağıtımı yapılmıştır.  Satış 

Borsa binasının tümü ve numune hizmet binası dezenfektan ilaçlaması, ilaçlama firması tarafından her 

gün düzenli olarak yapılmıştır. Ayrıca tüm üyelere borsa web sayfasında ve elektronik posta yoluyla 

bilgilendirmeler yapılmıştır.  

Satış salonu ve vezne önünde müstahsillerin kalabalık bir şekilde durmamaları için müstahsiller salona 

dışarıdan 30’ar kişi olarak alınmış, müstahsil oturma yerlerine ikişer koltuk arayla oturma düzeni 

sağlanmıştır.   

Komite ve Meclis üyelerine gerekli bilgilendirilmeler ve covid-19’un etkisinin önlenmesi ve virüsün 

yaygınlaşmasının engellenmesi için gerekli çalışmalar ilgili birimler tarafından yapılmıştır. Sonrasında 

toplantılar zoom üzerinden uzaktan gerçekleştirilmiştir.  

Bina girişi çıkışlarına, servislerin hizmet verdiği noktalara antibakteriyel el temizleme jelleri, ıslak 

mendiller ve kolonya kullanıma sunulmuştur. Kuruma gelen dış ziyaretçilerin ve çalışanların temassız 

ateş ölçer ile ateş ölçümleri yapılmıştır.  

Tescil servisimizde yoğun başvuru nedeniyle ziyaretçiler için çalışma alanından 3 metre, birbirlerinden 

1 metre aralıkta oturarak bekleyecekleri alan oluşturulmuştur. 

Genelge kapsamında servislerde işleri aksatmayacak şekilde asgari çalışan bırakılarak çalışanlarımızın 

idari izin kullanımı hususunda düzenleme yapılmış, Merkezde bulunan borsa personelinde haftalık 

dönüşüm /uzaktan çalışma metodu ile asgari düzeyde personel bulundurma yöntemi planlanarak 

uygulanmış ve şehir dışı görevlendirmeler iptal edilmiştir.  
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Yemekhanede toplu oturma düzeni kaldırılarak, tek kişi oturacak şekilde masalar yeniden 

düzenlenmiştir. Yemekhanede tabak ve metal çatal kaşık kaldırılarak, servis tepsisine köpük tabak 

konularak plastik kaşık ve çatal ıslak mendil ile yemekler servis edilmiştir. Yemekhaneye personel harici 

dışarıdan giriş kapatılmıştır. Çay ocağında cam çay bardağı kullanımı kaldırılarak, tek kullanımlık pet 

bardaklar kullanılarak çay servisi tek personel tarafından 

sağlanmıştır. Servislerde personelin birbiriyle temasını 

önlemek için birer koltuk arayla oturma düzeni 

sağlanmıştır.  

Kurum araçlarının dezenfeksiyonu sağlanarak, 

asansörler 1 kişi olarak kullanıma açılmıştır. 

Görüşmelerin mümkün oldukça dijital araçlar 

kullanılarak uzaktan yapılması, görüşme ya da zaruri 

toplantının gerekli olduğu hallerde kısa ve az kişi ile 

sınırlı tutulması, zaruri olmadıkça dış ziyaretçi kabul 

edilmemesi yönünde uygulamalar yapılmıştır.  Tüm 

toplantı ve etkinlikler ertelenmiştir.  

Bu bağlamda TSE’nin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile ortak 

çalışması sonucu çıkarmış olduğu COVID-19 Hijyen, 

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu şartlarına uygun 

tüm kurum içerisinde COVID-19 önleme tedbirleri 

alınması nedeniyle “Güvenli Hizmet Belgesi” alınması 

için başvuru yapılarak COVID-19 Eylem Planı hazırlama 

çalışmaları yapılmış, TSE tarafından yapılan denetim sonrasında “Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak 

kazanılmıştır. 

Ayrıca 3 adet Satış Salonuna olmak üzere toplamda 8 adet Oksijen Plazma Teknolojisine sahip hava 

dezenfeksiyon cihazı satın alınarak kurulumları gerçekleştirilmiştir. 

WEB TESCİL 

Salgının ülkemizi etkilediği bu dönemde öne çıkan online işlemler, e-ticaret gibi işlemlerin önemi 

günden güne artmaya devam etmektedir. Borsamız kanuni görevimiz olan ve her gün yüzlerce kişinin 

faydalandığı tescil hizmetini günün şartlarına ayak uydurarak hatta birkaç adım ötesine geçerek Borsa 

binasına gelmek zorunda kalmadan online ortam(web) üzerinden kolayca yapılmasına imkan veren 

web tescil platformu sisteminin uygulamaya geçirilmesi hususunda çalışma ve uygulamalar 

başlatılmıştır.  Şu anda test aşamasında olan ve ondan fazla firma ile kullanımına devam edilen sistem 

2021 yılı içerisinde tüm üyelerimiz için kullanıma açılacaktır. 

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU İŞLEM PİYASASI 

Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek stratejiler belirleyerek hedeflediği misyon ve 

vizyona ulaşabilmek amacıyla; kurulduğu günden bu yana bölgede ve ülkede tarıma yön veren aktörler 

arasında önemli bir konuma sahip olmuş ve sektörü geliştirmek adına çalışmalar yürütmüştür.  

Bu çalışmalar neticesinde uluslararası arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri doğrultusunda yeni 

bir piyasa organizasyon yapısı ile hizmet üretmektedir. Konya Ticaret Borsası, Elektronik Satış Salonu 

İşlem Piyasası ile rekabetçi piyasa şartlarında reel fiyatlar üzerinden 142 üyenin aynı anda aktif işlem 

yaptığı Türkiye hububat sektörünün en yüksek işlem hacmine piyasadır.  
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Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasasının Geliştirilmesi için hasat sezonuna hazırlanması amacıyla 

yapılan bakım-onarım ve satın alma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2011 yılından itibaren faaliyette 

olan elektronik satış salonumuzun teknik altyapısının daha da güçlendirilerek yenilenmesi, turnike 

sistemi oluşturularak ve Laboratuar analiz, numune alım, satış salonu ve lisanslı depo hizmetlerinin bir 

arada verilmesi ile örnek bir yer haline getirilerek hizmetlerine devam etmesi öngörülmüştür. Bu 

sebeplerden ön analiz laboratuvarının ve elektronik satış salonunun daha uygun bir yere taşınması 

ihtiyacı doğmuştur. Yönetim Kurulu kararı ile ön analiz laboratuvarı ve Elektronik satış salonu taşınma 

fizibilite ve raporlama için bir komisyon kurularak gerekli çalışmaların yapılması, Yönetim Kuruluna 

gerekli bilgilerin verilmesi, iş ve işlemlerin kurulan komisyonca takip edilmesi hedeflenmiştir. 

BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI 

Mevlâna Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Programları hibe desteği kapsamında bölgede iş ve 

yatırım ortamının iyileştirilmesine ve girişimcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik altyapı 

çalışmalarının desteklenmesi ve Bilişim Teknolojilerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi amacıyla 

hazırlanan BorsaKonya+ Projesinin Tamamlanması ile Sunucu Alt Yapısı Güçlendirilmiştir. Proje 

amaçlarının gerçekleştirilmesiyle, Borsaya erişim ve sistem performansı artmıştır. Bu sayede hız, 

performans ve güvenlik sorunlarına çözüm üretilerek piyasa derinliği ve hacminin artırılması 

sağlanmıştır. Web sitesi ve bununla beraber mobil uygulamaların, yeni teknolojileri kapsayacak şekilde 

yenilenme çalışmalarına başlanmıştır. 

 

KABA YEM/OT BORSASI 

Kaba Yem Ot Borsasının Kurulması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında çalışma grubu toplantısı 

gerçekleştirilmiş ve kaba yem/ot borsası ve canlı hayvan borsacılığı ile ilgili üyelerimize piyasa analizleri, 

diğer bölgelerdeki durumlar, genelgeler, talimatlar, mevzuatlar ve kanunlar hakkında hazırlanan 

sunum gerçekleştirilmiştir. Ot borsası çalışmaları için ilgili kurumlar ile görüşmeler devam etmektedir. 
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TANITIM VE LOBİ FAALİYETLERİ 

BİRLİKTE KONYAYIZ 

Toplumsal ve Sektörel Paydaşlarla İşbirliğinin Artırılması için Birlikte Konya’yız Platformu ile sosyal 

sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Mevlâna Türbesi Restorasyon bilgilerini içeren 

Kubbe-i Hadra Kalemişi Tezyinatı ve Süslemesi kitabının yaptırılması ve basılmasına destek 

sağlanmıştır. 

YENİ NESİL TARIMSAL ÜRETİM UYGULAMALARI 

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “KOP ile Tarımda Teknoloji Kullanımı Projesi kapsamında akıllı 

tarım, hassas tarım, Endüstri 4.0 yöntemleri ile ilgili yürütülecek çalışmalar için yapılacak toplantılara 

katılım sağlanmıştır. TOBB ve Bakanlıklara sunulan görüşlerde üyelerimizin çıkarları doğrultusunda 

kararların alınmasına yönelik lobi çalışmaları yapılmaktadır. TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanlığı 

makamıyla birlikte Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı üst düzey toplantılara katılım sağlayarak 

yetkililere tarım ve tarımsal sanayi sektör sorunları ve çözüm önerileri hakkında daha etkili istişarelerde 

bulunmaktadır. 

GELECEĞİN ÇİFTÇİSİ TÜRKİYE EĞİTİM PROGRAMI 

Konya Önder Çiftçi Derneği’nin tarımsal eğitim alamamış çiftçi çocuklarımızı temel tarımsal konularda 

bilgilendirmek, sektörü ve konu uzmanlarını tanımalarını ve geleceğin tarımına yön vermelerini 

sağlamak amacıyla başlatmış olduğu “Geleceğin Çiftçisi Türkiye” eğitim programı kapsamında Numune 

alımı ve satış salonu işleyişiyle ilgili bilgilendirme ve KTB Laboratuvar ve Lisanslı depo ziyaretlerinin 

gerçekleştirilmesinde destek sağlanmıştır. 

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 

COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelede virüsün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 

Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı Ekonomik Tedbir Paketinin yanında ihtiyaç sahiplerine yönelik “Biz Bize 

Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına katılım sağlanmıştır. 

SOSYAL YARDIMLAR 

2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’nun önerileri, gelen talepler ve Borsa Meclisi’nin desteğiyle başta 

sağlık harcamaları olmak üzere sosyal yardımlarda bulunulmuştur. İçerisinde bulunduğumuz pandemi 

döneminde ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve hijyen malzemeleri öne çıkar şekilde destekler 

sağlanmış, ilimizdeki diğer kuruluşlarla filyasyon çalışmalarına tam destek verilmiştir.  

Yıl içerisinde gerek ülkemizde gerekse ülke dışında meydana gelen afet ve acil durumlar için ilk olarak 

deprem olmak üzere kampanyalara katılım sağlanmış ve yardımlar yapılmıştır. Ayrıca yıl boyunca 

eğitim, güvenlik, gıda, tarım, tarımsal üretim ve ticarete katkı sağlayacak başlıklarda gerekli destekler 

Borsa olarak verilmiş ve sürece katkı sağlanmıştır.  
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ULUSAL VE ULUSLARARASI TANITIM 

Ulusal medya web sitelerinde ve TV kanallarında gün boyunca Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasasında 

oluşan anlık fiyatlar ve sonuç bültenleri yayınlanmaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Katılımlarıyla “Gong Töreni” ve “Hasat Bayramı” programı 

düzenlenmiştir. 

Selçuk Üniversitesi ve Makine İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde yapılacak “AGRIVIRTUAL Tarım ve 

Hayvancılık Makinaları Sanal Fuarı”na katılım sağlanmıştır.  

18.06.2020 tarihli AgriPro tarafından düzenlenen ve HUBUDER’in desteklediği yağ, yem ve hububat 

sektörlerinin buluştuğu uluslararası sanal konferansa Başkan Hüseyin ÇEVİK katılım sağlayarak 

Konya’nın tarımsal üretim ve ticaretindeki önemine değinilmiştir.  

 

 

YEREL PAYDAŞLAR/ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ 

Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliklerine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi için Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin Yürüttüğü “Şehir Çalıştayı” nın son aşaması olan “Şehir Şurası”nın Şehir Ekonomisi ve 

İstihdam teması (Tema 2) başlığına katılım sağlanmıştır.  

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin BİGG-Innopark “Girişimci Rampası” 

başlıklı projesinde paydaş kuruluş olarak yer alınmıştır.  

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin BiggOBA-İnovaktif Girişimci Destekleme Programı dahilinde 

paydaş kuruluş olarak yer alınmıştır.  

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak 

amacıyla Valilik tarafından yapılan çalışmalara katılım sağlanmıştır.  

Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü, Ticaret İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Halk Sağlığı 

Hizmetleri Başkanı, KSO, KTO, KTB katılımıyla özel işyeri/ofislerde eğitim, rehberlik ve denetim 

faaliyetlerini icra etmek üzere ilimiz genelinde ekipler oluşturularak belirli çerçevede faaliyetler icra 
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etmeleri kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda faaliyetler için belirlenen sayıda araçlar kiralanarak il 

müdürlüğüne tahsis edilmiştir.  

KTB katılımcı anlayışla sektör paydaşlarının oluşturduğu konseylere destek vermektedir. Bu çerçevede 

Borsamız öncülüğünde kurulan konseyler ve konseylerde yer alan temsilciler ilgili toplantılara katılım 

sağlamaktadır. İl-İlçe Oda Borsa Başkanları, Belediye Başkanları, Diğer Paydaşlar, Valilik, Bakanlıklar ve 

Merkezi Yönetim Temsilcileriyle yapılan toplantı ve organizasyonlarda müzakere etme olanağı 

sağlanmaktadır. 

DUBAİ GULFOOD GIDA FUARI 

Konya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB Genç Girişimciler Kurulunun katılımı ile 16-20 Şubat 2020 

tarihleri arasında gerçekleştirilen DUBAİ GULFOOD Uluslararası Gıda Fuarına katılım sağlanmıştır. 

Fuar süresince katılım sağlayan firmaların temsilcileri tarafından stand ziyaretleri gerçekleştirilmiş, 

ticaretin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması amacıyla firma temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır. 

İŞTİRAKLERİMİZ 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ A.Ş. 

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.  

İNNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ YÖNETİCİLİK A.Ş. 

KONYA ÇİMENTO A.Ş. 

TEKNOKENT A.Ş. 

GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 

BATI ANADOLU LOJİSTİK A.Ş. 

KONYA BİLİM MERKEZİ İŞLETME HİZ.A.Ş.  
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SALGININ EKONOMİK ETKİLERİNİN AZALTILMASINA 

YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

Borsamız salgının getirdiği olumsuz durumları en aza indirmek üzere çeşitli tedbirler ve lobi faaliyetleri 

düzenlemiştir. Bu kapsamda üyelerimizden alınan geri dönüşler ve talepler neticesinde belirlenen 

başlıkların gözden geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara raporlar sunulmuş, katılım sağlanan 

platformlarda dile getirilmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

SALGINLA İLGİLİ ÜYELERİMİZİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

Salgından korunmak ve bulaşma olasılığını en aza indirmek için üyelerimize, müstahsillere, 

personelimize Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “COVİD-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hakkında borsamız internet sayfası üzerinden ve mail yoluyla bilgi verildi. 

İŞYERLERİNE YÖNELİK COVİD-19 DENETİMLERİ 

Konya Valiliği koordinasyonunda Covid-19 ile mücadele kapsamında işletmelere yönelik bilgilendirme 

ve rehberlik denetimleri başlatılmıştır. Denetimlerde Sağlık Bakanlığı ve TSE tarafından yayınlanan 

çalışma rehberlerinde belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. Denetimlerde 

herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik 

tarafından üyelerimize temizlik, maske, mesafe ilkelerini hatırlatan bilgilendirme notu gönderildi. 

ÜRETİM VE TİCARETTE YAŞANILAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ 

AMACIYLA; 

• Salgından etkilenen işletmelerin, çalışanlarını işten çıkarmaması veya ücretsiz izne 

göndermemesi için “Kısa Çalışma Ödeneği” uygulamasına destek verdik.   

 

• Birliğimiz tarafından başlatılan ve Kredi Garanti Fonu ile Denizbank arasında imzalanan 

protokol ile hayata geçen, 2020 Nefes Kredisi’ne Konya Ticaret Borsası olarak destek verdik. 

Üyelerimizin finansal ihtiyacına katkıda bulunduk.  

 

• Birliğimizin girişimleri sonucunda Halkbank'ın Can Suyu paketinden Borsamız üyelerimizin de 

yararlanması için iletişim kanalları ile bilgilendirme yapılmıştır.  

 

• Tarımsal üretim ve tarımsal ticaretin salgınla mücadele kapsamında sürdürülebilirliği için 

düzenlelen istişare toplantısında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve TOBB 

Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na görüş ve önerilerimizi ilettik.  

 

• Ülkemizin olası bir gıda krizi ile karşılaşmaması, ticaretin aksamaması, ekonominin sekteye 

uğramaması için sokağa çıkma yasaklarından tarım-gıda sektörünün çalışma ve şehir dışı 

giriş/çıkış izinlerini Valiliğimiz ile koordine ettik.  

 

• İl Pandemi Kurulu’nda üyelerimizi temsi ettik, sorunlarını ilettik, alınacak kararlara katkıda 

bulunduk.  
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• Konya Valiliği koordinasyonunda yapılan Covid-19 denetimlerde üyelerimizin herhangi bir 

cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için üyelerimizi temizlik, maske, mesafe kuralları 

noktasında bilgilendirdik.  

 

• 2020 Haziran ayında ödenmesi gereken üyelik aidatlarını gecikme zammı ve faizi olmadan Ekim 

ayına erteledik.  

 

• COVİD-19 salgınına bağlı olarak dünyada ve ülkemizde emtia fiyatları yukarı yönlü hareketliliği 

nedeniyle fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, sektörün 

hammadde taleplerini karşılamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO dahil ilgili 

kurumlara başvuruda bulunulmuştur.  

 

• Virüsün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik Tedbir Paketi’nin yanında ihtiyaç sahiplerine yönelik “Biz Bize 

Yeteriz Türkiyem” anlayışıyla ortaya konan Milli Dayanışma Kampanyası’na tam destek 

verilmiştir. 

 

• Selçuk Üniversitesi tarafından yazılımı yapılan ve Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde 

gerçekleşen Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal tarım ve hayvancılık fuarına destek verdik.  

 

• Üyelerimizin tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıklarının ve tahsilat 

problemlerinin giderilmesi amacıyla Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile “Tedarik Zinciri 

Finansmanı” protokolü imzaladık.  

 

• Salgının okullarda yayılmasını önlemek için eğitimlerin online yapılmasıyla birlikte, Birliğimiz 

öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Borsa olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 112 

tablet bilgisayar desteğinde bulunduk. 

 

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU İŞLEM PİYASASINDA ALINAN ÖNLEMLER 

• Tüm üyelere ve personele maske, siperlik, dezenfektan ve eldiven dağıtıldı. 

 

• İşlem yapan üyeler arasında fiziki mesafeye dikkat edildi, aralara mikalar konularak temas 

önlenmeye çalışıldı. 

 

• Aynı şekilde müstahsil tarafında da 30’ar kişi olarak, Elektronik Satış Salonu’ndaki izleme 

yerlerine alınmaya başlandı ve birer koltuk arayla oturmaları sağlandı. 

 

• HES uygulaması ve ateş ölçümüne devam edildi. Maskesiz satış salonuna ve borsa içine giriş 

yasaklandı. 
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TESCİL İŞLEMLERİ 

Borsamızda 2020 yılı işlem hacmi yaklaşık 15,25 milyar TL olmuştur. Toplam işlem adedi ise 139.889 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

2020 yılında gerçekleştirilen tescil işlemleri ana grup işlem hacimleri bazında incelendiğinde %61’lik 

payla Hububatlar ilk sırada yer almaktadır.
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TESCİL İŞLEMLERİ GRAFİĞİ 2010-2020

HUBUBAT 61%

KOTA DIŞI EMTİALAR (%2) 9%

KOTA DIŞI EMTİALAR (%1) 6%

HUBUBAT MAMÜLLERİ 6%

BAKLİYAT 4%

YAĞLI TOHUMLAR 4%

HAYVANSAL GIDA MADDELERİ 4%

CANLI HAYVANLAR 3%

DİĞER 3%

TESCİL İŞLEMLERİ ANA GRUP İŞLEM HACMİ ORANLARI
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ELEKTRONİK SATIŞ SALONU İŞLEM PİYASASI 

Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek stratejiler belirleyerek hedeflediği misyon ve 

vizyona ulaşabilmek amacıyla; kurulduğu günden bu yana bölgede ve ülkede tarıma yön veren aktörler 

arasında önemli bir konuma sahip olmuş ve sektörü geliştirmek adına çalışmalar yürütmüştür.  

Bu çalışmalar neticesinde uluslararası arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri doğrultusunda yeni 

bir piyasa organizasyon yapısı ile hizmet üretmektedir. Konya Ticaret Borsası, Elektronik Satış Salonu 

İşlem Piyasası ile rekabetçi piyasa şartlarında reel fiyatlar üzerinden 142 üyenin aynı anda aktif işlem 

yaptığı Türkiye hububat sektörünün en yüksek işlem hacmine piyasadır. 
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ÜYE İLİŞKİLERİ 

01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında borsamız kotasyonuna dahil maddelerin alım satımıyla 

iştigal ettiğini belirterek müracaat eden ve üyelik şartlarına uygun olduğu tespit edilen 90 gerçek/tüzel 

kişi üye olarak kaydedilmiştir.   

2020 yılı içinde, Meclis toplantısında alınan karar ile üyelikleri askıya alınarak iki yıl içerisinde faal işlem 

yapmayan ve yıl içinde borsamıza müracaat ederek kaydının silinmesi talebinde bulunan toplam 67 

üyemizin borsamızdaki kayıtları silinmiştir. 31.12.2020 tarihi itibariyle 10 meslek grubu içerisinde yer 

alan faal üye sayısı 1260 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

ÜYE İLİŞKİLERİ ANKET ÇALIŞMALARI 

Üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek, sorunlarını giderecek ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri 

belirlemek ve sunduğu hizmetleri daha kaliteli hale getirmek amacıyla yıllık bazda planlanan “Üye 

Memnuniyet ve Beklenti Anketi” çalışması 213 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Anketler 10 meslek grubuna göre uygulanmış ve analiz edilmiştir. Anket sonuçlarına göre üyelerimizin 

Konya Ticaret Borsasına üye olmaktan %56,3’ü Çok Memnun, %40,8’i Memnun olduklarını 

belirtmişlerdir. 2020 yılı Üye Memnuniyet Anketi sonucunda ortaya çıkan durumların gerekli iyileştirme 

çalışmaları devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.MESLEK GRUBU; 299

2.MESLEK GRUBU; 85

3.MESLEK GRUBU; 117

4.MESLEK GRUBU; 212

5.MESLEK GRUBU; 132

6.MESLEK GRUBU; 34

7.MESLEK GRUBU; 115

8.MESLEK GRUBU; 65

9.MESLEK GRUBU; 83

10.MESLEK GRUBU; 
118

MESLEK GRUBU ÜYE DAĞILIMI
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Konya Ticaret Borsası Üyelere ve Üst Yönetime Yönelik Düzenlenen Eğitimler Listesi (2020) 

 

ÜYE/MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ VE DEĞERLENDİRMELER 

2020 Yılında gelen müşteri şikâyeti 17 adettir. Gerçekleşen Müşteri Şikâyetleri sonuçlarına göre 7 adet 

düzenleme faaliyeti gerçekleştirilmiş ve bulunan uygunsuzluklar giderilerek kapatılmıştır. Bu 

şikayetlerin 13 adedi numune analizlerine yapılan itiraz ve şikayetler, 3 adedi sözlü olarak, 1 adedi de 

yazılı olarak iletilen şikayetlerdir.  

Gerçekleşen müşteri şikâyetleri ve sonuçları Üye Şikayetleri takip çizelgesinde izlenmektedir. 2021 yılı 

içerisinde müşteri şikâyeti olması durumunda şikayetlerin İtiraz ve Şikâyet prosedürüne uygun olarak 

değerlendirilerek gerekli çalışmalara devam edilecektir. 

 

 

EĞİTİMİN ADI TARİH 

İHRACAT DESTEKLERİ  

TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ (TEMEL BİLGİLER VE KURUMSAL YAPI) EĞİTİMİ 28.01.2020 

E-İHRACAT EĞİTİMİ 21.01.2020 

WEB TESCİL EĞİTİMİ 01.09.2020 

BANKKART TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN PROJESİ BİLGİLENDİRME EĞT. 30.12.2020 

HUKUKÇU OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN SÖZLEŞME HUKUKU  

2020 YILI COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOBB TARAFINDAN TÜM ODA/BORSA ÜYELERİ İÇİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 
ÜCRETSİZ WEBİNAR EĞİTİMLERİ KONYA TİCARET BORSASI ÜYELERİ İÇİN DE WEB SİTESİ, ETKİNLİK TAKVİMİ, DUYURULAR 
BÖLÜMÜ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN İLETİLMİŞTİR. BU EĞİTİM BAŞLIKLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR: 

AVRUPA BİRLİĞİ YEŞİL MUTABAKATI ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN BEKLENTİLER VE ÖNERİLER 
WEBİNARI 

01.12.2020 

KOBİ' LER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ: FAKTORİNG VE FİNANSAL KİRALAMA 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

22.11.2020 

ÇİN PAZARI' NA SINIR ÖTESİ E-TİCARET YOLUYLA NASIL GİRİLECEĞİ HUSUSUNDA WEBİNAR 15.11.2020 

E-TİCARET VE E-KLAVUZ EĞİTİM PROGRAMI  11.11.2020 

SANAYİ TESİSLERİ VE OSB' LER İÇİN SIFIR ATIK UYGULAMASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE 03.11.2020 

TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİ EKSENİNDE UFUK AVRUPA VE AB PROGRAMLARI İSTİŞARE TOPLANTISI 26.10.2020 

14 EKİM DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ- STANDARDİZASYON KONUSUNDA GÜNCEL 
GELİŞMELER WEBİNARI 

14.10.2020 

EXIMBANK İHRACAT KREDİLERİ VE ALACAK SİGORTASI PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME 
WEBİNARI 

08.10.2020 

TÜBİTAK TARAFINDAN KOBİ'LERE YÖNELİK OLARAK VERİLEN AR-GE DESTEK VE HİBELERİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ WEBİNARI 

01.10.2020 

KOSGEB KOBİ DESTEKLERİ 16.07.2020 

TÜBİTAK UFUK 2020 KOBİ DESTEKLERİ 08.07.2020 

KOBİ’LER İÇİN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 07.07.2020 

İHRACATA GİRİŞ, ULUSLARARASI PAZARLAR VE MİKRO İHRACAT, E-İHRACATTA GÜMRÜK VE 
LOJİSTİK, E-İHRACATTA İADE SÜRECİ. 

07.07.2020 

TOBB ETÜ TIP FAK HASTANESİ COVID-19 BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 25.06.2020 

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE TAHKİM 24.06.2020 

GİRİŞİMCİLER İÇİN E-TİCARET: TEORİDEN PRATİĞE  16.06.2020 
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PERSONEL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

2020 yılı içerisinde personel ve üye eğitim planları başarıyla uygulanmıştır. 2020 yılında planlanan üye 

eğitim sayısı 9 adet, üst yönetim eğitim sayısı 3 adettir. Plan dahilinde gerçekleşen üye eğitim sayısı 3 

adettir. Plan dışı gerçekleşen personel eğitim sayısı 13, üye eğitim sayısı 2 adettir. 2020 yılı COVID-19 

Pandemi Sürecinde TOBB tarafından tüm Oda/Borsa üyeleri için düzenlemiş olduğu ücretsiz Webinar 

eğitimlerinin 16 adedi Konya Ticaret Borsası üyeleri için de Web sitesi etkinlik takvimi, duyurular 

bölümü ve sosyal medya hesapları üzerinden iletilmiştir. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER 

2020 yılı içerisinde personel ve üye eğitim planları başarıyla uygulanmıştır. 2020 yılında planlanan 

personel eğitim sayısı 18 adet, üye eğitim sayısı 9 adet, üst yönetim eğitim sayısı 3 adettir. Plan 

dahilinde gerçekleşen personel eğitim sayısı 9, üye eğitim sayısı 3, üst yönetim sayısı 1 adettir. Plan dışı 

gerçekleşen personel eğitim sayısı 13, üye eğitim sayısı 2 adettir. Eğitim alan ilgili personel için eğitim 

değerlendirmeleri yapılmıştır.  

2020 yılında Personelden alınan talepler doğrultusunda planlanan ve gerçekleştirilen eğitimler; 

Konya Ticaret Borsası Personele Yönelik Düzenlenen Eğitimler Listesi (2020) 

EĞİTİM ADI TARİH 

VERİ MERKEZİ VE SUNUCU ALTYAPI SİSTEMLERİ EĞİTİMİ 14.02.2020 

ŞUBELERDE MUH. EVRAK, ÖDEME DÜZENLERİ, HARCAMALAR, İRSALİYELER VE RAPORLAMA 14.03.2020 

TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONU VE PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ 08.01.2020 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 18.02.2020 

ALPATA PROG. YENİ VERSİYON EĞİTİMİ 27.01.2020 

TEMEL IS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 14.03.2020 

TEMEL ISG SAĞLIK KONULARI 14.03.2020 

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA VE KURTARMA EĞİTİMİ 14.03.2020 

ACİL DURUM EĞİTİMLERİ 14.03.2020 

TATBİKATLI YANGIN EĞİTİMİ 14.03.2020 

TÜRİB İŞLEM PLATFORMU KULLANIMI 14.03.2020 

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ 29.04.2020 

RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ 08.05.2020 

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI-TARIM İSTİŞARE TOPLANTISI 09.06.2020 

TOBB BS 2.FAZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO MODÜLÜ EĞİTİMİ 14.07.2020 

TOBB BS 2.FAZ STOK, SATIN ALMA VE DEMİRBAŞ MODÜLÜ EĞİTİMİ 16.07.2020 

AKREDİTASYON GELİŞTİRME ZİYARETİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 14.08.2020 

TOBB AKREDİTASYON GELİŞTİRME ZİYARETİ DÖKÜMANTASYON HAZIRLAMA TOPLANTISI 01.09.2020 

PROTOKOL KURALLARI VE KURUMSAL TEMSİL EĞİTİMİ 03.09.2020 

BİLGİ EDİNME VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ 09.09.2020 

KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ VE KVKK WEBİNARI 10.09.2020 

BORSA BİLGİ SİSTEMİ (MODÜL EĞİTİMİ) 06.10.2020 

BORSA BİLGİ SİSTEMİ (MUHASEBE) 19.11.2020 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI, KURUMSAL İTİBAR 15.12.2020 

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ 23.12.2020 

İŞ SÜREKLİLİĞİ EĞİTİMİ 25.12.2020 
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TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası; “5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo 

işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem 

sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmak üzere 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Borsaİstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, 

Takasbank, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, HalkBank ve 53 Ticaret Borsası ortaklığıyla kurulmuştur.  

Konya Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na (TÜRİB) en yüksek paya sahip 7 ticaret 

borsasından biridir.  

ELÜS işlemleri Konya Ticaret Borsası bağlı ortaklığı olan BORSAKONYA Aracılık Hizmetleri A.Ş. / 

BORSAKONYA ELÜS PLATFORMU üzerinden gerçekleştiriliyorken 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte ticaret borsalarına verilen ELÜS 

işlem yetkisi sona ererek TÜRİB tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamada Borsamız TÜRİB 

acentesi olarak üyelik işlemleri konusunda yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda TÜRİB’in faaliyete 

geçmesinden itibaren 31.12.2020 itibariyle 10500 gerçek/tüzel kişinin üyelikleri Konya Ticaret Borsası 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Acente Faaliyetlerinin Geliştirilmesi için gerçekleştirilen TÜRİB A.Ş. Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına 

Ticaret Borsaları Konsey Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkanımız katılım sağlamışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

43 

İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI 

Borsamız tarafından 2020 yılında; 

1 adet Yıllık Bülten, 1 adet Satış Salonu Yıllık Bülten, 1 adet 1994-2020 Yılları Karşılaştırmalı Bülten 

12 adet Aylık Bülten, 12 adet Satış Salonu Aylık Bülten, 252 adet Günlük Bülten yayınlanmıştır. 

Ayrıca Elektronik Satış Salonu’nda satışın başlaması ile birlikte oluşan fiyatlar anlık olarak web sitemizde 

yayınlanmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Günlük Piyasa Bültenleri 

Toprak Mahsulleri Ofisi günlük piyasa bültenleri, 2020 yılında da Borsamızın web sitesinde düzenli 

olarak yayınlanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistikleri 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından aylık olarak gerçekleştirilen ve tarım ürünleri, süt ve süt 

ürünleri, hayvansal ürünler gibi çeşitli ürünlerin fiyat ve miktar bilgilerini içeren Tarımsal Fiyat Endeksi 

anketine katılım sağlanmaktadır. 

Elektronik Satış Salonu Analiz Raporu İstatistikleri 

Elektronik Satış Salonuna gelen ürünlerin gerçekleşen analizleri Toprak Mahsulleri Ofisi ve T.C. Tarım 

ve Orman Bakanlığı’nın ilgili departmanlarına günlük olarak paylaşılmaktadır. 

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni  

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni TOBB Haftalık Ekonomi Bültenleri Borsamızın web sitesi aracılığıyla 

paylaşılmaktadır. 

Dış Ticaret 

Ticaret Bakanlığı tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan ülke masaları bültenleri, TOBB 

tarafından oluşturulan Dış Ticaret Veri Tabanı ve Uluslararası Fuarlar takvimi web sitemizde 

paylaşılmaktadır. 
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BİLGİLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ 

Konya Ticaret Borsası, sürekli gelişen tarım sektöründeki tarafların ihtiyaçları doğrultusunda 

aralarındaki diyalogun ve iş birliğinin artırılması için gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini 

düzenlemektedir. 

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmeler ile Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetleri 

paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve 

uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak TV, yazılı basın, internet dahil olmak üzere en hızlı ve doğru 

şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını aktif ve etkin bir şekilde 

kullanarak güncel verilerin paylaşımını dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel 

politikamızdır. 

BASIN BÜLTENLERİ 

Borsamız ve faaliyetleri hakkında hazırlanan basın bültenleri basına servis edilmiş ve kamuoyunun 

bilgilenmesi sağlanmıştır. Basın Bültenlerinin içeriğini tarım, hayvancılık, gıda sektörleri, toplumsal-

siyasi gelişmeler, genel ekonomik durum ve özel günlerle ilgili Borsamızın görüşleri ve önerileri 

oluşturmuştur. 2020 yılında bu anlamda yazılı ve görsel medyaya sunulmak üzere 35 adet basın bülteni   

hazırlanmıştır. 

Kurum içerisinde gerçekleşen her faaliyetin üyelere duyurulmasındaki en önemli mecralardan biri olan 

www.ktb.org.tr web sitesinin haber alanında, KTB Üyeleri için bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 2020 yılı 

içinde Borsamız tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çeşitli kurum ve 

kuruluşlar tarafından Borsamıza bildirilen etkinlik, sektörel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri gibi 

üyelerimizi ilgilendiren konular web sitemizde duyurulmuştur. 2020 yılında 55 adet haber ve duyuru 

yayınlanmıştır 
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WEB SİTESİ 

İnteraktif ve üye odaklı olarak hizmet veren Web sitesinin etkinliği sürekli ölçülmektedir. 

2020 yılında Web sitemizin tıklanma sayıları;  

Sayfa görüntüleme:5.719.348 (Aynı IP’ler tarafından yapılan birden fazla girişler dahil) 

Oturum: 2.051.116 (IP sayısına göre tekli ziyaretçi) 

Kullanıcı: 311.988 adettir.  

 

 

 

SMS VE MAİL İLE BİLGİLENDİRME 

Üyelerin bilgiye daha kolay ve verimli ulaşabilmesi için tasarlanan SMS sistemi ile, Üyelerimizi doğrudan 

ilgilendiren tüm faaliyetler (eğitim, seminer, konferans, toplantı vs.) anında duyurulmaktadır. Ayrıca 

önemli haberler (vefat, kaza, hastalık vs) üyelerimize SMS ile bildirilmektedir. 2020 yılında gönderilen 

SMS sayısı 170.000 adettir.  

Üyelere gönderilen 65 adet duyuru mailinden üyelere ulaşan mail sayısı 21.580 adet olarak tespit 

edilmiştir. 

YEREL VE ULUSAL BASINDA KONYA TİCARET BORSASI 

Medya takip hizmeti veren İnterpress sayesinde de borsamız hakkında çıkan haberlerin takibi ve analizi 

yapılmıştır. 

Konya Ticaret Borsası’yla ilgili 2020 yılında yazılı ve görsel medya ile internet haber sitelerinde 

toplamda 3604 haber yer almıştır. Yayınlanan haberlerin 59’u ulusal, 6 tanesi bölgesel, 511’i yerel 

medyada yayınlanmış ve çıkan haberlerden 5’i gazete ekinde, 5’i dergide ve 2’si dergi ekinde yer 

almıştır. Ayrıca Borsa yöneticilerimiz tarafından basına röportaj ve demeçler de verilmiş böylece görüş  
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ve önerilerimiz medyada yer almıştır. 

Görsel Medyada ise basın toplantıları, 

röportajlar, haber bültenleri dışında 

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 

Çevik ve Meclis, Yönetim Kurulu 

Üyeleri de kamuoyunu bilgilendirmek 

ve sektörel gelişmeleri dile getirmek 

amacıyla çeşitli televizyon 

programlarına katılarak açıklamalarda 

bulunmuşlardır. Bu anlamda ulusal ve 

uluslararası televizyon kanallarında 

borsamıza ilişkin görüş ve öneriler yer 

almıştır. Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas 

Haber Ajansı (İHA) ile de haber 

bültenlerimiz paylaşılmış olup 

böylece faaliyet ve çalışmalarımız ülke 

geneline duyurulmuştur.   

Haberlerin medya türleri için de dağılımı ise şu şekildedir;  

Yazılı Medya: 557, Televizyon: 138, İnternet: 2909. Yayınlanan haberlerin erişim oranı 12.634.410 olup 

reklam eşdeğeri ise 3 milyon TL’dir. 

 

SOSYAL MEDYA 

Sosyal Medyada da Borsamızın aktif olarak 

yer alması noktasında gereken özen 

gösterilmiştir. Borsamız Twitter hesabından 

eş zamanlı olarak takipçilerimizi, üyelerimizi, 

sektör temsilcilerini bilgilendirmek için 

çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, belirli gün ve 

haftalar, terör, afet gibi toplumsal olaylara 

ilişkin sosyal mesajlar vermek amacıyla 

paylaşımlar yapılmıştır. 

Twitter takipçi sayısı: 3166  

Twitter paylaşım: 58 adet  

Twitter ulaşılan kişi sayısı: 54700  

Facebook takipçi sayısı: 789 

Facebook ulaşılan kişi sayısı: 31000  

Instagram takipçi sayısı: 228 

Youtube paylaşım: 57 adet olarak tespit 

gerçekleşmiştir.  

Yazılı Medya
15%

Televizyon
4%

İnternet
81%

YAYINLANAN HABERLERİN MEDYA 
TÜRLERİ DAĞILIMI
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BORSAKONYA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 
 

BORSAKONYA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. bünyesinde, ELÜS 

İşlem Piyasası, Lisanlı Depolarda oluşturulan Elektronik Ürün 

Senetleri (ELÜS) için alıcı ile satıcıyı bir araya getiren web 

tabanlı ve üyelik bazlı dijital bir platform yer almaktadır. 

2014’te kurulan ve 2019 Temmuz ayında Türkiye Ürün İhtisas 

Borsası’nın faaliyete geçmesi ile birlikte yetkilerini devreden 

platform, faal olduğu dönemde ülkedeki ELÜS piyasasının 

%50’sini elinde bulundurarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 

45 farklı ilden 20970 mudiye hizmet veren ve işlem hacimlerinde rekorlar kıran piyasa şu an TÜRİB 

üzerinden yürütülen piyasanın içerisinde yer almak üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Mudilerin 

TÜRİB’de doğrudan işlem yapmasının yanı sıra aracı kurumları da devreye sokmak üzere faaliyetler 

yürütmekte ve BORSAKONYA Aracılık Hizmetleri A.Ş. TÜRİB aracı kurumu olmak üzere çalışmalarına 

devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

50 

 

 


