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SAYFA 1 

BORSA BÜLTENİ 

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER 
KURULU SEÇİMİ YAPILDI 

ARPAYA REKOR FİYAT 

 
 
Konya Ticaret Borsası (KTB)’de, Konya Ovası’nın 2019/20 
hububat hasat sezonunun ilk mahsul arpa satışı 
gerçekleştirildi. 
 
Yeni sezon hububat alımına dualarla başlayan KTB, ilk 
mahsulün satışını geleneksel olarak Elektronik Satış 
Salonu'nda açık artırma usulü ile gerçekleştirdi. Arpanın 
kilogramı rekor bir fiyatla 15,5 TL'den işlem gördü.  KTB 
Meclis Başkanı Namık Köklüsoy yılın ilk mahsul arpasını 
15,5 TL fiyatla satın alan Erser Tarım Şirketi'nden Enes 
Genç ve yılın ilk mahsul arpasını satan Konya’nın 
Ortakonak Mahallesinden Ali Bilen’i tebrik etti. 
 
“Hasat sezonu tüm üreticilerimiz, üyelerimiz ve ülkemiz 
adına bereketli geçmesini diliyorum” diyen KTB Meclis 
Başkanı Namık Köklüsoy, “Bereketli bir sezon 
geçireceğimize inanıyorum. Türkiye genelinde dengeli bir 
yağış olmasına rağmen, Konya Ovası’nda Mayıs ayında 
beklediğimiz yağışlar alınamadı. Bu durum bitkilerde 
strese neden olsa da birkaç gündür etkili olan yağışlarla 
kayıpların telafi edilmesi beklenmektedir. Hasat 
başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane 
kayıplarının önüne geçmek için zamanında hasat 
yapmalarını ve bakımları yapılmış hasat makineleriyle 
hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem 
çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına 
olacaktır” ifadelerini kullandı.  
 
Erser Tarım Sorumlusu Enes Genç de, “tarıma ve çiftçiye 
önem verdiklerini belirterek, “Çiftçi kazansın” diyerek ilk 
mahsul arpayı 15,5 TL’den aldıklarını söyledi. Genç, 
“Geleneksel usulle güzel ve bereketli bir satış oldu. Hem 
çiftçimize destek olmak hem de hasadın bereketini 
arttırmak adına fiyatımızı verdik. Yeni hasat döneminin 
tarıma ve tarımsal ticarete hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.  
 
Satış işleminin bitmesinin ardından hatıra fotoğrafı 
çekildi. İlk mahsul arpayı satın alan tüccara ve satan 
çiftçiye KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy tarafından 
hediyeler verildi.  

 

Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi amacıyla oda ve borsalarda 27 Şubat 2019 tarihinde TOBB İl Kadın ve Genç 
Girişimciler İcra Komitesi seçimleri gerçekleştirildi. Konya Ticaret Borsası (KTB)’de de seçim heyecanı yaşandı.  
Kadın Girişimcilerde asil üye olarak Mukadder Mazı, yedek üye olarak Nurhan Köklü, Genç Girişimcilerde ise asil 
üye olarak Emin Gül, yedek üye olarak Osman Yunus Uslu seçildi.   
 
Seçilen kadın girişimciler ve genç girişimcileri tebrik eden KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, amaçlarının 
kadın girişimcilere ve gençlere ufuk kazandırmak olduğunu söyledi.  Çevik, “Tüm oda ve borsalarda olduğu gibi 
Konya Ticaret Borsamızda da TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi ile İl Genç Girişimciler Komitesi üyeliği 
seçimleri tamamlamıştır. Türkiye’nin daha ileri gitmesi için, bizim en büyük sermayemiz olan gençlerimiz ve iş 
dünyasının asli üyeleri olan kadınlarımızın girişimcilik ruhunu teşvik etmemiz gereklidir. Bu seçimleri Türkiye’de 
girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmesi açısından önemli buluyoruz. 
Seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
 
 
 
 
 

KTB’YE SEZONUN REKOR ÜRÜNÜ GELDİ 
Konya Ovası’nda hububat hasadının başlamasıyla birlikte çiftçi hasat ettiği ürününü satmak için Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu’na getirmeye başladı. Harman sezonun başlamasıyla birlikte KTB’ye gün 
içinde sezonun rekor ürünü 13 bin 661 ton mahsul geldi. Günlük ortalama 10 bin ton mahsulün geldiği KTB’de 
ürünler, elektronik satış salonunda hızlıca işlem görüyor.Hasat sezonunda yaşanan yoğunluk, Türkiye’nin salon 
satış hacmi en yüksek borsası olan Konya Ticaret Borsası’nda da kendini gösteriyor. Hasadın başlamasıyla birlikte 
geçtiğimiz Pazartesi günü borsaya 597 kamyonla gelen 13 bin 661 ton hububat işlem görerek rekora koştu.  
 
Konya Ticaret Borsası’nın satış salonu işlemlerinde olduğu kadar Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlem piyasasında 
da liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, aynı gün içerisinde 
BorsaKonya ELÜS İşlem Piyasası’nda 33 bin ton ürün karşılığı 41.5 milyon liralık işlem yapıldığının altı çizdi. 
 
Devletin lisanslı depolara mal koyan üreticilere verdiği desteklerle birlikte lisanslı depolara ilginin her sene 
arttığının gözlendiğini belirten Çevik, bu nedenle 217 bin ton kapasite ile Türkiye’nin en büyük lisanslı depo 
kapasitesine sahip olan KTB kuruluşu olan ASLİDAŞ depolarına da yoğun olarak ürün geldiğini belirtti.  
 
Hasat sezonunda Borsaya gelen ürünlerin seri bir şekilde işlem görmesi için önceden tedbirlerini aldıklarını 
söyleyen Başkan Hüseyin Çevik, üretici, tüccar ve sanayiciye serbest piyasa koşullarında en iyi ortamı 
sağladıklarını belirtti. Borsaya gelen ürünlerin tüccar, sanayici ve çiftçi tarafından anlık takip edilerek hızlı, şeffaf 
ve gerçekçi bir fiyatla işlem gördüğünü ifade eden Çevik, sadece Konya’dan değil civar illerden de ürünlerin 
KTB’ye gelmeye devam ettiğini söyledi. 
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SAYFA 2 

‘HUBUBATTA KALİTE 
ARTMALI’ 

 

 

 
ÇEVİK: SORUNLAR ORTAK AKILLA MUTLAKA ÇÖZÜLECEK 
Konya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin 
Çevik, Borsaların Medine Pazarı’nı örnek alan kurumlar olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Aldanmanın ve aldatmanın önüne geçen, tüccarı ve satıcıyı ortak bir 
platform da buluşturan, gerçek piyasa fiyatının oluşmasını sağlayan kurumlardır. 113 
ticaret borsamız süreç içerisinde kendilerini geliştirmiş, çağın gerektirdiği teknolojik 
gelişmelerle birlikte, tarımsal üretime daha çok değer katacak oluşum içerisine 
girmişlerdir. Sürdürülebilir bir tarım ve tarımsal ticaret ana hedefimiz olup, tarımsal 
üretimle finansal piyasalarının sağlam entegre olması için çalışmaktayız. Nitekim, 
laboratuvarlarımızın uluslararası yeterlilikte çalışması, elektronik satış salonlarının 
çoğalması, lisanslı depoculuğun devletin verdiği desteklerle son yıllarda hızlı bir 
gelişim sağlaması, Ürün İhtisas Borsası’nın kurulması bu gelişimin en güzel 
göstergeleri olmuştur. Bu gelişimde; devletimizin destekleri, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğimizin ve Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nun dinamik bir aktör olması, 
alın teri ile üreten çiftçilerimizin emekleri, tarımsal ürünleri işleyen ve yurtdışına da 
satarak ülkemize döviz kazandıran gıda sanayisi ve çalışanlarının çok büyük katkısı 
vardır.” diyerek kıraç arazilerde üretim yapan üreticilerin, ürün desteği yanında alan 
desteği ile de desteklenmesinin altını çizdi. 
 
TAŞPINAR: GIDADA KENDİNE YETEBİLİRLİK MİLLİ GÜVENLİK KONUSUDUR 
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar da, dünyada “yükselen değer” olarak 
ifade edilmeye başlanan tarımın, sadece gıda değil istihdam ve ticaretiyle de ülkelerin 
ekonomi ve politikalarına etki ettiğini belirtti. Taşpınar,  “Dünyada 7, Avrupa’da 1. Tarım 
ekonomisine sahip ülke olarak, yaşanan gelişmeler ışığında tarım politikalarımızı yeniden 
gözden geçirmeli ve yapısal değişiklikler gerçekleştirmeliyiz. Türkiye’nin gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi ürüne katma değer katarak ihracattan çok daha büyük gelir etme 
potansiyeli vardır. Bu yüzden ürettiğimiz tarımsal ürünlere azami katma değeri sağlama 
yollarını aramalıyız. Hedefimizi tarımda Dünya’da ilk 5’e girmek üzerine kurgulamalıyız. 
Tarıma dayalı sanayiler için hammaddenin istenilen kalite, miktar ve zamanında 
sağlanmaması son derece hayati konudur. Gıdada kendine yetebilirlik milli güvenlik 
konusudur. Türkiye’de de tarıma dayalı sanayi sektörü, kalkınmanın itici gücü 
konumundadır. Ancak finansal sorunlar, ithalat ağırlıklı girdiler ve tarımsal altyapı 
yatırımlarının istenilen seviyeye getirilememesi nedeniyle verimlilikte ve kalitede 
gelişmiş ülkeler düzeyi yakalanamamıştır” diye konuştu.  
 
Buğday ekim alanlarındaki daralmaya da dikkat çeken Taşpınar, şöyle konuştu: “ 15 yıl 
önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı, 7,2 milyon hektar civarına düşmüştür. Yeni 
çeşitlerin ıslahı, yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler ile birim alandan elde edilen verim 
artmıştır. Ancak gelinen noktada nüfus artışı, göçmen nüfus, artan turist sayısı, dışarıya 
yapılan yardımlar ve coğrafyamızda yaşanan karışıklıklardan dolayı üretimden düşen ve 
Türkiye’den gelecek gıda ile beslenmek durumunda olanları göz önüne alırsak, tüketimin 
öngörülenin çok üzerinde olacağı sonucuna varılmaktadır. Tohumluk miktarını da 
dikkate aldığımızda her yıl en az 18- 20 milyon ton buğday üretmek zorundayız. Bu 
konuda acilen yeni politikalar üretilmeye, uygulamaya konulmalıdır.” 
 
Tarım destekleme takviminin 1 Ocak yerine, 1 Ekim olarak yeniden belirlenmesi 
gerektiğine dikkat çeken Taşpınar, desteğin tarımsal üretim süreçleri ile uyumuna 
önemli katkı sağlayacağının altını çizdi. 
 
Türkiye’nin hububat başta olmak üzere buğdayda da dış ticaret fazlası verdiği verilerle 
ortaya koyan Taşpınar, kalite ve DİR kapsamında yapılan ithalatın kaçınılmaz bir gerçek 
olduğu belirterek, asıl olanın dış ticaret dengesi ve üretici ile tüketicinin korunması 
olduğu hususu vurguladı. 

 

 
 
UHK tarafından Eskişehir’de düzenlenen panelde buğday ekim alanlarındaki 
daralmaya bir kez daha dikkat çekilerek, arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda 
tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemeyeceğinin altı çizildi.  
 
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) ev 
sahipliğinde “Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli” gerçekleştirildi. ETB Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen programda buğday ekim alanlarındaki azalmaya dikkat 
çekilerek, “Gıdada kendine yetebilirlik milli güvenlik konusudur” denildi.  
 
Panele, TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer 
Zeydan, Konya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı 
Hüseyin Çevik, TMO Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Akyaka, Ulusal Hububat 
Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Rıza 
Menemenlioğlu, borsa başkanları, akademisyenler, UHK Yönetim kurulu üyeleri, 
üreticiler, sanayiciler ve çok sayıda tarım paydaşı katıldı. 
 
Panelin açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret 
Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Ulusal Hububat Konseyi bünyesinde Hububat 
Sektörel Değerlendirme Paneli’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Zeydan, “Hububatın kalitesini arttırmak öncelikli görevimiz. 
Kaliteli buğdayı yeterli kadar üretmek için uğraşıyoruz. İklim koşulları da çok önemli 
ama maalesef hâlâ babadan kalma yöntemlerle üretim yapılıyor. Tarımın bir 
hizmetkarı olarak bu tür etkinlikler de tarımın gelişmesi açısından katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Tarım politikalarına da yardımcı olacaktır“ dedi. 
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SAYFA 3 

KENEVİR ÇALIŞTAYI BORSAMIZDA YAPILDI  
Borsamızda düzenlenen ‘Konya Kenevir Çalıştayı’nda, kenevir üretiminin sağlam ve sağlıklı bir şekilde planlamak gerektiğine 
belirtilerek, Konya bölgesinin üretim noktasında önemli bir merkez olabileceğine dikkat çekildi. 
 
Selçuk Üniversitesi (SÜ), Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Konya Ticaret Borsası işbirliğinde 
düzenlenen, ‘Konya Kenevir Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Konya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğindeki çalıştayda kenevir üretiminin 
önemine değinilerek ve Konya bölgesinin de kenevir ekim alanı içine alınması gerektiği vurgulandı.   Konya’da ilk defa yapılan, 
‘Konya Kenevir Çalıştayı’na, Konya Tarım İl Müdürü Seyfettin Baydar, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KTB Meclis Başkanı M. 
Namık Köklüsoy,  Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, akademik ve bürokrasi camiasından 
önemli isimler bir araya geldi. 
 
 Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Borsamız Meclis Başkanı M. Namık Köklüsoy, “Türkiye’nin tarım başkenti olarak anılan 
Konya’nın, ürün çeşitliliğinin artırılması, ürün veriminin ve kalitesinin yükseltilmesi önemli bir konudur.  Konya’da ilk defa 
gerçekleşen kenevir çalıştayını bu nedenle önemsiyor ve bölgemizde kenevir yetiştirilmesi noktasında büyük fayda sağlayacağına 
inanıyoruz” dedi.  Konya Kenevir Çalıştayı’nda, Kenevir Bitkisinin Genel Kullanım Alanları, Endüstriyel Kullanımı, Enerji Bitkisi Olarak 
Değeri, Tababette Kullanım Alanları, Konya’da Kenevirin Yetiştirilme imkânları, Türkiye’de ve Konya’da Kenevir Yetiştiriciliğinin Yeri, 
Ülke ve Bölge Ekonomisine Katkıları gibi konular ele alındı.  SÜ. Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Fikret Akınerdem moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştaya Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşet Aslan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Aytaç, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yaldız, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hidayet Oğuz konuşmacı olarak katıldı.  
 
Çalıştay’ın sonunda hazırlanan raporun ilgili yerlerle ve kamuoyu ile paylaşılacağı, Konya’nın da kenevir üretimi yapan iller içine alınması noktasında fayda sağlayacağı belirtildi. 

 

 

Sri Lanka’dan KTB’ye Ziyaret 
Bir dizi ziyaret kapsamında Konya’ya gelen Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen 
Amza, tarım ve tarımsal ticaret alanında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya Ticaret 
Borsası (KTB)’yi de ziyaret etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Hıfzı 
Soydemir ve Büyükelçiliğin Ticaret Koordinatörü M. Emin Berk’in de katıldığı ziyarette KTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Sri Lanka’nın Türkiye için tarihsel ve kültürel yönden 
önemine dikkat çakarak, borsanın işleyişi hakkında bilgi verdi. 
 
İki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını ve son yıllarda ilişkilerin daha da arttığını 
ifade eden KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, şunları söyledi: “Sri Lanka ile ticaret 
hacmimiz 158 milyon dolara yaklaşmıştır. Tarımdan-sanayi ürünlerine kadar çok geniş bir ürün 
yelpazesi ile ekonomik ve ticari işbirliğimizi geliştirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin ve 
şehrimizin üretim gücü, donanımı, bilgi birikimi ve Sri Lanka’nın üretim alanları 
düşünüldüğünde ticaret hacmimizi daha da artırmak istiyoruz.  Tarım ve tarımsal ticarette 
işbirliği ile ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısının, Sri Lanka’nın doğal kaynak potansiyeli ile 
birleştirilerek her iki ülke ve bölgenin sürdürülebilir gıda hedeflerine ulaşmasını sağlamalıyız. 
Konya Ticaret Borsası olarak bu noktada her türlü işbirliğine hazırız. Bu anlamda Sri Lanka’nın 
Ankara Büyükelçisi Pakeer M. Amza’nın ziyareti bizi mutlu etmiştir.”  
 

Büyükelçi Amza: İkili İş Birliğinin Gelişmesini İstiyoruz. İkili iş birliğinin geliştirilmesi noktasında 
Konya Ticaret Borsası’yla yakın ilişki kurmak istediklerini belirten Sri Lanka’nın Ankara 
Büyükelçisi Pakeer M. Amza, borsanın geçmişi ve çalışmaları ile örnek teşkil ettiğini söyledi. Sri 
Lanka ekonomisi açısından tarımın önemli olduğunu ifade eden Amza, “Çay, kauçuk ve kokonat 
başlıca tarım ürünlerimizdir. Ekili alanların üçte ikisi bu ürünlere ayrılmıştır. Diğer önemli tarım 
ürünü ise pirinçtir. Bu açıdan Türkiye ile tarım ve tarımsal ticaretimizi daha da geliştirmek 
istiyoruz. Konya’nın tarımsal potansiyeli bu anlamda bizim için önemli. Konya Ticaret 
Borsası’nın tarım ve tarımsal ticarete kattığı değeri yerinde gördük. Çalışmalarıyla örnek bir 
borsa, bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak isteriz. İlişkilerimizin daha da artacağına 
inanıyorum.  KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik’e misafirperverliği için teşekkür 
ederim” ifadelerini kullandı.  
 
Ziyaret KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik’in, Büyükelçi Pakeer M. Amza’ya üzerinde 
‘Ve lâ galibe illallah’ yazılı çini hediye etmesi ile sona erdi. 
 

 

Marmara Bölgesi Borsalarına 
Ziyaret 

Konya Ticaret Borsası olarak Yönetim ve Meclis Üyelerimizle birlikte Marmara 
Bölgesi borsalarımızı ziyaret ettik.  Bu kapsamda; Gemlik, Bursa, Karacabey, 
Susurluk, Balıkesir, Gönen, Bandırma, Biga, Çanakkale ticaret borsalarını ziyaret 
ederek, borsa olarak çalışmalarımızı ve şirketlerimizin faaliyetlerini anlattık.  İş 
birliği yapılacak konular üzerinde istişare ettik. Gezi, borsalar meclis üyelerinin 
karşılıklı tanışması açısından da oldukça verimli geçmiştir. 
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SAYFA 4 

SÜNEYE KARŞI MÜCADELE 
BAŞLATILDI 

Konya Ovası’nda da kaliteli buğday üretimi en önemli tarımsal 
politikaların başında gelmektedir. Kaliteli buğday üretimini 
sağlamak için oluşturulan politikaların başında ise süne 
mücadelesi gelmektedir. Konya genelinde İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü kontrolünde tarım paydaşlarının da katılımıyla 
süne mücadelesinde kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve 
kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Ancak 
uzmanlar süneyle mücadele de çiftçilerin daha dikkatli 
olmaları konusunda uyarı da bulunuyor. 
 

 
 
“Süne başta olmak üzere, zirai mücadele hububat gelirini 
doğrudan etkilemektedir” diyen Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, kalitesiz bir buğdayın piyasa değerinin 
olmadığını belirterek, “Nitekim borsamıza gelen buğdaylar 
arasında önemli fiyat farklılıkları olmaktadır. Süne emgi 
oranının yüzde 3,5’in üstünde olması halinde buğdayın 
ekmeklik vasfını kaybettiği düşünüldüğünde ne kadar büyük 
bir gelişme gösterdiğimiz ortaya çıkmaktadır. Süne ile 
mücadele de ürünün kalite düzeyi ve pazar değeri 
korunmaktadır. Gelinen bu noktanın ardından rehavete 
kapılmadan, çalışmalara devam edilmesi gerekir.  
 
Süne mücadelesinin ilimiz için önemli olduğunu ve ihmale 
gelmeyeceği unutulmamalı. Çiftçilerimizin süne ile 
mücadelede daha hassas davranmaları gerekir.  Sadece süne 
emgi oranındaki 1-2 puanlık düşüş ülke ekonomisine 
doğrudan ve dolaylı 1 milyar TL bir kazanım sağlamaktadır. Bu 
aynı zamanda çiftçimizin kazanması demektir. Bu açıdan biz 
diyoruz ki; Ne kadar kalite o kadar gelir. Konya Ticaret 
Borsası’nın katkılarıyla Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan insektaryumun çalışmalarıyla biyolojik 
mücadele neticesinde doğaya milyonlarca faydalı böcek 
salınmış ve süne emgi oranları; yüzde 7’lerden yüzde 1-2’lere, 
ilaçlanan alan ise 2 milyon dekardan 30 bin dekara 
düşürülmüştür. Süne ile mücadelede yüzde 96 başarı 
sağlanmıştır” dedi.  

 

BORSAMIZ KARİYER GÜNLERİ’NDE 
 
KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleşen bölgenin en büyük kariyer etkinliğine Borsamız da katıldı. 
Öğrencilere kariyer hedefleri noktasında yardımcı olunarak, Konya’nın geleneksel lezzeti olan bulgur 
ikram edildi  
 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, KTO Karatay Üniversitesi’nde İç Anadolu Kariyer Fuarı etkinliği 
gerçekleştirildi. KOP Bölgesi’ndeki 9 üniversitenin katkıları ile bölgenin en büyük kariyer etkinliği olan 
İç Anadolu Kariyer Fuarı’na (İKAF 2019), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. 
Salim Atay da katıldı. 9 paydaş üniversitenin öğrenci ve mezunları için ilgili kurum ve kuruluşların 
kariyer olanaklarını aktarabileceği stantların yer aldığı etkinlikte ek olarak 29 söyleşi, 82 atölye, 
mülakat simülasyonu ve özgeçmiş hazırlama oturumları oluşturuldu. Sağlık, savunma, enerji, tarım ve 
gıda, hizmet sektörü, teknoloji ve yazılım gibi her sektörden birçok uluslararası ve ulusal ölçekte seçkin 
kurum ve kuruluş fuara katılarak gençlere kariyer hedefleri noktasında yardımcı oldu, iş ve staj 
süreçlerine ile istihdamlarına katkı sağladı.    
 
Borsamız tarafından kurulan stantta öğrencilere ve mezunlara tarımsal ticaret ve ticaret borsacılığı 
hakkında bilgi verilerek, Konya’nın geleneksel lezzeti olan bulgur ikramında bulundu. Buğday ambarı 
olan Konya'da, bardakta buğday dağıtarak genç nesiller arasında bir farkındalık oluşturmayı 
amaçladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Çevik,  yerli, milli ve sağlıklı olan her şeyin 
kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Konya’nın yöresel ürünü olan bulgur ikramını bu amaçla 
önemsediklerini belirten Çevik, “Gençlerimizin bulgur ikramına ilgisi de bizleri çok mutlu etti. Konya 
Ticaret Borsası olarak bu tür etkinliklerde geleneksel kültürümüzü ve lezzetlerimizi tanıtmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

 

 

TARIMIN SORUNLARI KTB’DE ELE ALINDI 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın başkanlığında KTB’de düzenlenen toplantıda tarım 
sektörünün sorunları konuşuldu.  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi 
Elvan’ın başkanlığında Konya Ticaret 
Borsası’nda (KTB) İstişare Toplantısı 
düzenlendi. Toplantıda tarım sektörünün 
sorunları ele alındı. Toplantıda Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, KTB Başkanı Hüseyin Çevik, AK Parti 
Ekonomi İşleri Başkan Yardımcıları Tamer 
Dağlı, Ahmet Fethan Baykoç, Mahmut 
Mücahit Fındıklı, Zehra Taşkasenlioğlu, 
Cengiz Yavilioğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı da hazır bulundu. KTB yönetim kurulu 
ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda 

tarım sektörünün geleceği için yeni politikaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.  

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Konya’nın tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyeline dikkat çekti. 
Konya’nın, tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir üretim üssü olduğunu belirten KTB Başkanı 
Hüseyin Çevik, “Konya 17 milyar TL tarımsal hasılası ve yıllık 400 milyon dolar tarım ve tarıma dayalı 
sanayi ihracatıyla, gerek sağlanan katma değer gerekse sağladığı istihdam bakımından tarım sektörü, 
Konya ekonomisi için hayati bir öneme sahiptir.  Türkiye’nin öncü firmaları arasında daha çok tarım 
şirketi yer almaya devam etmektedir. Bu açıdan KTB olarak dünya ölçeğindeki borsacılık faaliyetlerini 
ülkemize ve şehrimize uyarlamaya; tarımsal ticareti belirli standartlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu 
yaparken de tarım sektörünün sorunlarının çözümü noktasında komitelerimizle, üyelerimizle bir araya 
gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Lütfi Elvan’ın tarım ve 
hayvancılık sektörünün sorunlarını ve taleplerini ele alan böyle bir toplantıyı gerçekleştirmesi bizleri 
son derece mutlu etmiştir” dedi.  

 

 


