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AİLENİZ İLE EN GÜZEL TATİLİ HAKEDİYORSUNUZ!
Aile havuzu ile tatilin keyfini Bera Alanya’da çıkartın.
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TÜRKİYE TARİH YAZDI

Konya’da düzenlenen 
5. İslami Dayanışma 

Oyunları’na milli 
sporcularımız damga 

vurdu.  Oyunlar tarihinin 
en fazla altın ve toplam 

madalya alan ülkesi olarak 
tarihe geçen Türkiye’yi, 
madalya sıralamasında 
Özbekistan ve İran takip 

etti.
Uluslararası İslami Dayanışma Spor 

Federasyonu, tarafından 2021 yılında ya-
pılması planlanan ancak pandemi nede-
niyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma 
Oyunları, Konya’da Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve devlet liderlerinin de katıldığı bü-
yük bir şölenle başlamıştı.

Şölenlerde konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tüm emeği geçenleri şahsım, 
milletim adıma tebrik ediyorum. Hayırlı 
uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE TARİH YAZDI
9 Ağustosta açılışı gerçekleştirilen 

ve 18 Ağustosta biten oyunlara  24 farklı 
branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla spor-
cu katıldı. Oyunlara ise milli sporcularımız 
damga vurdu. Milli sporcular, 145'i altın, 

107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere 
toplamda 341 madalya alarak oyunlar re-
koru kırdı. Oyunlar tarihinin en fazla altın 
ve toplam madalya alan ülkesi olarak tari-
he geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasın-
da Özbekistan ve İran takip etti.
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MUHTEŞEM BİR KAPANIŞLA
SON BULDU
İslami Dayanışma Oyunları’nın kapanış 

seremonisi Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Tören İstiklal Marşı eşliğinde Türk 
bayrağının göndere çekilmesiyle başla-
dı. Daha sonra oyunlara katılan ülkelerin 
sporcuları geçit törenine katılarak stadı 
selamladı.

Kapanış seremonisinde konuşan Ba-
kan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “54 İs-
lam ülkesinin, binlerce sporcunun, binlerce 
sporseverin bir araya getirdiği buluşmayı 
böylesine güzel bir geceyle nihayetlendir-
menin heyecanı ve mutluluğu içerisinde 
olduklarını belirtti. 5.’si düzenlenen İslami 
Dayanışma Oyunları’nın bundan sonra 
yine bu heyecanla, aynı coşkuyla güçle-
nerek, artarak beraberliği güçlendirme 
noktasında bir araç olarak yoluna devam 
edeceğine inandığını kaydeden Bakan 
Kasapoğlu, “Türkiye'mizde, binlerce kar-
deşimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk 
duyduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni 
olmadı, kazanan kardeşlik oldu. Kazanan 
birlik, beraberlik oldu. Tüm misafirlerimiz 
bu güzide şehirden, Konya'dan, Türki-
ye'den yeni dostluklarla, unutulmaz hatıra-
larla ülkelerine dönüyorlar. Dünyanın daha 
adil ve daha yaşanılabilir olması noktasın-
da inanın insanlığın kısa dünyasının birlik-
teliğine, beraberliğine ve güçlü iş birliği-
ne ihtiyacı var. Bizler de inşallah bundan 
sonraki süreçte birliğimizi, beraberliğimizi 
daha güçlü kılma adına hem spor alanın-
daki hem gençlik alanındaki iş birliklerimizi 
daha yukarı noktalara taşıyacağız. Elbette 
2022 yılının en geniş spor organizasyo-
nunu düzenledik. Burada birçok emek, 
gayret var. Bu vesileyle veda gecesinde 
emekte, güzel tabloda katkısı olan herke-
se şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Fe-
derasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabis-
tan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki 
el-Faysal’a ise, “Tüm bu misafirperverlik 
için teşekkür ediyorum. Oyunlara bay ve 
bayan olmak üzere 4 binden fazla oyuncu 
katılarak 54 ülkeyi temsil ettiler. Böylece 
tüm dünyaya açık bir mesaj verdiğiniz için 
teşekkür ederim. Dayanışma bizim adımız, 
barış bizim dilimiz, spor meydanlarında şe-
refli rekabet ise bizim yolumuzdur.

Teşekkürler Konya. Bu müstesna 
programa Konya ev sahipliği yaptığı ve 
spor ailesini bu şehirde bir araya getirdiği 
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyetine 
ve halkına şükranlarımı sunarım. Pandemi 
nedeniyle dünyanın maruz kalmış olduğu 
sıkıntıların ardından böyle bir buluşmanın 
gerçekleştirilmesinden memnuniyet duy-
maktayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, İslami Daya-
nışma Spor Federasyonu bayrağını Prens 
el-Faysal’a törenle teslim etti. Kapanış se-
remonisi, ışık ve havai fişek gösterilerin-
den sonra ünlü sanatçı Kubat’ın konseriyle 
sona erdi.

BAŞKAN ALTAY’DAN TEŞEKKÜR
Öte yandan Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da 
yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na 
katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür 
etti.

Konya’nın ev sahipliğinde 9-18 Ağus-
tos tarihleri arasında düzenlenen İslami 
Dayanışma Oyunları’na 54 ülkeden 4 bin 
200 sporcunun katıldığını anımsatan Baş-
kan Altay, organizasyonu Konya’ya yakışır 
bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu ya-
şadıklarını söyledi.

“2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti 
ve 2023 Dünya Spor Başkenti unvanlarını 
taşıyan Konya’da böyle önemli bir organi-
zasyonun gerçekleştirilmesi, hepimiz için 
büyük bir heyecan ve gurur kaynağı oldu.” 
diyen Başkan Altay, “Elhamdüllilah Konya 
olarak alnımızın akıyla oyunları tamamla-
dık. Hoşgörü şehri Konya’nın misafirper-
verliğini tüm dünyaya bir kez daha göster-
miş olduk. Oyunlar süresince Konya adeta 
spora doydu ama bu bir başlangıç olacak. 
Şehrimizin spor altyapısına yapılan yatırım-
larla inşallah sonraki yıllarda da böyle bü-
yük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı 
arzu ediyoruz.” diye konuştu.

İslam ülkeleri arasında düzenlenen en 
büyük spor organizasyonu olan İslami Da-
yanışma Oyunları’nı Konya’ya kazandıran 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere İslami Dayanışma Spor 
Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin 
Turki el-Faysal el Suud’a, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
teşekkür eden Başkan Altay. “Ayrıca oyunla-
ra katılan tüm ülke sporcularına, yöneticile-
re, direktörlere, hakemlere, teknik ekiplere, 
güvenlik ve sağlık çalışanlarına, gönüllüle-
rimize, basın mensuplarına, tüm emeği ge-
çenlere ve Konyalı hemşehrilerime şükran-
larımı sunuyorum.” açıklamasını yaptı.
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Sosyal konut projesinde 
detaylar belli oluyor. 

Murat Kurum, İstanbul’da 
geliri 16 bin lira, diğer 

illerde ise 14 bin liranın 
altında olanların başvuru 
yapabileceğini söylemişti.
TOKİ’ye başvuru yapacak 

olanların daha önce 
TOKİ’den ev almamış 
olması gerekiyor. Peki 

sosyal konut projesinde 
aylık ödeme tutarı ne 

kadar olacak? İşte 
detaylar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geç-
tiğimiz 1 Ağustos’ta gerçekleştirilen kabine 
toplantısının ardından “Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük sosyal konut hamlesini baş-
latıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, konut projesinin tüm detay-
larını 13 Eylül’de Ankara’da açıklayacak. 
Önceki gün yapılan kabine toplantısının 
ardından Bakan Kurum, yeni sosyal konut 
projesiyle ilgili bazı detayları açıkladı. Peki 
vatandaşın aylık ödeyeceği taksit tutarı ne 
olacak? 2 farklı tahmin ortaya çıktı.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram yap-
tığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “En az 
20 yıl süren bir ödeme planı düşünülüyor. 

Şu anda asgari ücretlinin dahi ödeyebile-
ceği kontenjan ve konutlar yapacağız dedi 
Bakan Kurum, bununla alakalı 13 Eylül’de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Pro-
jeden anladığımız kadarıyla dar gelirlinin 
ev sahibi olabilmesi için bir çalışma baş-
latıldı. İstanbul’da 16 bin diğer yerlerde 14 
bin liranın altında hane geliri olanlar ev sa-
hibi olabilecek. Aynı adrese kayıtlı kişilerin 
toplam geliri baz alınacak. Yani anne baba 
ve evlat çalışıyorsa bunların tamamı dikka-
te alınacak.

Bu da 240 ay vadelendirme dikkate 
alınırsa 390 bin ile 400 bin TL tutarında bir 
eve sahip olacaklar. 

Projenin detayları gelmemekle birlikte 
muhtemeldir ki 1+1 ve 2+1 şeklinde olacaktır.

KİRA ÖDER GİBİ
EV SAHİBİ OLACAKLAR 
Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik ise 

konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Açık-
lama şudur: İstanbul dışı bölgede hane 
gelirinin 14 bin lira ve altı olduğu kişiler 
bundan faydalanabiliyor. İstanbul’da hane 
geliri 16 bin liraya tekabül eden ve altın 
olan kişiler faydalanıyor. 14 bin lirayı refe-
rans aldığımızda kiraya çarptığımızda 4 bin 
200 lira gibi bir kiraya tekabül ediyor.

İstanbul’da 16 bin lira baz alındığında 4 
bin 800 liraya tekabül ediyor. Bu kampan-
yanın kira öder gibi dair sahibi olunduğunu 
gösteriyor.

AYLIK TAKSİT TUTARI NE OLACAK? 
İstanbul’da geliri 16 bin lirayı aşmayan 

bir ailenin bu projeye katılması söz konusu 
olursa aylık 4 bin 800 TL ile ev sahibi ola-
bilecekler.

Sosyal konut projesinde kira
öder gibi ev sahibi olunacak!

Aylık taksit tutarı...
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Yine 240 ay vadelendirme yapılırsa 
eğer 1 milyon 150 bin lira ile 1 milyon 200 
bin TL arasında bir daire sahibi olacaklar. 
Her ne kadar vadeler uzun tutulsa ve öde-
me tutarları düşük olsa da bu evleri alama-
yacakları için de devlet ev sahibi olmaları 
adına Hazine arazisi tahsis edecek.

Yani ev yerine vatandaşlarımız Hazine 
arazisi almak yoluyla arsa satın alabilecek 
ancak burada ev yapma şartı var.”

PERİYODİK OLARAK TAKSİTLER 
YÜKSELECEK Mİ? 
Ben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-

liği Bakanlığı’ndan yetkililerle görüştüm. 
Kampanya o kadar büyük ki adım adım 
bazı şeyleri netleştiriyorlar. Netleşince dö-
nem dönem açıklamalar yaparak kamuo-
yuna duyuruyorlar. Son detaylı açıklamayı 
sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapaca-
ğı açıklamaya kadar detaylandırılamayan 
konular var.

Bu kampanya 240 ay vadeye kadar 
uzayacağı söylendi. Bunu TOKİ mi yapa-
cak yoksa banka mı? Faiz oranı net değil. 
Ama geçmişte TOKİ ve Emlak Konut’un 
kendi bünyesindeki vadelendirmeye bak-
tığımda burada bir referans alınabilir. Ör-
neğin Emlak Konut, 0.78-0.70 oranlarla 

vadelendirme yoluyla konut kampanyaları 
yaptı. O zamanlar konut kredisi faiz oranla-
rı yüzde 1-1.50 civarındaydı.

Kredi çıkmama durumu söz konusu 
olabiliyor. Muhtemelen benim öngörüm 
kurum bunu kendisi yapacak. Piyasa vade 
farkı oranlarının 3’te 1’ini aşmayacağına 
yönelik öngörüm var.

KONUT FİYATLARINDA BİR DÜŞÜŞ 
GERÇEKLEŞİR Mİ? KİRALARDA
AŞAĞI ÇEKİLME SÖZ KONUSU
OLUR MU? 
Gayrimenkul sektörü ağırlığı özel sek-

törden ibaret olan bir faaliyet alanıdır. Ser-
best piyasanın getirdiği bazı şartlar kötü 
niyetli kullanımlara yol açabiliyor. Devlet 
burada sosyal devlet gereği yerinde bazı 
müdahaleler yaptı. Öncelikle kiralarla ilgili 
Temmuz 2022 ve 2023 yılları arasındaki 
kira artış oranlarını TÜFE’den çıkartarak 
yüzde 25 ile sabitledi. Art niyetli insanların 
da önü kesilmiş oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük gay-
rimenkul kampanyasına start verdi. 81 il 
Valiliği’ne yazı göndererek bölgelerindeki 
gayrimenkul ihtiyaçlarını belirlemeleri is-
tendi. Çok böyle şehir dışına taşınmaktan-
sa şehir içinde başka şeyler için planlan-

mış alanları konuta çevirme 
yoluna gidiyorlar.

Burada yüz binlerce ko-
nuttan bahsediyoruz. Arz 
eksikliği ve maliyetlerdeki 
artış fiyatları yükseltiyor-
du. Arz eksikliğinin önüne 
geçmek için devlet TOKİ ve 
Emlak Konut gibi kurumları 
devreye alarak arz eksikli-
ğinden kaynaklı fiyat artışı-
nın önüne geçecek.

Sayın Bakanın bir açık-
laması vardı. Orta ve üst 
gelirliler için de bir proje ya-
pacağız demişti. Ofis olarak 
imal edilmiş binalara izin 
verdi. Bu hamleler yerinde 
hamlelerdi.”

- Kampanya, “konut”, “konut 
arsası” ve “sanayi siteleri”ni kapsa-
yacak.

- Gençler, emekliler, engelliler, 
şehit yakınları ve gaziler için kam-
panya kapsamında özel kontenjan 
ayrılacak.

- Sosyal konutlar, 81 ilin tama-
mını kapsayacak. Konutlar yatay 
mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu 
malzemeler, yenilenebilir enerji sis-
temi gibi özelliklere sahip olacak.

- Kampanyaya başvurmak için 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-
mak gerekecek. Ayrıca başvurucu-
ların, projenin bulunduğu il sınırla-
rı içerisinde 1 yıldan uzun süredir 
ikâmet ediyor olması ve TOKİ’den 
daha önce konut satın almamış ol-
ması şartı getirilecek.

- Kampanyaya başvurabilmek 
için hanehalkı gelir sınırı İstanbul’da 
16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL ola-
cak. Hanehalkı adı altında yalnızca 
bir adet başvuru yapılabilecek.

- Konut sahibi olmak isteyen 
gençler için bir yaş sınırı olacak. Bu 
sınırın 30 olarak belirlenmesi plan-
lanıyor. Gençlere yüzde 20’ye ya-
kın kontenjan ayrılacak.

- Ankara’da ve İstanbul’da ya-
pılacak konut sayısı yüksek olacak.

- Konutlar için belirlenecek ay-
lık taksit, asgari ücretlinin ödeyebi-
leceği bir miktar olacak.

- 240 aya varan vade seçeneği 
getirilecek.

- Kampanya, dar gelirliler, orta 
ve orta sınıf üstüne hitap edecek.

- Bankalar da faiz anlamında 
vatandaşa destek sunacak.

Bakan Kurum’un
açıkladığı
o detaylar:
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Kusursuz tatil arayanlara:

Antalya’nın en sevilen 
tatil yerlerinden 

biri olan Alanya’da 
hayalinizdeki 

muhafazakâr tatili 
gerçeğe dönüştürmek 

istiyorsanız Bera Alanya 
Otel’e mutlaka uğrayın.

Bera Alanya Otel

Türkiye’nin en iyi turizm beldelerinden 
Alanya’da yeşilin maviyle, denizin kumsal-
la harika bir şekilde buluştuğu tatilin tadını 
çıkarabilirsiniz.

Alanya’nın eşsiz doğasında bulunan 
Bera Alanya Otel, baş başa kalabileceği-
niz huzuru, sessizliği, rahatlığı ve ferahlığı 
yaşayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Ruhat ÜLGEN CENGİZ
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25000 m2 alanda kurulan ve muhafa-
zakâr Temalı İslami bir Otel olan Bera Alanya, 
misafirlerine uygun fiyatla en iyi hizmeti sunu-
yor.

Bera Alanya Genel Müdürü Ruhat Ülgen 
Cengiz ile otel hakkında keyifli bir söyleşi yap-
tık. Ruhat Ülgen Cengiz’in sorularımıza verdi-
ği yanıtlar şu şekilde oldu:

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
17.10.1974 Konya doğumluyum. Evliyim 

ve 2 çocuk annesiyim. 25 yıldır Halal Turizm 
sektöründe üst düzey yönetici olarak çalıştım. 
Sektörümüzle ilgili STK’larda Başkan yardım-
cılığı yaptım. Birçok üniversite konferanslara 
ve turizm sektör çalıştaylarına katıldım. Halen 
Bera Alanya Otelde Genel Müdür olarak göre-
ve devam etmekteyim.

Oteliniz hakkında detaylı bilgi
verebilir misiniz?
Kampanyalarınız var mı?
Bera Alanya Otel 2007 yılında sektöre 

hizmet vermeye başlamıştır. 334 odası bulu-
nan tesisimiz denize sıfır olmasının yanında 
15 adet havuz bulunmaktadır. Bay ve bayan 
havuzları ayrı olan tesisimizde bu yıl yapılan 
30 Milyon TL değerinde aile havuzu ve 7 ayrı 
banttan oluşan büyükler için aqua ve 3-6 yaş 
çocuklar için aqua parkı otelimize ilave etmiş 
bulunmaktayız.

Her şey dahil hizmet veren Bera Alanya 
Otel, sektörün öncülerinden olmasıyla birlikte 
okul niteliğinde sektöre bir çok personel ye-
tiştirmiştir. Bera Holdinge bağlı otelimiz Hol-
dingin vizyonu ve misyonu ile kurumsallaşma 
konusunda başarılı bir süreç yönetmektedir.
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Bera Alanya Otel olarak sadece hiz-
met konusunda yaptığımız gelişimlerin ya-
nında günümüz teknolojilerini kullanmak 
konusunda da başarı sağlamıştır.

Yine bu yıl 2.500 MİLYON TL yapılan 
yatırımlarla otel genelinde kameralarımızı 
yeniledik ve kablosuz internet alt yapımızı 
uçtan uca yeniledik. Wİ Fİ 6 teknolojisiy-
le  misafirlerimizin hızlı internet erişimlerini 
sağlamış bulunmaktayız.

Satış Pazarlama stratejilerimizi de 
günümüz koşullarına uygun hale getirip 
online rezervasyon modüllerinin yanında 
digital pazarlama konusunda gerekli tüm 
argümanları kullanarak otelin gerekli dolu-
luklarını sağlamak üzere planlamalarımıza 
devam ediyoruz.

Sizi diğer otellerden ayıran
temel özellikleriniz nelerdir?
Bera Alanya Otel 16 yıldır sektörde hiz-

met veren bir oteldir. Ve bizim diğer otel-
lerden en önemli farkımız konseptimizin 
gerekliliklere göre dizayn edilmiş ilk otel 
olmasıdır. Tecrübelerimizi yansıttığımız 
otelimizin misafir memnuniyeti açısından 
bir diğer unsur ise odalarımızın geniş ve 
otelimizi tercih eden ailelerimizin beklenti-
lerine göre dizayn edilmiş olmasıdır.

Turizm sezonu bitiyor.
Bu sene umduğunuz gibi bir sezon 
geçirebildiniz mi?
Türkiye de turizm sektörü en çok kriz-

lerden etkilenen sektörlerin başında gel-
mektedir. Türkiye de ve dünya da yaşanan 
krizler ( uluslar arası gerginlikler, küresel 
ekonomik krizler, pandemi, iç pazarda 
yaşanan darbelervs.vs.) ilk önce turizm 
sektöründe kriz oluşturur. Bu sebeple her 
sezon o yıla ait konjonktüre göre planla-
malar yaparak az yara ile geçirmek zorun-
dasınızdır. 

Bu yıl yaşadığımız küresel ekonomik 
krizin Türkiye de ki yaşayan hedef kitlemiz 
etkilerini ön görerek dünyadaki Pazar çe-
şitliliğimizi arttırarak umduğumuzun üstün-
de sezon geçiriyoruz.  

Yaşanan ekonomik kriz müşteri
sayınızı etkiledi mi?
Yaşanan ekonomik kriz müşteri sayımı-

zı etkilemedi. Sadece Pazar değişikliğine 
sebep oldu. Yüzde 60 iç pazar beklentimiz 
var iken bu oran yüzde 40’lara düşerken 
dış pazar oranımızı yüzde 60’lara çıkardı.

Daha çok yerli mi yoksa yabancı
misafir mi ağırlıyorsunuz?
Konaklayan misafirlerin yüzde 60’ı dış 

pazar misafiri. Ama bu misafirlerin içinde 
gurbetçilerimizde bulunmaktadır.

Dış pazardan bu yılki ağırlığımız Al-
manya, Hollanda ve İngiltere’dir. 

Ama Tanzanya’dan tutun da, Karayip-
lerden, El salvadora kadar dünyanın birçok 
ülkesinden misafirler ağırladık ve ağırla-
maya devam ediyoruz.

Son olarak misafirlerinize nasıl bir 
çağrı ya da mesaj vermek istersiniz?
Bera Alanya Otel, sektörün en dene-

yimli oteli olarak gelen misafirlerimizin 
hassasiyetlerine göre hizmet kalitemizi 
yükselterek misafirlerimizi memnun etmek 
üzere personel hizmetleri organize etmek-
teyiz. Bera Alanya Otele gelen misafirle-
rimiz hassasiyetlerine uygun bir hizmetin 
yanında aynı zamanda ailecek huzur için-
de tatil yapabilecekleri Akdeniz en önemli 
turizm merkezlerinden biri olan Alanya da 
gezip görecekleri önemli bir destinasyon 
olması da farklılıklarımız arasındadır.

Röportaj: Kezban POLAT BAYIK
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Pandeminin de etkisiyle son dönem-
de çok daha popüler hale gelen bungalov 
evleri siz de denemeye ne dersiniz? Kon-
ya’nın emlak ve otomotiv devi Gocapara 
Group, ister yaz ister kış mevsimi olsun 
klasik bir tatilden öte yepyeni bir deneyim 
yaşamak isteyenlere doğa içinde huzur 
dolu bir doğal yaşamın kapılarını açıyor.

Gocapara Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmail Altıntop, Kobi Konya okurları 
için bungalov evlere ilişkin detaylı bilgiler 
verdi.

“MÜŞTERİNİN İSTEĞİNE GÖRE PROJE”
Gocapara Group bünyesinde 3 büyük bun-

galov ev atölyesi bulunduğunu söyleyen Altın-
top, vatandaşın isteğine göre her türlü proje-
lendirme yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin 81 iline 
bungalov evleri gönderdiklerini kaydeden İsmail 
Altıntop, şunları söyledi:

Bungalov evler 
pandemiyle birlikte 
büyük ilgi görüyor. 

Konya’nın dev firması 
Gocapara Group ise 
bünyesinde bulunan 
3 büyük bungalov ev 

atölyesiyle Konyalılara 
doğal yaşam alanları 
için büyük kolaylık 

sağlıyor.

Doğal yaşam
alanı isteyenlerin

yeni rotası:
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“Bizim 3 tane bungalov ev atölyesi 
bulunuyor ve hepsi ayrı konseptte üretim 
yapıyor. Bunların yanı sıra kent ekipman-
ları, çocuk oyun parkları, kamelya tarzında 
da üretimlerimiz var. Bunların yanı sıra da 
ürünlerimizi sergilediğimiz showroomu-
muz var. Bu atölyelerimizde toplamda 52 
kişi çalışıyor. Bungalov evlerimiz tamamen 
ahşap ve taşınabilir özellikte. Son süreçte 
özellikle üçgen evlere daha fazla rağbet 
var. Bir de özellikle pandemide dönemin-
de insanlar daha çok doğaya döndü. Bu-
nun içinde insanlar bahçelerin içerisine 
bungalov yaptırıp doğal yaşam alanları 
oluşturuyor. Biz de vatandaşlarımızın bu is-
teklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ge-
len müşterimizin isteğine göre projelendir-
me yapıyor sonra da kendisine sunuyoruz.

“30 GÜN İÇERİSİNDE
ANAHTAR TESLİM”
“Eğer müşterinin arsası yoksa arsasını 

da temin ediyoruz” diyen Altıntop, açıkla-
malarını şöyle sürdürdü:

 “Bahçe içerisine isteğe göre kamelya, 
çocuk oyun alanları, yeşil alanları vb. anah-
tar teslime kadar yapabiliyoruz. Bütün her 
şeyiyle anahtar teslim de yapıyoruz. Elekt-
rikleri yoksa novasolar şirketimizle güneş 
panelleriyle yapıyor enerji sorununu da 
hallediyoruz. Belediyeyle sıkıntısı olan 
yerlerde projelendirmeyi resmi yapıyoruz. 
Eğer müşterilerimiz anahtar teslim isterler-
se, 500 metre kare bir arsası, bungalov ev 
ve diğer eksikleriyle birlikte toplam maliyet 
450-500 bin lirayı buluyor. Ama bu şekilde 
müşterimiz hiçbir şeyle uğraşmıyor. Va-
tandaş sadece ev eşyasını alıp, oturuyor. 
Komple 25-30 gün içerisinde müşterimize 
doğal yaşam alanını anahtar teslimi yapa-
biliyoruz”

“EYLÜL AYINDA ARSA
SATIŞLARIMIZ BAŞLIYOR”
Bungalov evlerini tamame ahşaptan 

yaptıklarını dile getiren Gocapara Group Yö-
netim Kurulu Başkanı İsmail Altıntop, “Bunga-
lov evlerimizde tamamen ahşap çalışıyoruz.

Sarıçam, Karaçam ve 
Kızılçam ahşaplarını da 
bazı yerlerde kullanıyoruz. 
Genelde Kızılçam kusma 
yaptı için pek tercih edil-
miyor. Taşınabilir bungalov 
evlerimizi vinç sistemiyle 
81 ile gönderebiliyoruz. Ta-
şınabilirlerde 4 metreden 
12 metreye kadar taşına-
bilir bungalov ev yapabili-
yoruz. Geri kalan işlerimizi 
ise yerinde uygulama ça-
lışma şeklinde yapıyoruz. 
Şu an elimizde 140-150’ye 
yakın arsa parseli var. Eylül ayı içerisinde 
bunların satışına başlayacağız. Arsalarımı-
zın bir kısmı bayat tarafında Şahin Tepesi, 
Konya manzaralı Boyalı mevkiinde bir de 
Altınapa Barajı civarında manzarayı gören 
bölgede yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞMEZ”
Öte yandan Gocapara Group bünye-

sinde otomotiv satışı da gerçekleştiriliyor. 
İsmail Altıntop, otomotiv sektöründeki son 
gelişmeleri de değerlendirdi. Yeni gelen 
düzenlemeyle 2. El araç fiyatlarında bir 
düşme beklemediklerini kaydeden Altın-
top, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz Gocapara Group olarak, otomotiv 
satışı da gerçekleştiriyoruz. Bakanlık sı-
fır araçlara 6 ay ve 6 bin km şartı getirdi. 
Bu da vatandaşta 2. El araçlarda indirim 
beklentisini arttırdı. Ama maalesef biz araç 
fiyatlarının düşeceğini sanmıyoruz. Çünkü 
tüm dünyada bir çip krizi var ve yeni üre-
tilen araçlarda elektrikli sisteme geçti. Bir 
de yerli üretim olan TOGG aracımız çıkmak 
üzere. Maliyetler yüksek olduğu için onun 
da fiyatı düşük olmaz. Burada bakanlığın 
aldığı karar sıfır araç almak isteyen bini-
ciye yarayabilir. Bakanlık buradan galerici 
değil de vatandaş yararlansın istiyor. Ama 
bu süreçte 2. El araba fiyatları eskiye göre 
yükselmez biraz sabit kalır. Yani 2. El fiyat-
lar yükselmeyecek ama artmayacakta. Şu 
an piyasadaki güncel fiyatlar takip eder.”
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Başkan Erdoğan talimatı verdi!
1000 market daha geliyor

Tarım Kredi Kooperatifleri 1.000 yeni 
market açmak için kolları sıvadı. Franchise 
ile ilerlenecek sistemde, 30 bin aile mar-
keti ve bakkallara öncelik verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ta-
rım Kredi Kooperatifleri'nin mevcutta bin 
400 olan market sayısının 2 bin 500'e çı-
karılması talimatının ardından, Tarım Kredi 
düğmeye bastı. Bu kapsamda Tarım Kredi 
Kooperatifleri, yeni başlatacağı franchise 
modeli ile kısa sürede bin market daha 
açacak.

BAKKALLARA BAYİLİK İMKÂNI
Sabah'ın haberine göre, Tarım Kre-

di'nin franchise modeli ile açtıracağı mar-
ketlerin adının KoopmarkeT olarak plan-
landığı öğrenilirken, kendi bünyesindeki 
marketler ise Kooperatif market adıyla de-

vam edecek. Tarım Kredi'nin bu kapsamda 
yakın zamanda franchise modeli kurarak 
bununla da geleneksel kanaldaki market 
ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi 
çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi.

30 BİN AİLE MARKETİNE ÖNCELİK
Bayilik modeliyle Türkiye'de şu anda 

sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin bir 
kısmının da öncelikli olarak Tarım Kredi 
marketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. 
Anlaşma sağlanılması halinde açılacak bu 
bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafın-
dan sağlanacak.

Aynı zamanda 1000-1500 metrekare 
büyüklüğünde KoopgrosS'ların açılması-
na da hız verilecek. Yaklaşık 400-500 bin 
nüfusun olduğu şehir merkezlerinde Ko-
opgrosS'lar açılacak.

DEPO SAYISI ARTIRILACAK
Tarım Kredi, marketlere ürün tedarikinin 

daha hızlı sağlanması için lojistik merkez-
lerinin sayısını da artıracak. Bu kapsamda 
mevcutta İstanbul Avrupa ve Anadolu, İzmir, 
Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Samsun, 
Diyarbakır, Erzurum, Bursa, Sivas'ta yer alan 
lojistik depolarının sayısı artırılarak yılsonuna 
kadar 20 depo sayısına ulaşılmış olunacak.

SANAL SATIŞ BAŞLIYOR
Bir diğer kamu iştiraki olan PttAVM.

com ile daha önce online satışa başlayan 
Tarım Kredi, PttAVM'nin yanı sıra kendi ku-
racağı sanal kanallarla da internetten satış 
yapacak. Tarım Kredi Market ürünlerinin 
sanal ortamda satılmasına imkân verecek 
KoopgeL ve KoopsanaL kısa sürede dev-
reye alınacak.

Piyasada zincir marketlerin oluşturduğu tekeli kırmak için harekete geçen 
hükümet, Tarım Kredi Kooperatif marketleri için yeni yol haritasını belirledi. 

Başkan Erdoğan’ın, ‘Sayısı 2 bin 500’e çıkacak. Piyasayı biz balanse edeceğiz.’ 
sözleri sonrası izlenecek yol haritasının ayrıntıları ortaya çıktı.
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Konya sanayii mozaik
bir yapıya sahip

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Sanayi Veritabanı’na kayıtlı top-

lam 3 bin 926 ürün içerisinde illerin üre-

tebildiği ürün sayıları belirlendi. İllerin 

üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin gös-

tergesi olan analiz sonucunda Konya; İs-

tanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa’nın 

ardından Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı. 

Konya, ayrıca 166 ürünün üretiminde bi-

rinci,169 ürünün üretiminde ikinci, 154 

ürünün üretiminde ise üçüncü sırada yer 

aldı.

Konya’nın tarım şehri olması, yıllar 

içinde şehirde tarım ile beraber tarıma 

girdi sağlayan başta makine ekipman 

üretimi olmak üzere birçok sektörün de 

gelişmesine neden olmuştur. Diğer yan-

dan bu büyümenin de katkıları ile Konya 

tüm sektörlerde üretim ve ihracat yapan 

ve ülke ekonomisinden hızlı büyüyen bir 

merkez durumuna gelmiştir. Konya 2020 

yılı GSMH hesaplarına göre Türkiye’nin 7. 

Büyük ve 2021 hesaplarına göre ise en 

fazla ihracat yapan 11. ilidir. 

Konya ilinin ihracatının yüzde 73’ün-

den fazlasını sanayi ürünleri oluşturmak-

tadır. İlk iki sektörü makine ve aksamları 

ile otomotiv endüstrisi sektörüdür.  Moza-

ik bir yapıya sahip Konya sanayisi, maki-

ne ve aksamları, otomotiv yedek parça, 

değirmen makineleri, tarım makineleri, 

araç üstü vinç ekipmanları, gıda makine-

leri, asansör imalatı gibi sanayi kollarında 

kendini dünyaya ispatlamış durumdadır. 

Konya her geçen yıl yüksek katma 

değer üreten bir sanayi merkezi haline 

gelmektedir. Öyle ki gelinen noktada 

Konya sanayi üretiminin yüzde 46.6’sını 

orta-yüksek teknoloji, yüzde 32.3’ünü or-

ta-düşük teknoloji, yüzde 19.8’ini düşük 

teknoloji içermektedir. TOBB Sanayi Ve-

ritabanı’na kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün-

den bin 542’sini üretebilme kapasitesine 

sahip olan Konya’mızın ürün çeşitliliği ba-

kımından ülkemizde 6. sırada yer alması 

da son derece önemli bir göstergedir. En 

önemli üretim özelliği ürün çeşitliliği olan 

Konya’nın başarısında pay sahibi olan 

tüm tüccar, sanayici ve çalışanlarını kut-

luyorum.

Geçtiğimiz ay içerisinde İstanbul Sa-

nayi Odası tarafından “Türkiye’nin En 

Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” ve Türkiye 

İhracatçılar Meclisi’nin Türkiye’nin En Bü-

yük 1.000 ihracatçı Firması” araştırmaları-

nın sonuçları açıklandı. Konya’dan, İSO İlk 

500 listesine 7 firmamız, 1.000 İhracatçı 

Firma listesine de 8 firmamız girdi.

Küresel salgın ile birlikte tüm dünya 

ekonomilerinde küçülme yaşandığı bir 

dönemde sanayi kuruluşlarımızın ve ih-

racatçılarımızın özverili ile çalışması 2021 

yılında Türkiye ekonomisi yüzde 11 ora-

nında yüksek bir büyüme kaydetmiştir.  

2022 yılının ilk çeyreğinde de Türkiye 

yüzde 7,3 oranında büyümüştür. Bu bü-

yüme de özel sektörümüzün ve sanayi-

mizin büyük payı bulunmaktadır. Konya 

ekonomisinde sanayi sektörünün payı 

her geçen yıl artmaktadır. Bunla birlikte 

3 milyar seviyesine çıkan ihracatımız, ih-

racatçı firma sayımızdaki artış, istihdam 

artışımız Konya’nın daha fazla sayıda en 

büyük 500 ve 1.000 ihracatçı listesine 

girebilecek firma çıkarma potansiyeline 

sahip olduğunu göstermektedir. İlerleyen 

dönemlerde Konya’nın daha fazla firması 

ile listede yer alacağına inancımız tamdır. 

Firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının 

devamını diliyorum. 

Selçuk ÖZTÜRK

TOBB Başkan Yardımcısı
Konya Ticaret Odası Başkanı
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Çevre Ürün Beyanı Belgesine Sahip

Kompen’den çevreci ürünler
Bera Holding’in kuruluşu olan Kompen 

PVC, ISO 14040-44 Kalite Standart politi-
kalarına uygun olarak Çevre Ürün Beyanı 
(Environmental Product Declaration) bel-
gesini aldı.

Bu belge ile Kompen, pvc profil üreti-
minde karbon ayak izi hesaplamasını ka-
lite standartları çerçevesinde yaptırarak, 
Avrupa’daki tüketicilerin taleplerine uygun 
olarak Çevreci profil üretimindeki hassasi-
yetini ortaya koydu.

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatı için 
kritik önem taşıyan Çevresel Ürün Beyanı 
(EPD), İhracatta tercih edilmenin yanı sıra 
ürünler için katma değer oluşturur ve şir-
ketlerin kendi sektöründe rekabet avantajı 
elde etmelerini ve bir adım daha öne çık-
malarını sağlar. Çevresel Ürün Beyanı, bir 
ürünün çevresel performansını ölçülebilir 
bir şekilde göstermek için farklı ülkelerde 
kullanılabilen bir belge olarak ön plana çı-
kıyor. Kompen Genel Müdürü Erdal Küçük-
şehir, yaptığı açıklamada Çevresel Ürün 

Beyanı’nın tarafsızlığı, şeffaflığı ve güve-
nilirliği temsil ettiğini belirterek, bir ürünün 
tüm çevresel etkilerini şeffaf, tarafsız ve 
anlaşılır bir şekilde detaylandırarak, yaşam 
döngüsü değerlendirmelerinden bilimsel 
temelli veriler sağladığını ifade etti. Komp-
le Kalite anlayışı çerçevesinde hammad-
deden satış sonrası hizmete kadar tüm 
aşamaları titizlikle takip ettiklerini söyleyen 
Küçükşehir, yeni tasarlanan seriler ile sek-
törde ön plana çıkmayı hedeflediklerini de 
sözlerine ekledi.
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BERA Holding 2022 yılı 
ikinci çeyrek faaliyet dönemi 
finansal sonuçları ve karlılık 
oranlarını kamuoyu ile paylaştı. 
Yapılan açıklamada aşağıdaki 
hususlara yer verilmiştir; 

“Şirketimizin 2021 yılı Ola-
ğan Genel Kurul toplantısı 
23.06.2022 tarihinde başarılı 
bir şekilde icra edilmiştir. Ge-
nel Kurul’da alınan kar dağı-
tım karar gereği ortaklarımıza 
nominal pay bedeli üzerinden 
toplam 34.160.000 TL tutarında 
%10 kar payı dağıtımı işlemi ta-
mamlanmıştır.

Covid-19 Pandemisi 2022 
yılından itibaren etkisini yitir-

mekle birlikte, bu süreçte mey-
dana gelen üretim açıkları küre-
sel anlamda fiyatların artmasına 
neden olmuştur. Gıda ve enerji 
fiyatlarında artışlara ve belirsiz-
liklere yol açan Rusya - Ukray-
na savaşı ekonominin yeni risk-
leri olarak kendini göstermiştir. 
Grubumuz bu süreçte meyda-
na gelen finansal sıkışıklığı za-
manında aldığı uygun kararlar 
ile hasarsız geçirmiştir. Bir kısım 
yatırım amaçlı gayrimenkulleri 
satılarak nakit girişi sağlanır-
ken, sunulan düşük maliyetli 
yatırım kredilerinden de fayda-
lanarak sağlıklı bir finans yöne-
timi gerçekleştirilmiştir.

Bera Holding’ten ilk
yarı yılda yüzde 316’lık
vergi öncesi kar artışı

2022 ikinci çeyrek faaliyet dönemi 
finansal tablolarını açıklayan ve 

ikinci çeyrekte de iyi bir performans 
sergileyen BERA Holding, satış 
hasılatını geçen yılın ilk 6 aylık 

dönemine göre %116,46’lık artışla 
3.796.630.046 liraya çıkarırken, 

dönem vergi öncesi karı ise %316,29 
oranında artış göstererek 989.625.268 
TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 
FAVÖK marjı %75’lik artışla %25,94 
olarak anlamlı bir orana ulaşmıştır.
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2020 yılında başlatılan, 2021 ve 
2022 yıllarında da devam ettirilen 
sıkı finansman politikası çerçeve-
sinde alınan önlemler ile finansman 
maliyeti, kur farkıyla birlikte dikkate 
alındığında yaklaşık olarak 3 milyon 
lira gibi tutarla minimal düzeyde tu-
tulmuş, toplam kredi yükünde dikka-
te değer bir artış yaşanmamıştır.

Grubumuz 2022 yılının ilk yarıyı-
lında başarılı bir performans sergile-
yerek, dönem satış hasılatını geçen 
yılın aynı dönemine göre %116,46 
artışla 3.796.630.046 Türk lirasına çı-
karmıştır. Dönem vergi öncesi karı ise 
%316,29 oranında artış göstererek 
989.625.268 TL olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemde FAVÖK marjı %75’lik 
artışla %25,94 olarak anlamlı bir ora-
na ulaşmıştır.”

GRUP ŞİRKET
ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ
BİLGİLERDE PAYLAŞILDI
Açıklamanın devamında ise grup 

şirketlerine dair ekteki güncel geliş-
melere yer verilmiştir.

“Grup şirketlerinden Konya Kağıt 
A.Ş., Muratlı Karton A.Ş. ve Kompen 
A.Ş, 2021 yılı Türkiye'nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer 
alma başarısı göstermiştir.

Düzce ili Cumayeri ilçesinde rul-

man üretimi ve ticareti faaliyetinde 
bulunan Anadolu Rulman A.Ş. yaka-
ladığı büyüme ivmesini daha da ar-
tırabilmek amacıyla, üretim üssünü 
Konya’ya taşımış ve mayıs ayı itiba-
riyle yeni modern üretim tesisinde 
imalata başlamıştır.

26 Kasım 2021 tarihinden iti-
baren Borsa İstanbul Ana Pazar’da 
işlem görmeye başlayan Ülkemizin 
önemli oranda 1. Hamur kâğıt üre-
ticilerinden ve Grubumuzun büyük 
Şirketlerinden Konya Kâğıt Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. payları, yatırımcıların 
teveccühleri sonucu 01.04.2022 tari-
hinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız 
Pazar’a alınmıştır.

Grup Şirketlerimizden MPG 
A.Ş.’nin T.C. Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 
2021 tarihinde imzaladığı 38.500.000 
Euro tutarındaki “8*8 Tekerlekli Kur-
tarıcı Araç Projesi Sözleşmesi” kap-
samındaki araçların imalatı takvimine 
uygun olarak devam etmektedir.

Yapılan tadilatlarla yenilenen yüzü 
ile sezonu açarak misafir kabulüne 
başlayan Grup Şirketlerimizden Bera 
Turizm A.Ş.’nin Alanya’da bulunan beş 
yıldızlı sahil oteli ciddi bir teveccühle 
karşılaşarak yüksek doluluk oranı ile 
hizmet vermeye devam etmektedir.”
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Başkan Altay Ereğli’de
esnafla ve vatandaşla buluştu,

yatırımları inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde va-
tandaşlarla, esnafla ve öğrencilerle bu-
luşurken devam eden yatırımları yerinde 
inceledi.

Başkan Altay, Ereğli ziyareti kapsa-
mında ilk olarak, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve AK Parti 
Ereğli İlçe Başkanı Zübeyr Dursun ile bir-
likte Kargacı Mahallesi’nde Büyükşehir 
Belediyesi’nin yürüttüğü parke çalışmala-
rını inceledi.

“EREĞLİ’DE ALT YAPIYLA
İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 
YAPIYORUZ”
Burada yaptığı açıklamada Büyükşe-

hir olarak merkez dışındaki mahallelerde 
üç temel hedefleri olduğunu kaydeden 
Başkan Altay, “Öncelikle altyapıyı tamam-
lamak sonra insanların burada gelirlerini 
artırmak ve sosyal hayata dair önemli işler 
yapmak. 

Ereğli’de son iki yılda alt yapıyla ilgili 
çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen 
yıl mahallelerimizde 100 bin metrekare 
parke uygulamasını hayata gerçekleştir-
miştik. Bu yıl yaklaşık 30 milyon lira be-
delle 200 bin metrekare parkeyi Ereğ-
li’mizin mahallelerinde alt yapı faaliyeti 
olarak yapıyoruz. İnşallah bu işler tamam-
landığında ilçelerimiz, mahallelerimiz çok 
daha standardı yüksek yollara kavuşmuş 
olacak. Ereğli’mize hayırlı olsun.” dedi.

BİLGEHANE, MEDENİYET AKADEMİ 
VE YAZ SPOR OKULU
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Daha sonra ilçede Konya Büyükşehir 

Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi ve 
Bilgehane’de öğrencilerle bir araya ge-
len Başkan Altay, sınıfları gezerek öğren-
cilerin derslerine eşlik etti. Başkan Altay 
daha sonra Büyükşehir Belediyesi Yaz 
Spor Okulları’nda eğitim alan öğrencilerle 
buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Ereğli’de esnafla, 

vatandaşlarla ve öğrencilerle 
bir araya geldi. İlçede 

devam eden yatırımları 
inceleyen Başkan Altay, 

Sazgeçit, Kutören, 
Belkaya mahallelerinde 

de vatandaşlarla buluştu. 
Başkan Altay, Konya’nın 

tüm ilçeleri için gece 
gündüz demeden çalışmaya 
devam ettiklerini söyledi.
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“EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ
ÇOCUKLAR VE GENÇLER”
Büyükşehir Belediyesi olarak en 

önemli önceliklerinin gençler ve çocuklar 
olduğunu ifade eden Başkan Altay şunları 
kaydetti: “Bu gençlerin enerjisini, coşkusu-
nu görmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. 
Ereğli’de 13 salonda 1.128 çocuğumuz Bü-
yükşehir’imizin spor okullarına kayıt yaptır-
dı. Temennimiz çocuklarımızın sadece yaz 
aylarında değil; okul döneminde de spora 
devam etmeleri. Onun için Ereğli’de spor 
yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ereğli 
yüzme havuzumuzun inşaatı hızla devam 
ediyor. İnşallah en kısa sürede hizmet ve-
recek ve çocuklarımız orada yüzme spo-
runu yapmaya başlayacaklar. Tabi bu yaz 
programlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Genç-
lik Spor Müdürlüğümüzle birlikte gerçek-
leştiriyoruz. Ben onlara da huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımıza 
yeni imkanlar sunmak adına hemen adliye 
binasının arkasında yeni bir spor salonu 
başlangıcını yapmak için tüm hazırlıklarımı-
zı tamamladık. Böylece Ereğli’miz yeni bir 
spor salonuna daha kavuşmuş olacak. Ve 
bu cıvıltısını duyduğumuz, gurur duyduğu-
muz çocukların sayısı artacak.”
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BAŞKAN ALTAY ASFALT YAPILAN 
CADDELERİ İNCELEDİ
Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ola-

rak satın alınan Ereğli Eski Adliye Binasını 
inceleyen Başkan Altay, asfalt çalışması 
yapılan İnönü Bulvarı ve İstasyon Cadde-
si’nde de incelemede bulundu.

Daha önce prestij cadde kapsamında 
alt yapısını tamamlayıp asfaltını yaptıkları 
iki caddenin aşınma tabakasını gerçekleş-
tirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Böyle-
ce daha konforlu bir ulaşım imkanını Ereğli 
halkımıza sunmuş oluyoruz. 2 buçuk kilo-
metre uzunluğundaki caddelerimiz Ereğ-
li’mize hayırlı olsun.” dedi.

Ereğli’ye kazandırılacak Konya’nın en 
büyük Millet Bahçesi ve Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yapımını sürdürdüğü yarım 
olimpik yüzme havuzunun inşaatlarında 
da incelemelerde bulunan Başkan Altay, 
ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler 
temennisinde bulundu.

BAŞKAN ALTAY MAHALLE
ZİYARETLERİNDE VATANDAŞLARLA 
BULUŞTU
Merkezdeki programlarının ardından 

mahalle ziyaretleri de gerçekleştiren Baş-
kan Altay, ilçeye bağlı; Sazgeçit, Kutören 
ve Belkaya mahallelerinde muhtarlarla ve 
vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde 
mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini 
yerinde dinleyen Başkan Altay, ilçe bele-
diye başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla birlik-
te Konya’nın tüm ilçeleri için gece gündüz 
demeden çalışmaya devam ettiklerini söy-
ledi.
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Başkan Kavuş direksiyon 
başında vatandaşı dinliyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Bi-
zim Meram Taksi’ ile hemşehrilerine yeniden sürp-
riz yaptı. Şoför koltuğuna ilk defa pandemi süre-
cinde oturan ancak salgının artması ile ara veren 
Başkan Mustafa Kavuş, yeniden direksiyona ge-
çerek taksisine aldığı vatandaşlarla hasbihal etti. 
Taksi bekleyenlerin yanı sıra durakta otobüs ya 
da dolmuş bekleyenleri de istedikleri yere kadar 
götüren Başkan Kavuş, belediye hizmetlerinden 
dünya gündemine, spordan siyasete kadar hemen 
hemen her konuda vatandaşlarla sohbet etti. Tak-
sinin direksiyonunda, hemşehrilerinin nabzını tut-
mak, görüş ve beklentilerini birebir öğrenmek iste-
yen Başkan Kavuş’u gören vatandaşlar bir taraftan 
şaşkınlıklarını gizleyemezlerken diğer taraftan da 
büyük mutluluk yaşadılar. 

‘Bizim Meram Taksi’ ile Konya’da 
bir ilki gerçekleştiren Meram 

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
pandemi nedeniyle verdiği aranın 
ardından yeniden ‘Bizim Meram 
Taksi’nin direksiyonuna geçerek 
Meramlılara sürpriz yaptı. Gönül 

Belediyeciliği açısından da örnek bir 
çalışmaya imza atan Başkan Kavuş, 
taksisine aldığı vatandaşlarla başta 

belediye hizmetlerinden ülke ve 
dünya gündemine kadar her konuda 

hasbihal etti.
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BAŞKAN KAVUŞ; “BİZİM 
MERAM TAKSİ,
HEMŞEHRİLERİMİZLE
ARAMIZDAKİ ONLARCA 
KÖPRÜDEN YANLIZCA
BİRİDİR” 
Karşılarında belediye başka-

nını görenler, yaşadıkları kısa sü-
reli şokun ardından belediyenin 
çalışmaları hakkındaki düşünce-
lerini ve Meram için beklentilerini 
yüz yüze Başkan Kavuş’a anlat-
ma fırsatı yakalarken, Başkan 
Kavuş da vatandaşlarla sohbet 
etme ve onların belediye hak-
kındaki fikirlerini öğrenme fırsatı 
buldu. ‘Bizim Meram Taksi’nin 
hemşehrileriyle kurdukları onlar-
ca gönül köprüsünden yalnızca 
biri olduğunu ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
yapılan çalışma ile ilgili şu görüş-
lere yer verdi; “Göreve başla-
dığımız günden bu yana halkla 
ilişkiler alanında birbirinden de-
ğerli çalışmalar ortaya koyduk. 
Öncelikle hemşehrilerimizle 
hep iç içe olduk. Bugüne de-
ğin, ben belediyedeyken gelip 
görüşmeden gönderdiğim hiç-
bir hemşehrim olmamıştır. Eğer 
belediyede değilsem de bilgile-

rini alıp sonradan davet ederek 
görüşmüşümdür. Bizim Meram 
Masamız ile sorunlarına hızlı çö-
zümler üretip vatandaşlarımızın 
memnun kalmalarını sağladık. 
Fırsat bulduğumuz her anımızı 
vatandaşlarımızı ziyaret ederek 
değerlendirdik. Uzak yakın de-
meden tüm mahallelerimizi yılda 
en az birkaç kez ziyaret ettik. Bu 
ziyaretlere pandemi sürecinde 
bile ara vermedik. Şimdi de ‘Bi-
zim Meram Buluşmaları’ adı al-
tında mahallelerimize yeniden 
bir çıkarma yapıyor, hemşehri-
lerimizi dinliyor, yaptıklarımızı 
ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. 
‘Bizim Meram Taksi’de çok etkili 
bir iletişim yolu oldu bizim için. 
Tamamen doğal ve spontane 
gelişen bir sohbet ortamı oluyor. 
Vatandaşlarımız taleplerini, bek-
lentisini, düşüncelerini anlatıyor, 
bizler de kafasındaki tüm soru 
işaretlerine yanıtlar veriyoruz. 
Binen her vatandaşımız sıcak bir 
sohbet ortamında aldığı yanıtlar 
sebebiyle taksiden mutlu iniyor. 
Bu sebeple her yönden değerli 
bulduğumuz bu çalışmayı da her 
fırsatta tekrarlamayı planlıyoruz” 
diye konuştu.
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“Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri”
on binlerce misafiri ağırladı

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin düzenlediği “Tari-
hi Bedesten Alışveriş Gün-
leri” şehir içinden ve şehir 
dışından on binlerce mi-
safiri ağırladı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, çok 
sayıda etkinliğin ve indi-

rimlerin yer aldığı alışveriş 
günlerinde hem vatandaş-
ların memnunun kaldığını 
hem de esnafın yüzünün 
güldüğünü belirterek et-
kinliklere katılan herkese 
teşekkür etti. Esnaflar da 

yapılan etkinliklerden çok 
memnun kaldıklarını be-

lirterek, Başkan Altay’a te-
şekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen “Tarihi Bedesten Alışveriş 
Günleri” büyük ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe 
sahip Tarihi Bedesten’in günümüzde de 
ticaretin merkezi olma özelliğini sürdür-
düğünü ifade etti. Ticaretin canlanması 
amacıyla düzenledikleri Tarihi Bedesten 
Günleri’nde şehir içinden ve şehir dışın-

dan gelen on binlerce misafiri ağırladıkla-
rını kaydeden Başkan Altay, “3 gün süren 
etkinlikler kapsamında çok sayıda etkinlik 
ve indirim yapılırken; hem ziyaretçilerimiz 
memnun kaldı hem esnafımızın yüzü gül-
dü. Konya’mızın ev sahipliğinde devam 
eden 5. İslami Dayanışma Oyunları için 
şehrimizde bulunan sporcular ve heyetler 
de Bedesten’e renk kattı. Bedesten Alışve-
riş Günleri’ne katılan tüm hemşehrilerime, 
misafirlerimize ve esnaflarımıza teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

VATAHNDAŞLAR VE ESNAFLAR
TEŞEKKÜR ETTİ
Tarihi Bedesten’de alışveriş günlerine 

katılan vatandaşlar, birbirinden farklı et-

kinliklerden ve yapılan indirimlerden çok 
memnun kaldıklarını kaydetti. Tarihi Be-
desten Çarşısı Ahilik Koruma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı Hüseyin Küçükavcılar ve 
esnaflar da Tarih Bedesten Günleri ile Be-
desten’in hareketli günler yaşadığını belir-
terek Başkan Altay’a teşekkür etti.

Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kap-
samında; söyleşiler, sokak müzisyenleri, 
temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, 
sanat uygulamaları, Mehteran Topluluğu 
konserleri, Bedesten Çarşısı Fotoğraf Ser-
gisi ve Tarihi Kostümler Sergisi vatandaş-
larla buluştu. Ayrıca etkinlik süresince unu-
tulmaya yüz tutmuş meslekler de yeniden 
hatırlatıldı.
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Başkan Karabacak’tan, “Tarihi
Bedesten Alışveriş Günleri” teşekkürü
Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Kara-
bacak, 3 gün süren ve 10 

binlerce misafiri ağırlayan 
Tarihi Bedesten Alışveriş 
Günleri’nin düzenlenme-

sinde emeği geçenlere ve et-
kinliklere katılarak esnafın 
yüzünü güldüren herkese 

teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile KO-

NESOB tarafından düzenlenen, açılışını 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 
yaptığı “Tarihi Bedesten Alışveriş Günle-

ri” yoğun ilgi gördü. Tarihi Bedesten Alış-
veriş Günleri çerçevesinde düzenlenen 
birçok etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş 
meslekler de hatırlatıldı. Anadolu Selçuklu 
Devleti’ne başkentlik yapan Konya’da, Ro-
malılardan Selçuklulara, Osmanlı’dan gü-
nümüze binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi 
“Bedesten Çarşısı” düzenlenen etkinlikle 
hareketli günler geçirdiğini ifade eden 
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
“Yüzyıllardır ahilik geleneğinin yaşatıldı-
ğı Tarihi bedesten çarşımızda faaliyetine 
devam eden esnafımız, düzenlediğimiz 
etkinlikte rahat bir nefes aldı. 12- 14 Ağus-
tos tarihleri arasındaki gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikler çerçevesinde çok sayıda esna-

fımız ürünlerinde yüzde 30’a varan indirim 
uygularken, Tarihi Çarşımıza gelen ziya-
retçilerimiz oldukça memnun kaldı. 5’inci 
İslami Dayanışma Oyunlarına katılmak için 
şehrimizde bulunan sporcular ve misafirler 
de Çarşımızı renklendirdi. Etkinliğimizin 
açılışına katılan, Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş’a, Konya Valisi Vahdettin Özkan’a, 
AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Sorgun’a, 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’ya, ilçe be-
lediye başkanlarına, etkinliği düzenleme-
mizde büyük emeği ve her zaman esnafı-
mızın yanında olan, desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay’a, tüm hemşeh-
rilerime, misafirlerimize ve esnaflarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.
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İslam Oyunları
şehre değer kattı

Anadolu Aslanları İşadamları Derne-

ği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla 

Sinacı, Konya’da düzenlenen İslami Da-

yanışma Oyunları ile ilgili açıklamalarda 

bulundu. 

İslami Dayanışma Oyunları müsaba-

kaları şehrimizde tamamladık. 10 gün bo-

yunca Konya altın günlerini yaşadı.  

55 ülkeden 4 bin 200 sporcu, 1200 

antrenör ve yüzlerce izleyiciyi şehrimizde 

misafir ettik. Şehrimiz İslam coğrafyasın-

da spor yoluyla dostluğu, kardeşliği, barı-

şı, huzuru, yardımlaşmayı ve dayanışmayı 

sağlamaya katkı amacıyla düzenlenen 5. 

İslami Dayanışma Oyunları’na en güzel 

şekilde ev sahipliği yaptık.

Şehrimize yapılan spor yatırımları 

gurur veriyor. Herkes kabul etmeli ki 

Konya artık büyük bir spor başkenti. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan, başta olmak üzere İslam ül-

keleri devlet başkanları ve liderlerinin 

şehrimize gelmesi de ayrı bir önemli 

noktaydı. Açılış günü yapılan seremo-

ni ise herkesi hayran bıraktı.  

Oyunların şehre tanıtımın yanında 

maddi kazancı da çok yüksek oldu. 

Konya’daki bütün oteller doldu. Res-

toranlarımız, taksicilerimiz çok güzel iş 

yaptı. Hem sporcular, hem teknik ekip 

hem de izleyiciler adım adım Konya’yı 

gezdi.

Böyle bir etkinliği şehrimize ka-

zandıran Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan beye, Gençlik ve Spor 

Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na, Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz. 

Konyamız ne kadar büyük bir şehir 

olduğunu bir kez daha tüm dünyaya 

göstermiştir…. 

Daha nice güzel etkinliklere ev sa-

hipliği yapmanın temennisiyle, saygı 

ve muhabbetlerimi sunuyorum… 

Atilla SİNACI

ASKON Konya Şube
Başkanı
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Takdiri hakeden örnek
belediye: SelçukluSelçuklu

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasına 
yer alan Selçuklu’da yaptığı hizmetlerle adın-
dan sıkça bahsettiren Başkan Ahmet Pekya-
tırmacı, Türkiye’ye örnek olacak bir belediye 
yönetimi sergiliyor. Her fırsatta vatandaşlarla 
bir araya gelerek eksikliklerini yerinde tes-
pit eden Pekyatırmacı, ilçenin altyapı, kültür, 
sağlık, çevre gibi konularda da hizmet çıtası-
nı yükseltti.

SELÇUKLU’DA ATIKLAR ORGANİK 
GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR
Belediyecilik faaliyetleri içerisinde geri 

dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına büyük 
önem veren Selçuklu Belediyesi, sürdür-
düğü örnek çalışmalarla takdir edilen işler 
yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda pazar 
yerlerinde kalan atıkların yanı sıra, çim biç-
me ve ağaç budama işlemlerinin ardından 

Türkiye’nin en 
kabalaık ilçeleri 

arasında yer 
alan Selçuklu’da 

belediyenin 
çalışmları takdir 

topluyor. Sağlık, spor, 
çevre, kültür, eğitim 
gibi birçok konuda 

ilçenin eksikliklerini 
tamamlayan 

Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 

vatandaşlardan da 
tam not alıyor.
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kalan atıklar toplanıyor, yapılan işlemlerin 
ardından üretilen kompostlardan organik 
gübre elde ediliyor. İlk etap çalışmaların-
da 620 ton kompost elde eden Selçuklu 
Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve 
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yıl-
sonuna kadar 1200 ton kompost üretimine 
ulaşmayı hedefliyor.  

Süreç nasıl işliyor?
Selçuklu Belediyesi park bahçe çalış-

malarından ortaya çıkan 300 ton çim, 450 
ton ağaç yongası ve 120 ton semt pazarları 
ile meyve sebze halinden toplanan meyve 
sebze atıklarından kompost yapımı çalış-
maları Park Bahçeler Müdürlüğü ve İklim 
Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işbirliği 
ile yürütülüyor.  45 ile 60 gün süre içeri-
sinde belirli sıcaklık kontrolü sağlanarak 
karıştırılan malzemeden kompost olarak 
tabir edilen doğal organik gübre elde 
ediliyor. Kompost yapım aşamalarında ilk 
işlem olarak ağaç budama atıklarının yanı 
sıra yongadan elde edilen alt malzemenin 
serimi yapılıyor. Daha sonra pazar alanla-
rından veya toptancı halinden gelen or-
ganik atıklar, son aşamada ise rekreasyon 
ve çim alanlarından gelen biçilmiş çimler 
boca edilerek üzerine son kat yine yonga 
dökülüyor.

Hem mayalanarak hem de ıslatılarak 
sürecin hızlanması sağlanıyor. Böylelikle 
yaklaşık kırk beş ile altmış günde sürekli 
sıcaklık kontrolü yapılarak süreç tamamla-
nıyor.

“Atıkları gübreye dönüştürüyoruz”
Selçuklu Belediyesi olarak atıkların 

değerlendirmesi adına bugüne kadar bir-
çok öncü projeye imza attıklarını belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Belediyemizin çeşitli ihtiyaçlarını 
kendimiz karşılıyor, belediye ekonomisine 
katkı sağlaması amacıyla birçok çalışma 
yürütüyoruz.

Bu anlamda Park Bahçeler Müdürlüğü-
müzün parklarda topladığı bitki atıkları ile 

sebze halinde ve pazar yerlerinde topla-
nan sebze ve meyve atıklarını belediyemiz 
tarafından oluşturulan kompost merkezle-
rinde gübreye dönüştürüyoruz. Yaptığımız 
faaliyet ile bu konuda önemli bir işe öncü-
lük ediyoruz.

Kompost ile toprağın bitkiyi besleme-
sini sağlayan mikroorganizmayı zenginleş-
tirmiş oluyoruz. Böylece toprağın verimini 
ve su tutma kapasitesini artırıyoruz.

Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün 
konutlarımızdan üretilen organik atıkla-
rı doğru bir şekilde kompost ünitelerine 
ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştü-
rerek doğaya kazandırmak. Bu noktada 
sürdürülebilir bir çevre adına üzerimize ne 
görev düşüyorsa bu konuda hangi katkıla-
rın verilmesi gerekiyorsa vermeye hazırız” 
şeklinde konuştu.

UÇURTMA ŞENLİĞİ’NİN
ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ
Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği 

ve Konya’da  yaz günlerini renklendiren 
Uçurtma Şenliği’nin üçüncüsü yine Selçuk-
lu’nun sembol mekanlarından bir tanesi 
haline gelen Seyir Tepesi’nde düzenlendi.

Seyir Tepesine gelen aileler hem  açık 
hava ve doğa ile iç içe olurken hem de eş-
siz Konya manzarası eşliğinde pikniklerini 
yaparak hafta sonu tatilinde streslerini at-
tılar.

Selçuklu Belediyesi tarafından etkin-
lik kapsamında çocuklar için özel aktivite 
alanları oluşturuldu. Gün boyu çeşitli ani-
masyon gösterileri düzenlendi, interaktif 
ve şişme oyun alanlarında çocuklar gönül-
lerince eğlendi. 

Sportif aktivitelerin de yapıldığı etkin-
likte çocuklar için yarışmalar düzenlendi, 
çocuklar sürpriz hediyelerle sevindirildi. 
3.’si düzenlenen ve Selçuklu Seyir Tepe-
si’ne gelen misafirleri eğlendiren Uçurtma 
Şenliği Türk Sanat Müziği konseriyle son 
buldu.

BİLECİK-SÖĞÜT KÜLTÜR
TURLARI BAŞLADI
Selçuklu Belediyesi tarafından dü-

zenlenen ve yoğun ilgi gören Bilecik-Sö-
ğüt Kültür Turları’nda yeni etabın ilk turu 
gerçekleştirildi.  Sabah saatlerinde YHT 
ile Konya’dan hareket eden ilk kafile gün 
boyu Bilecik ve Söğüt’ün tarihi ve kültürel 
zenginliklerini yerinde gördükten sonra 
akşam yine YHT ile Konya’ya dönüş yaptı. 
Turun ilk etabına katılanlar geziden duy-
dukları memnuniyeti paylaştıkları fotoğraf-
larla ölümsüzleştirdiler.

Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e gi-
den vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz 
güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı 
Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem 
Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Sö-
ğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul 
Gazi'nin kabristanını da ziyaret etti. Ecda-
dın zengin mirasına yerinde şahitlik eden 
katılımcılar gezi boyunca Padişahlar Tarih 
Şeridi, Orhan Gazi Cami, Şeyh Edebali Tür-
besi, Bilecik Türbesi, Bilecik Yaşayan Şehir 
Müzesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mes-
cit, Söğüt Ulu Cami ve Pelitözü Göleti de 
ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi “Geçmişten Gele-
ceğe-Selçuklu’dan Söğüt’e Kültür Turları” 
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kapsamında 10 Eylül tarihine kadar her 
gün Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'dan 
Bilecik ve Söğüt’e günü birlik ziyaret dü-
zenleyecek. Toplamda 1200 vatandaşın 
faydalanacağı etkinlikler 40’ar kişilik bay, 
bayan ve evli çift gruplar halinde devam 
edecek. Sabah 06.50’de YHT ile Konya 
Tren Garı’ndan Bilecik’e hareket edecek 
olan kafileler Bilecik ve Söğüt'te profes-
yonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür 
turunun ardından yine aynı günün akşa-
mında yüksek hızlı tren ile Konya'ya dönüş 
gerçekleştirecek.

KADIN MECLİSİ’NDEN
ANLAMLI ETKİNLİK
Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatı-

sı altında kurulan ve düzenlediği faaliyet-
lerle sosyal sorumluluk anlamında önemli 
farkındalıklara imza atan Kadın Meclisi bu 
kez çağımızın hastalığı olan obeziteye dik-
kat çekti. “Obeziyete Veda Sağlığa Mer-
haba” adıyla düzenlenen doğa yürüyüşü 
yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Sille Baraj Park’ta düzenlenen doğa 
yürüyüşüne Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,  Selçuklu Belediyesi 
Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar, Kon-
ya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan 
Çiftçi, Selçuklu Kadın Meclisi Üyeleri ve 
davetliler katıldı.

Sille Baraj Park etrafındaki parkurda 
gerçekleşen yürüyüş sonrasında Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı et-
kinliğe gelen katılımcılarla obezite ve far-
kındalıkla ilgili sohbet etti.

“Bu yürüyüş obezite ile ilgili önemli bir 
farkındalık oluşturacaktır”

Selçuklu Belediyesi Kadın Meclisi’nin 
toplumu yakından ilgilendiren konularda 
önemli parantezler açtığına vurgu yapan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı: “Milli ve manevi değerlerimizin 
kültür ve geleneklerimizin en kıymetli ta-
şıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. 
Dirayeti, bilgisi, yönetme ve çözüm bul-
ma kabiliyeti ile ailesinin lokomotifi olan 

kadınlar toplumda önemli konularda da 
yönlendirme gücüyle başarının anahtarı 
konumundalar. Selçuklu Kadın Meclisimiz 
de sosyal sorumluluk anlamında toplumda 
nerede ihtiyaç varsa orada refleks geliş-
tirme çabası ve gayreti içersinde. Burada 
da bunun bir örneğini yaşıyoruz. Çağımı-

zın büyük problemlerinden olan obezite-
ye dikkat çekmek için Kadın Meclisimizin 
düzenlediği yürüyüş inanıyorum ki bu ko-
nuda önemli bir farkındalık oluşturacak ve 
ses getirecektir.” Şeklinde konuştu.

Etkinlik günün anısına çekilen toplu fo-
toğraf çekimiyle son buldu.
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Konya Ovasında kavun hasadı zamanı
Konya’nın Çumra 

ilçesinin en büyük gelir 
kaynaklarından biri olan 
ve bu yıl coğrafi işaretle 
işaretlenerek tescillenen 

Çumra kavununun üretim 
ağı her geçen yıl artıyor.

Konya'nın Çumra ilçesinin en büyük 
gelir kaynaklarından biri olan ve bu yıl 
coğrafi işaretle işaretlenerek tescillenen 
Çumra kavununun üretim ağı her geçen 
yıl artıyor. Konya ZMO Konya Şube Başka-
nı Burak Kırkgöz, "Kavundaki aromayı ve 
lezzeti arttıran en büyük unsurlardan bir 
tanesi Konya ikliminden kaynaklandığını 
belirtirken, üreticiler ise desteklerin arttırıl-
masıyla üretim ağının daha yüksek seviye-
lere çıkacağını söyledi.

Kavun, Çumra bölgesinde farklı tat ve 
aromasıyla bu yıl coğrafi işaretle işaretle-
nip tescil edilmiş bir ürün oldu. Konya böl-
gesinde 15 bin dekar alanda kavun üretim 
yapılırken, çiftçiler tarafından yaklaşık ola-
rak dekar başına 5 ile 6 ton civarı verim 
alınıyor. Nisan ayı başında ekimi başlayan 
kavununda hasat, Ağustos ayı sonlarına 
kadar kademeli olarak devam ediyor. Çift-
çiler ise, ekiminden hasat zamanına kadar 
olan sürede kavuna gözü gibi bakıyor. Ha-
satta sabahın ilk ışıklarında sapı kesilmeye 
başlayan kavunlar, insan gücüyle tek tek 
tarladan toplanıyor. Üç kademeli olarak 
hasat işleminden geçirildikten sonra ka-
vunlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönde-
riliyor.

"Küçük bir bebeğe
bakar gibi bakıyoruz"
Çumra bölgesinde kavun üretiminin 

son yıllarda artmaya başladığını anlatan 
çiftçi Ramazan Akyol, "Ekim önceden bu 
bölgede çok azdı ve 10 yıldır senedir art-
maya başladı ama yine de az üretim. Çum-
ra bölgesinde 5 veya 6 çiftçi var kavun ve 
karpuzla uğraşan, başka yok. Öbür mah-
sullerimize bakıldığında zahmetli iş olduğu 
için ekim çok az. Kavun karpuz üretiminde 
el emeği çok. Ben bu yıl 30 dönüm üretim 
yaptım. Ben bunu 60 dönüm de yapmak 
isterim.

Ama maliyet geçen seneye baktığın 
zaman artıyor. Maliyetler biraz daha aşağı 
olsa ben bu üretim alanını daha çok arttı-
rırım. Bizden çıkış fiyatı yeterli şükür ama 
biraz daha olsa iyi olur. Yani fiyatımız şu an 
normal. Mesela bu sene kilosunu 4 liradan 
çıkartıyoruz tarlada. Küçük bir bebeğe ba-
kar gibi bakıyoruz. Zahmetli bir iş alanı her 
gün tarladayız. Hastalığına, suyuna, ilacına 
verimine kalitesine her gün her şeyiyle ilgi-
leniyoruz. Hasat zamanına kadar tarladan 
hiç çıkmıyoruz" dedi.

"Kavundaki aromayı ve lezzeti
arttıran en büyük unsurlardan
bir tanesi Konya iklimi"
Kavunun lezzetinin bölgesel iklimden 

kaynaklandığını aktaran Ziraat Mühendis-
leri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Bu-
rak Kırkgöz, "Satış fiyatları da bekledikleri 

fiyat bandında gidiyor. Yani şu an tarlada 
hasat edilen kavunlar, çiftçilerin istedikleri 
fiyatlarda hallere satışı yapılıyor. Tabii bi-
raz daha arttırılması gerekiyor bu fiyatların 
ama son tüketiciye ulaşana kadar maliyet-
leri de göz önünde bulundurduğu zaman 
şu anki fiyatlar makul gözüküyor. Kavun 
üretimi çok meşakkatli bir iş, buğday ve 
arpa üretimi gibi değil. Yani bir fiil tarlada 
işçiyle toplanıyor, ciddi emeklerin harcan-
dığı bir meslek aslında. Biraz meşakkatli 
olduğu için bu iş arttırma yolunda gider-
sek, makineleşme biraz daha bu işin ekim 
alanlarının artırılması yönündeki çalışmala-
rı tetikleyecek gibi duruyor. Onun dışında 
çiftçilerin bunu yavaş yavaş öğrendiklerini 
gördük. Çünkü, hiç bilinmediği bir dönem-
de kavun sonradan ekilip birden yaygın-
laşmaya daha sonrasında da tüm Türkiye 
genelinde bilinir hale gelmeye başladı. Ta-
bii buranın İklimi ve toprak şartları bunun 
en büyük etkenler arasında. Kavundaki 
aromayı ve lezzeti arttıran en büyük unsur-
lardan bir tanesi de tabii ki Konya bölgesi-
nin iklimi. Bu bölgede bunun yaygınlaştırıl-
ması için teşviklerin biraz daha arttırılması 
gerekiyor" diye konuştu.
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MERAM’DA BÜYÜK KONUT
HAMLESİ’NİN 7. HALKASI ORUÇ
REİS EVLERİ’NİN TEMELİ ATILDI

Meram Belediyesi tarafından başlatılan 
‘Büyük Konut Hamlesi’nin yedinci halka-
sı Oruç Reis Evleri’nin temeli düzenlenen 
törenle atıldı. Törene, AK Parti Konya Mil-
letvekili Tahir Akyürek, Meram Kaymakamı 
Ali Murat Kayhan, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Vekili Faruk Ulular, MHP Konya İl 
Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Konya İl 
Başkan Vekili Kazım Küçükçöğen, AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP 
Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK 
Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Ser-
pil Yurdaışık, Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, Meram Belediye Meclisi 
üyeleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar ve va-
tandaşlar katıldı.

BAŞKAN KAVUŞ; “ŞÜKÜRLER
OLSUN Kİ; BÖYLESİ ÖNEMLİ BİR 
HAMLEYİ BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK” 
Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başla-

yan törende konuşmasına, Meram tarihinin 
en büyük, en kapsamlı ve en yoğun de-
ğişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığına 
vurgu yaparak başlayan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin öncü-
lük ettiği Büyük Konut Hamlesi’nin, Oruç 
Reis Evleri ile birlikte 6 bin 569 konuta 
ulaştığını hatırlattı.

Atılan her temel ile ortalama ‘bir çok 
aileye daha konforlu, daha modern, daha 
yaşanabilir, daha rahat, daha sağlıklı bir ya-
şam kazandırdıklarına işaret eden Başkan 
Kavuş, “Şükürler olsun ki böylesi önemli bir 
süreci yürütmek, geliştirmek ve büyütmek 
bizlere nasip oldu. Değişim ve dönüşüme 
hayati ihtiyaç duyan Meram için kurulan 
her bir kooperatif büyük önem taşıyor. Üç 
yıl önce başlattığımız Büyük Konut Hamle-
si, Meram’ın Kentsel dönüşümüne sağla-
dığı katkının yanı sıra ortaya çıkan konut 
açığının kapatılmasında ve durgunluk ya-
şayan inşaat sektörünün canlanmasına da 
adeta ilaç oluyor.

Meram Belediyesi 
tarafından başlatılan 

‘Büyük Konut Hamlesi’nin 
yedinci halkası Oruç 
Reis Evleri’nin temeli 
düzenlenen törenle 

atıldı. Törende yaptığı 
konuşmada bu tür değişim 
ve dönüşüm hamlelerinin 
başarılması zor çalışmalar 
olduğuna vurgu yapan AK 
Parti Konya Milletvekili 

Tahir Akyürek, “Meram’ın 
Büyük Konut Hamlesi, 
sadece Konya’nın değil 
Türkiye’nin en büyük 
ve en başarılı konut 

hamlelerinden biridir. 
Bu başarı için Başkan 
Kavuş ve ekibini tebrik 

ediyorum” diye konuştu.
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6 bin 569 konutun inşaat sektörüne 
kazandırdığı hareket ve bereket de bu işin 
bir başka güzel tarafı oldu. Hemşehrileri-
mizi bir yuva sahibi yapmasının yanı sıra 
malzemecisinden işçisine, mühendisin-
den nakliyecisine kadar herkesin yüzünün 
gülmesi bizim için bir başka sevinç. Hangi 
açıdan bakılırsa bakılsın her bir kooperatif 
şehre yeni bir umut aşıladı” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “BEKLENTİ DEVAM 
ETTİKÇE YENİ PROJELER
ÜRETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”
Oruç Reis Evleri başvurularında Me-

ramlılar için pozitif ayrımcılık uyguladık-
larını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Oruç Reis 
Evlerine sadece Meramlıların ve Meram’da 
ki her bir ikametgahtan da yalnız tek bir ki-
şinin başvurabilmesini sağladık. Hal böyle 
iken bile Oruç Reis Evleri’ne  başvuru sayı-
sı 14 bin 202 oldu. Yakalanan başvuru sayı-
larının, bizlerin sorumluluğunu bir kat daha 
artırdığının da bilincindeyiz. Hemşehrileri-
mizin teveccühü bizleri bu noktada gayret-
lendirmeye ve şevklendirmeye devam edi-
yor.  Bizlere güven duyan, müracaatlarıyla 
bu projelere destek veren tüm hemşehri-
lerime şükranlarımı sunuyorum. Bizler de, 
kooperatifte görev alan arkadaşlarımız da 
hemşehrilerimizin güvenlerini boşa çıkar-
mamak adına ciddi ve yoğun bir çalışma 
ortaya koyuyor, bu çalışmaların neticesini 
de inşaatlarda yakalanan  kalite ve hız ile 
alıyoruz. Hemşehrilerimizin talep ve bek-
lentileri devam ettiği sürece bizler de bu 
noktada çalışmaya, yeni projeler üretmeyi 
sürdürecek, Meram’a kazandırmaya de-
vam edeceğiz. Değişen, dönüşen ve yeni-
lenen Meram’ın yüz akı projelerinden biri 
olan Oruç Reis Evlerimizin ilçemize, şehri-
mize ve insanımıza hayırlı olmasını temen-
ni ediyor, kazasız belasız, güzelliklerle ve 
hızlı bir şekilde tamamlamayı, sakinlerine 
de sağlıcakla ve mutlulukla oturmayı nasip 
etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

CUMHUR İTTİFAKI YAPILAN
HİZMETLERİN GURURUNU VE
MUTLULUĞUNU YAŞIYOR
Daha sonra kürsüye gelen MHP Kon-

ya İl Başkanı Remzi Karaaslan da “Çok 
kıymetli Meram Belediye Başkanımızın 
Meram’a verdiği değerin ve ortaya koy-
duğu değerli çalışmaların bir kez daha gu-
rurunu yaşıyoruz” diye konuştu. Cumhur 
İttifakı olarak insana yapılan hizmete ve 
onları mutlu ve huzurlu yaşama kavuştur-
maya şahitlik ettiklerini belirten Başkan 
Karaaslan, “Büyükşehir ve ilçe belediye 
başkanlarımıza tüm özverili ve gayretli ça-
lışmaları için şükranlarımı sunuyor, temeli 
atılan Oruç Reis Evleri’nin hemşehrilerimi-
ze, Meramımıza ve Konyamıza hayırlı uğur-
lu olmasını temenni ediyorum. Şehrimize 
ve ülkemize birbirinden değerli yatırımlar 

kazandıran bu birlikteliğimiz daim olsun” 
diye konuştu. Çocukluğunun geçtiği bu 
bölgenin çok güzel hizmetler görmesin-
den dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren 
AK Parti İl Başkan Vekili Kazım Küçüköğen 
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve bakanların önderliğinde pek çok yatı-
rım kazanan Konya’ya kazandırılan yeni bir 
hizmetin daha temelinin atılacak olmasın-
dan dolayı gurur ve heyecan duyduğunu 
belirtti. Küçükçöğen, inşaatın kazasız, be-
lasız tamamlanmasını ve ev sahibi olacak 
vatandaşların burada sağlıklı, huzurlu bir 
ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

KAYMAKAM KAYHAN; “BENZERİNE 
AZ RASTLANIR BÖYLESİ BAŞARILI 
PROJELER İÇİN BAŞKAN KAVUŞ’A 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Meram ve Konya’ya yeni ve güzel bir 

hizmetin daha kazandırılmasına şahitlik 
ettiklerini ifade eden Meram Kaymakamı 
Ali Murat Kayhan, emsaline az rastlanır bir 
çalışmayı daha Meram’a kazandırılmasına 
öncülük eden Başkan Mustafa Kavuş ve 
ekibine teşekkür ederek, “Emsaline az 
rastlanır bu çalışmayı kutlamamak müm-
kün değil. Öncülük edilen kooperatif ile 
hem insanımıza ev, yuva kazandırılıyor 
hem de örnek bir şehircilik ve dönüşüm 
çalışmaları sergileniyor. Köklü bir şehre 
yeni bir soluk kazandırılıyor. İnsanlara ka-
zandırılacak en güzel şey onları yuva sahi-
bi yapmaktır. Başkan Kavuş ve ekibi bunu 
başardı. Bu nedenle kendilerini tebrik edi-
yor, çalışmalarında başarılarının devamını 
diliyorum” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ AKYÜREK; “BU
DÖNÜŞÜM HAREKETİ SADECE 
KONYA’NIN DEĞİL TÜRKİYENİN EN 
BÜYÜK VE EN BAŞARILI KONUT 
HAMLELERİNDEN BİRİDİR”
Bu tür değişim ve dönüşüm çalışmala-

rının kolay çalışmalar olmadığına vurgu ya-
parak konuşmasına başlayan TBMM Bayın-
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, bu zor çalışmaların altından başa-
rıyla kalkan Başkan Kavuş ve ekibini tebrik 
etti. Mülk sahipleriyle görüşülmesiyle baş-
layıp temel atma aşamasına gelinmesinin 
ancak büyük gayretler sonucunda yapılabi-
leceğine dikkat çeken Milletvekili Akyürek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Meram’ın 
Büyük Konut Hamlesi, sadece Konya’nın 
değil Türkiye’nin en büyük ve en başarılı 
konut hamlelerinden biridir. Yakalanan sayı 
önemli bir sayıdır, elde edilen başarı önem-
li bir başarıdır. Meram, Selçuklulardan bu 
yana bizim marka ilçemiz, bugünlere ta-
şınan bir değerimizdir. Her zaman övgüy-
le bahsedilen bir yerdir.  Meram’ın marka 
değeri çok yüksektir. Bu tür yatırımlar da 
Meram’ın marka değerini artıran, tarihe, 
bugüne, geleceğe ve misyonuna uygun 
yatırımlardır. Bunu başaran Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye’nin ida-
reci yetiştiren Siyasal Bilgiler Fakültesi me-
zunu olarak mektepli, adı Türkiye ve dünya 
belediyeciliğinde başarılarla anılan Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ndeki hizmetleri 
sebebiyle de alaylıdır. Konya’nın bugün 
yakaladığı başarılarda katkısı olan bir isim-
dir. Meram’ın meramını kavrayabilen ve bu 
doğrultuda çalışan, çabalayan ve üreten 
Mustafa Kavuş’u tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Onunla birlikte Meram 
gelişiyor, güzelleşiyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın 
koordinasyonunda Konya çok daha güzel 
işler başarmaya devam edecektir.” Konuş-
maların ardından, 74.289 m2 arsa alanında 
toplam 1150 daire ile Konya’nın en büyük 
konut projelerinden birisi olacak Oruç Reis 
Evleri’nin temeli dualarla atıldı.
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En büyük gücümüz,
birliğimiz, beraberliğimiz

ve kardeşliğimizdir

TÜGİK Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Konya Genç İş İnsanları Derneği (KON-

YAGİAD) Başkanı Gülvezir Korkmaz, 

büyümesini ve gelişimini sürdüren kent 

sanayisinin üretimde, istihdamda ve 

ihracatta bir başarı hikayesi yazdığını 

belirterek, ‘‘Sanayimizi ve sanayicileri-

mizi hak ettiği yere taşımanın yolu daha 

fazla çalışmaktan geçmektedir. Ancak 

bizleri, şehrimizi, ticaret erbaplarını ve 

esnafımızı daha da ileriye taşıyan ana 

gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.’’ 

dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederas-

yonu (TÜGİK) ve Konya Genç İş İnsanları 

Derneği (KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir 

Korkmaz yaptığı açıklamada ilk olarak 

dernek hakkında bilgi verdi. Konya’da iş 

hayatına yeni bir soluk getiren KONYA-

GİAD’ın şehrin ekonomik hayatına yön 

veren seçkin üyelerinin sayısının 3 yıl gibi 

kısa bir sürede 200’ün üzerine çıktığını, 

farklı sektörlerde söz sahibi genç, dinamik 

ve yenilikçi üyelerle derneğin büyümesini 

ve gelişmesini emin adımlarla sürdürdü-

ğünü belirtti. Üye sayının giderek arttığını 

ifade eden Korkmaz ‘’Konyalı genç sa-

nayici ve iş insanlarına derneğimize kar-

şı teveccühlerinden dolayı çok teşekkür 

ediyorum. Yerli ve milli kalkınma hamlesi-

ne verdiği güçlü desteğin yanı sıra vatan 

ve bayrak hassasiyetiyle devletimizin ve 

milletimizin birlik ve bütünlüğüne uzanan 

her türlü tehdide karşı duruşuyla derneği-

mizin safı her zaman devletimizin ve mil-

letimizin yanıdır.

Ülkemizin kutlu yürüyüşünü durdur-

mak için akla gelebilecek her türlü kirli 

ve alçak kampanya ve tezgahlara karşı 

daima uyanık olan KONYAGİAD’ın üyeleri 

büyük ve güçlü Türkiye’nin geleceği için 

sorumluluklarının farkında olarak çalış-

maya ve üretmeye devam etmektedir. Bu 

açıdan ülkemizin yatırım, istihdam, üretim 

ve ihracat mücadelesine en büyük des-

tek verilmektedir. KONYAGİAD’dan yük-

selen ses bu büyük ve güçlü Konya ile 

Türkiye’nin habercisidir.’’ Dedi. 

‘’En büyük gücümüz birliğimiz ve be-

raberliğimizdir’’

Konya sanayisi ile sanayicileri hak 

ettiği yere taşımanın yolunun daha fazla 

çalışmaktan geçtiğini anlatan Korkmaz 

‘’Ancak bizleri, şehrimizi, sanayimizi, tica-

ret erbaplarını ve esnafımızı daha da ile-

riye taşıyan ana gücümüz birliğimiz, be-

raberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bizler bir 

ve beraber olduğumuz sürece Konya’mız 

hem hak ettiği yere ulaşacaktır. Sanayi-

cimizin, ticaret erbabımızın elinden tutul-

ması halinde çok daha ilerlere taşınacak 

bir Konya’yı bugünden görüyoruz. Yeter 

ki biz sanayicimize, çalışan ve üreten iş 

insanımıza güvenelim.

Güzel şehrimiz 2023, 2053 ve 2071 

hedeflerine ulaşan ilk iller arasında gu-

rurla yerini alacaktır. İhracat rakamlarında 

yaşanan rekorlar bizleri son derece mutlu 

etmektedir. Üreticimizin elinden tam tutul-

duğunda ihracat yapan iller sıralamasında 

Konya’nın basamakları birer ikişer tırma-

nacağına inancımız tamdır.’’ ifadelerini 

kullandı.

Konya’nın hem İç Anadolu’nun hem 

de Türkiye’nin tarım, ticaret, sanayi ve 

turizmde bir cazibe merkezi olduğunu 

ifade eden Korkmaz, sosyal, kültürel ve 

sportif alandaki yükselişin de kenti daha 

da ön plana çıkardığını ifade etti. Korkmaz 

‘‘Potansiyeli, girişimci iş insanları ve çalış-

kanlığı ile ülke ekonomisine çok ciddi bir 

katkı yapan Konya’mız çevresindeki illere 

de lokomotiflik görevi yapmaktadır. Co-

vid-19 salgınının tüm zorluklarına rağmen 

ne kadar güçlü bir sanayiye sahip oldu-

ğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün 

kabuğuna sığmayan ve yeni organize 

sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlarla 

kendisiyle yarışmaya başlayan kentimizin 

farklı alanlardaki üretim kalemlerinde or-

taya koyduğu iddianın ne kadar güçlü bir 

temele dayandığını ihracat rakamlarında 

görmekteyiz.’’ dedi. 

‘‘Birlikten kuvvet doğar’’ 

Gülvezir Korkmaz açılamasını

şöyle sürdürdü: 

‘‘Türkiye Selçuklu Devletinin Başken-

ti, Hazreti Mevlâna’mızın diyarı Konya, son 

20 yılda kendi öz kaynaklarını kullanarak 

girişimci, yenilikçi ve çalışkan iş insanla-

rı ile Anadolu’nun parlayan yıldızı haline 

gelmiştir. Konyalı sanayici ve iş insanları-

nın her geçen gün yeni başarılarına şahit 

olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Artık 

organize sanayi bölgelerine sığmıyor, ye-

nilerini kuruyoruz. 2002 yılında sadece 

100 milyon dolar ihracat yaparken, bu-

gün bu rakamı 3 milyar doların üzerine 

çıkarmanın sevinciyle geleceğe artık çok 

daha umutla bakıyoruz. Peki pandeminin 

ağır şartlarına rağmen bu rakamları yeterli 

görmeli miyiz? Tabiki bu soruya verece-

ğimiz cevap ‘yetmez!’ olmalıdır. İnanıyo-

rum ki önümüzdeki süreçte üretimde ve 

ihracatta yeni rekorlara imza atacağız. 

Şirketlerimizdeki genç, dinamik, üretim 

ve istihdam sevdalı iş insanlarımızın ener-

jisine ve iş birliği ile oluşturacağımız si-

nerjiye güveniyoruz. KONYAGİAD olarak 

da şehrimizin her alandaki yükselişine 

en güçlü katkıyı vermeye devam edece-

ğiz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ düsturundan 

hareketle şehir ekonomisinin lokomotif 

kuruluşlarından biri olmayı sürdüreceğiz.’’ 

ifadelerini kullandı.

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral’ın 

da Konya’ya büyük önem verdiğini vur-

gulayan Başkan Korkmaz, gerek TÜGİK 

Yönetim Kurulu Üyesi gerekse de KON-

YAGİAD Başkanı olarak yeni dönemde de 

çalışma arkadaşlarıyla birlikte şehrin geli-

şimine güçlü bir katkı vermenin gayretin-

de olacağını kaydetti.

Gülvezir KORKMAZ

Konya Genç İş İnsanları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Konya Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal 
sonuçları ve faaliyet raporu açıklandı. 2022 yılı ikinci çeyrek itibariyle 

Şirket’in satış cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %255 artış göstererek 
1.028,697.836 TL olarak gerçekleşirken dönem karı ise bir önceki yıla göre 

%772 artarak 454 Milyon 101 bin 413 lira oldu.

Konya Kağıt A.Ş. karını
yüzde 772 artırdı

BERA Holding şirketlerinden 
kağıt, karton ve ambalaj sektö-
ründe faaliyetini sürdüren Konya 
Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., kon-
solide olmayan 2. çeyrek faaliyet 
raporu, finansal tablo ve karlılık 
oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kamu Aydınlatma Platfor-
mu’na (KAP) gönderilen ve ka-
muoyuyla paylaşılan açıklamada, 
“Şirketimiz Konya Kâğıt Sanayi 
ve Tic. A.Ş. geleceğin öncü mar-
kası olma yolunda hızla ilerle-
mektedir. ‘Medeniyetin Hamuru 
Gelecek Nesillerde’ diyerek sür-
dürülebilir büyüme yolunda hızla 
ilerleyen Şirketimiz, paydaşları-
mız açısından maksimum değeri 
sağlamak için özveriyle faaliyet-
lerini sürdürmektedir.
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İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafın-
dan ikinci 500 kapsamında, Türkiye’nin 
en başarılı sanayi şirketleri sıralamasında 
135. Sırada yer alan Konya Kâğıt San. ve 
Tic. A.Ş. 2022 yılında, 2021 yılına göre 
daha güçlü bir performans sergilemiştir. 
Şirketimiz 2022 ilk yarıyılında fiyat artış-
larının yanında bir önceki yıla göre üretim 
ve satış miktarlarındaki artışların etkisiyle 
satış hasılatını %255 oranında artırarak 
1.028.697.836 TL’ye çıkarmıştır.

Şirketimizin, 2022 ilk yarıyıl vergi ön-
cesi karı ise bir önceki yıla göre %772 arta-
rak 454.101.413 lira olarak gerçekleşmiştir. 
FAVÖK marjı ise %17,76’dan %37,08’e çık-
mıştır.

13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti-
rilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplan-
tısında kabul edilen Şirket Yönetim Kuru-
lu'nun dağıtılabilir karın %20'sinin dağıtımı 
hakkındaki teklifi doğrultusunda, 2021 yılı 
kârından 130.000.000 TL sermayeyi temsil 
eden pay sahiplerine 34.871.867,61 TL kâr 
payının 11.05.2022 tarihinden itibaren nak-
den dağıtılmasına karar verilmiş olup, kar 
dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 
yatırım projeksiyonuna alınan Amerikan 
Bristol Kartonu ile Dekor ve Baz kâğıt 
yatırımına ilişkin ön araştırma çalışmaları 
devam etmektedir. Bu vesileyle, 2022 ilk 
yarıyılına ilişkin faaliyet sonuçlarını değerli 
ortaklarımızın ve yatırımcıların bilgilerine 
sunar, sağlıklı ve huzur içerisinde bir dün-
ya dileriz” denildi.

ŞİRKET VE FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN RİSKLER
Şirketin faaliyetlerine yönelik risk ana-

lizi konusunda ise şu açıklama yapıldı;
“Kur Riski: Şirketin faaliyetleri dolayı-

sıyla yapmış olduğu satışlar, tedarikler ve 
diğer ödemeler fonksiyonel para birimin-
den hariç döviz cinsinden yapmaları duru-
munda kur riskine maruz kalmaktadır. Şir-
ketin ana faaliyet konusu kâğıt üretiminin 
hammaddesi olan selüloz tamamen ithal 
edilmektedir.

Döviz kurundaki artışlar hammadde 

fiyatlarında artışa, döviz cinsinden alınan 
krediler nedeniyle kur farkı ve finansman 
giderlerinin artmasına neden olabilmekte-
dir. Şirket satışlarının önemli bir kısmını dö-
vize endeksli yapılması nedeniyle kur riski 
minimal seviyede kalmaktadır.

Faiz Riski: Şirketin sahip olduğu kre-
dilerden dolayı şirket faiz riskine maruz 
kalmaktadır. Faizlerde meydana gelecek 
artış şirketin finansman giderlerinde artışa 
sebep olacaktır. Şirket dengeli faiz yapısına 
sahip finansal varlık-yükümlülük portföyü 
oluşturarak faiz riskini minimize etmektedir.
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Kalyon Holding, enerjide 
yaptığı stratejik işbirliği 

anlaşmasıyla global ölçekli 
yatırımlara hazırlanıyor. 
5 yılda 2 milyar dolardan 

fazla yatırım yapacaklarını 
söyleyen Cemal Kalyoncu, 
“Ülkemiz için çalışmaya, 

istihdam yaratmaya devam 
ediyoruz” dedi.

KALYON HOLDİNG’TEN
5 YILDA 2 MİLYAR $ YATIRIM

Sanayiden enerjiye, altyapı projele-
rinden havalimanı işletmeciliğine pek çok 
dev projeyi hayata geçiren Kalyon Hol-
ding, son olarak Abu Dabili International 
Energy Holding (IEH) ile enerji alanında 
stratejik işbirliğine imza attı. Bu kapsamda 
gelecek paranın son 3-4 yılda Türkiye'ye 
yatırıma gelen en büyük tutar olduğunu 
söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Kalyoncu, ortaklık anlaş-
ması ile ilgili ortaya atılan "Yerli ve milli fab-
rikayı Araplara sattılar" iddiasının gerçeği 
yansıtmadığını söyledi.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı 
düzenleyen Cemal Kalyoncu, "Yabancılar 
panel üretimi yapan Kalyon PV fabrikamı-
za ortak olmadı. Diğer enerji yatırımlarımız 
ve hidroelektrik santraller bu anlaşmanın 
dışında... İşbirliği bize finans noktasında 
büyük avantaj sağlayacak. Gelsin ortak 
olsun, bunun nesi yanlış? Ülkeye para gi-
riyor, döviz giriyor. Birlikte yenilenebilir 
enerjide yurtiçi ve yurtdışında büyük işler 
yapacağız" diye konuştu. Kalyoncu, son 
dönemde gündeme getirilen İstanbul Ha-
valimanı'nı yabancılara satılacağı iddiala-
rıyla ilgili olarak ise "Ortak aramıyoruz ama 

çok gelen-giden var. Kesinlikle sektörden 
çıkmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

BİRLİKTE YENİ YATIRIM YAPACAĞIZ
Yenilenebilir enerjide dünya çapında 

bir firma olmayı hedeflediklerini söyleyen 
Kalyoncu, günümüzde ucuz finansmana 
ulaşmanın kolay olmadığına vurgu yaptı. 
Kalyoncu, "Yenilenebilir enerjide stratejik 
işbirliği için IHC ile görüştük, ortaklarımız 
sadece Konya Karapınar ve bundan sonra 
yapacağımız işlere ortak oldu. Fabrikayla, 
HES'lerle alakası yok. Birlikte yeni yatırım-
lar yapacağız.

Finans noktasında büyük avantaj sağ-
ladık. 5 yılda, 2 milyar doların üstünde ya-
tırım yapacağız" diye konuştu. Kalyoncu, 
yurtdışında ise Afrika ve Avrupa'ya yatırım 
yapmayı hedeflediklerini anlattı. İşbirliği 
kapsamında ödenecek paranın yarısının 
eylül ayında, kalan kısmın da yılbaşından 
sonra geleceğini söyleyen Kalyoncu, şun-
ları kaydetti: "İlk etapta 250- 300 milyon 
dolar gelecek. Bir de bankalara olan bor-
cumuz var 810 milyon dolar civarında... 
Onun da yarısını ödeyecekler. Hatta belki 
tamamını bile refinansman yapabiliriz."

İSTİHDAM VE ÜRETİMİ
ARTIRACAĞIZ
Cemal Kalyoncu, IHC işbirliğinden 

elde edilen gelirin, Kalyon Enerji'ye ait 
projelerin büyüme ve gelişiminin yanında 
Kalyon PV'nin kapasite artırımı için kullanı-
lacağını anlattı. Kalyoncu, "1.300 megavat 
olan üretimi 2.300 megavata çıkarıyoruz. 

Çünkü hem Türkiye'nin buna ihtiyacı var 
hem de Avrupa ve Amerika'dan talep var. 
Bu yatırımla yurtdışı piyasaya yanıt vere-
ceğiz. Kapasite artırımı için 150-200 mil-
yon dolarlık yatırım yapacağız. Fabrikada 
2.200 civarında olan istihdamımız 3 bine 
çıkacak" değerlendirmesini yaptı.

HİDROJEN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
Konya Karapınar'da 1.350 megavat 

yatırımının 1.100 megavatını kurdukları 
bilgisini veren Kalyoncu, şunları kaydetti: 
"Allah'ın izniyle aralık sonu-ocak başı ta-
mamını bitireceğiz" dedi. Hidrojene yatırı-
mın da gündemlerindea olduğunu anlatan 
Kalyoncu, Hintli ve Abu Dabilierle birlikte 
yatırm üzerinde çalıştıklarını ve daha proje 
aşamasında olduğunu anlattı: "Ben deği-
şik işleri, ilkleri yapmayı severim. Herkesin 
yaptığı işi değil de farklı bir iş yapalım isti-
yoruz..."

HER YERDE BÜYÜK CANLILIK VAR
Cemal Kalyoncu, ülke ekonomisini 

nasıl gördüğü sorusuna ise şu yanıtı ver-
di: "Her yerde canlılık var. Restoranlarda, 
otellerde, uçaklarda yer yok. Üretici malını 
rahat satıyor. Piyasalar çok canlı. Herkes 
yüksek kâr açıklıyor. Enflasyonu düşürmek 
için Sayın Cumhurbaşkanımız uğraşıyor, 
ümidimiz o. Bizlerin de yardımcı olması la-
zım. Avrupa'da enerji maliyetleri çok yük-
sek, halimize şükredelim. Onlar çok daha 
kötü durumda. Yüksek enflasyonun nede-
ni kur artışı. Türkiye'nin en büyük sorunu 
enerjiye ödenen para."



KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

41

YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMEYİZ
Kalyon Holding, nisanda İGA İstanbul 

Havalimanı'ndaki ortaklık payını yüzde 
35'ten 55'e yükselterek en büyük hissedar 
olmuştu. İstanbul Havalimanı'nın yabancı-
lara satılacağı iddiaları ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan Kalyoncu, "Her taraftan 
talep var... İlla satacağız da demiyoruz, sat-
mayacağız da demiyoruz. Şartlara bağlı, 
işadamı ne yapar, rakamları görür ve ona 
göre karar verir. Henüz kimseyle rakam 
konuşmadık. Türkiye 4-5 saatlik uçuşlarla 
dünyanın üçte ikisine ulaşabiliyor. Avru-
pa'da ortalama bagaj alma süresi minimum 
iki saat. Bekleme süreleri 4-5 saati buluyor. 
Bavullar kırılıp dökülüyor, rezillik var. Her 
yerde bavullar kayboluyor, bizde ortalama 
17 dakika. Havalimanı işinde bir numara-
yız. Bizde hizmetin en alası, kalitenin en 
yükseği var. Yerel ortaklar olarak yüzde 
50 hissenin altına düşmeyiz. Kesinlikle bu 
sektörden çıkmam. Çünkü gece-gündüz 
oralarda çalıştık. Sabah altılarda eve gel-
diğim oldu. Benim evladım gibi" dedi. Hol-
ding olarak bir numaralı işlerinin yenilene-
bilir enerji olduğunu kaydeden Kalyoncu, 
yurtdışında da havalimanı inşaat ve işlet-
me yatırımlarını takip ettiklerini anlattı.

YİNE AYNISINI YAPARDIK
"Havalimanında bu yıl 60 milyon yol-

cuyu geçeceğiz inşallah" diyen Kalyoncu, 
120 milyon yolcu hedeflerine ulaşmalarının 
ise konjonktüre bağlı olduğunu ifade etti. 
İstanbul Havalimanı'nın çok büyük ve tak-
si sürelerinin uzun olduğu iddialarına ise 

Kalyoncu şu yanıtı verdi: "Ata-
türk Havalimanı'ndaki en uzak 
köprü 1.8 kilometre idi. Bizde 
2.300 metre. Bugün tekrar ya-
pacak olsak, yine aynı mimari 
ile yapardık. New York John F. 
Kennedy, Londra Heathrow ve 
Paris Orly Havalimanı'nda taksi 
süreleri ne kadar buna bakmak 
lazım. Bu büyüklükteki hava-
limanlarında süreler minimum 
yarım saat. Örneğin önceki 
gün havalimanına 1.400 uçak 
inmiş. Gidişte maksimum tak-
si 41, minimum 6, ortalama ise 
15 dakika olmuş. Gelişte ise bu 
süre maksimum 40, minimum 
4, ortalama 14 dakika olarak 
gerçekleşmiş. Günde 240 bin 
yolcunun kullandığı diğer havalimanlarına 
bakın. Bu rakamlar dünyanın hiçbir yerin-
de yok."

TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ KAMPÜS BİZİM
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Tür-

kiye'deki en iyi kampüse sahip olduğunu 
söyleyen Cemal Kalyoncu, "Ek yerleştir-
mede yüzde 100'ü geçeriz. Doğu ve Gü-

neydoğu'nun ilk vakıf üniversitesiyiz. İddia 
ediyorum, İstanbul'da meşhur 3 üniversite 
var. Kampüsümüz onlardan daha iyi. Kad-
romuz da... Mezunlarda en fazla iş bulma 
kapasitesi de bizde" dedi.

SERMAYEM OLSA PİL İŞİNE GİRERİM
Pilve elektrikli otomobil işine çok ça-

lıştıklarını söyleyen Kalyoncu, "O işte tek-
noloji çok hızlı değişiyor. Yatırımı da çok 
büyük olduğu için risk almak istemedim. 
TOGG yatırımı olmasaydı, Hong Kong'lu-
larla elektrikli otomobil işine girecektik. Pil 
geleceğin işi, yapılması gereken yatırım. 
Büyük sermayem olsa o işe girerim" şek-
linde konuştu.

BİR İLTİMAS SÖZ KONUSU DEĞİL
Kendilerine yönelik 'süper teşvik' id-

dilarının basında yer bulduğunu anlatan 
Kalyoncu, "Kullandığımız teşvikler, diğer 
kurumlara sağlanan teşviklerle aynı. Ne 
şimdi ne de geçmişte herhangi bir istis-
nanın, muafiyetin olmadığı açık ve net şe-
kilde ortada. Sözleşme kurallarının aksine 
yapılmış herhangi bir uygulama ve iltimas, 
söz konusu değil" diye konuştu.
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Karatay Lavanta Bahçesi,
Konya’nın gözdesi oldu

Karatay Belediyesi tarafından oluşturulan 
Karatay Lavanta Bahçesi, kısa sürede 

Konya’nın en çok ilgi gören köşelerinden 
biri haline geldi.

Rengi ve kokusuyla hayranlık 
uyandıran lavantaları görmeye ge-
len misafirler, yaklaşık bir ay boyun-
ca bahçe içerisine yerleştirilen salın-
cak, nostaljik mini traktör, köprüler, 
saman balyaları, su kuyusu ile seyir 
terasları ve yürüyüş yolları gibi bir-
çok noktada binlerce fotoğraf çekti. 
Pek çok çift de evlilik öncesinde dış 
fotoğraf çekimleri için lavantaların 
oluşturduğu eşsiz fonu tercih etti.  

Karatay Lavanta Bahçesi’nin la-

vantalarından elde edilen lavantalı 
dondurma ve gazozun da tadına 
bakma fırsatı bulan misafirler ayrıca, 
yine lavantalardan elde edilen sa-
bun, krem, lavanta yağı ve bitkisel 
daha birçok ürünü de, bahçenin kar-
şısındaki Karatay Lavanta Büfesi’n-
den temin etti. 

Karatay Belediyesi, bu yıl ilk defa 
Karatay Lavanta Bahçesi’nin hemen 
karşısında “Karatay Lavanta Günleri 
de düzenledi.
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Oldukça renkli görüntülere sahne olan 
etkinliklere 7’den 70’e her yaş grubundan 
120 bin kişinin üzerinde vatandaş katıldı. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca; “2019’da Karatay Lavanta Bahçemizi 
oluşturmuş ve geçtiğimiz yıl ilk kez hem-
şerilerimizin ziyaretine açmıştık. Büyük ilgi 
gören, kısa sürede şehrimizin yeni gözde 
mekânı ve yeni markası olan bahçemizle 
ilgili bu yaz da tüm hazırlıklarımızı tamam-
ladık. Yine bu yıl da on binlerce vatanda-
şımız, 2 ile 31 Temmuz tarihleri arasında 
bahçemizi ziyaret etti. Bahçemizde hasat 
dönemi sona erdi ve hasat edilen lavan-
taların yağlar ile suları, Güneysınır ilçemiz-
de bulunan Distilasyon Tesisi’nde çıkarıldı. 
Lavantalarımızdan elde ettiğimiz bu yağ ve 
suyu hem içecek yiyecek sektörüne hem 
kozmetiğe hem de sağlık sektörüne ham-
madde olarak ulaştırıyoruz. Bu bizim için 
de aynı zamanda bir maddi kazanç” diyor.
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Gayrimenkul satışları
haziranda 1,5 milyonu geçti

İnşaat maliyet endeksi haziranda yıllık yüzde 106,87 arttı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özel-
macıklı, haziran ayındaki satışlar sonrasın-
da konut, işyeri, bina, arsa ve tarla gibi ta-
şınmazlardan oluşan toplam gayrimenkul 
satış sayısının 1 milyon 537 bin 238 oldu-
ğunu bildirdi.

"Satışlardan alınan harç miktarı
18,6 milyar lira"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bu-

lunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa 
Hakan Özelmacıklı, “Haziran ayındaki sa-
tışlar sonrasında toplam gayrimenkul satış 
sayısı 1 milyon 537 bin 238 oldu.

Geçen yıl ağustos ortasında yakaladı-
ğımız satış rakamlarına bu yıl haziran so-
nunda ulaşmış olduk. Emlak vergilerinde 
yaşanan artışlar sonrasında, satışlardan 
alınan harç miktarı 18 milyar 613 milyon 
254 bin 267 lira oldu.

İstanbul ilk sırada

İller sıralamasında ilk 6 ay sonunda 
216 bin 846 satışla İstanbul ilk sırada yer 
alırken, Ankara’da 108 bin 731, İzmir’de 
88 bin 71, Antalya’da 65 bin 918, Bursa’da 
60 bin 163 ve Kocaeli’de 43 bin 672 gay-
rimenkul satışı gerçekleşti.” diye konuştu.

"Konut kredisi hacmi 347,5 milyar
liraya ulaştı"
Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayınlanan haftalık verilere göre 1 Temmuz 
itibarı ile konut kredisi hacmi 347 milyar 
573 milyon liraya ulaştı. 

912 milyar 705 milyon liralık tüketici 
kredileri içinde konut kredilerinin hacmi 
yaklaşık yüzde 38 oldu.

Kredide sıkıntı var
Lakin son dönemde özellikle kamu 

bankaları tarafında konut kredilerinde ya-
zılı olmayan sınırlamalar söz konusu. 

Buna göre birçok kredi talebi ya red-
dediliyor ya da taşınmazın değerinin çok 
az bir kısmına kredi veriliyor. Bu konuda 
emlak işletmeleri olarak da ciddi sıkıntılar 
yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bina inşaat maliyet endeksi
artmaya devam ediyor"
İHA'nın haberine göre özellikle kat 

karşılığı ya da hasılat paylaşımlı arsa ge-
liştirme modellerinde de artan maliyetler 
nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade eden 
Özelmacıklı, “TÜİK tarafından açıklanan 
bina inşaat maliyet endeksi, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı.  Ayrı-
ca bir önceki yılın aynı ayına göre malze-
me endeksi yüzde 126,55 işçilik endeksi 
yüzde 43,98 arttı. Özellikle son dönemde 
yapılan asgari ücret düzenlemeleri ile bu 
orandaki artışlar da artmaya devam ede-
cek.” dedi.

Haziran ayındaki satışlar 
sonrasında Türkiye 
genelinde toplam 

gayrimenkul satış sayısı 1 
milyon 537 bin 238 oldu.

İnşaat maliyetleri, konut satış fiyatı 
ve kiralarda etkin olmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 
belirttiği inşaat maliyet endeksi 2022 yılı 
Haziran ayında, bir önceki aya göre yüz-
de 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 106,87 arttı.

Malzeme endeksi aylık
yüzde 4,16 artış gösterdi
Bir önceki aya göre malzeme en-

deksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 
0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayı-
na göre malzeme endeksi yüzde 130,59, 
işçilik endeksi yüzde 45,67 artmış oldu.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık 
yüzde 101,79, aylık yüzde 2,58 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir ön-

ceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 
101,79 arttı. Bir önceki aya 
göre malzeme endeksi 
yüzde 3,08, işçilik endek-
si yüzde 0,68 arttı. Ayrıca 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre malzeme endeksi 
yüzde 124,22, işçilik en-
deksi yüzde 45,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat
maliyet endeksi yıllık yüzde 124,27, 
aylık yüzde 6,31 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet 

endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,31, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
124,27 arttı. Bir önceki aya göre malze-
me endeksi yüzde 7,51, işçilik endeksi 
yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın 
aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 
151,73, işçilik endeksi yüzde 46,77 arttı.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesinde ma-
halleleri ziyaret etti.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı 
Osman Nail Kavruk ve AK Parti Beyşehir 
İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte Sadık-
hacı, Yenidoğan, Doğanbey, Karaali, Çu-
kurağıl, Emen ve Sevindik mahallelerinde 

vatandaşlarla bir araya geldi.
Çukurağıl Mahallesi’ndeki parke çalış-

malarını da inceleyen Başkan Altay, “Bey-
şehir ilçemizin eski beldelerini ziyaret et-
tik. Şimdi Çukurağıl’daki yaptığımız parke 
çalışmasını kontrol ediyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak merkez 
dışındaki ilçelerde temel hedefimiz alt ya-

pıyı tamamlamak. Bunun için çok yoğun 
bir gayret içerisindeyiz. Beyşehir ilçemiz-
de de yaptığımız diğer diğer çalışmaların 
yanında bugün yaklaşık 70 bin metrekare 
işçilik dahil parke döşeme işini gerçekleş-
tiriyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kon-
ya il merkezinde vermiş olduğu hizmetleri 
aynı standartlarda mahalle statüsü kaza-
nan yerleşim yerlerinde de vermek için ça-
lıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “KOS-
Kİ’mizin alt yapı çalışmaları, üst yapı ile ilgili 
işleri tamamlamak önceliğimiz. Büyükşehir 
sınırları içerisindeki tüm ilçelerimizde stan-
dartları yükseltmek için çalışıyoruz. Bugün 
ziyaretlerimizde, yapmış olduğumuz işle-
ri kontrol ettik hem de vatandaşlarımızın 
taleplerini dinledik. Kalan beldelerimizi 
inşallah en kısa sürede ziyaret etmek için 
çalışmalara devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Beyşehir’in 
Sadıkhacı, Yenidoğan, 

Doğanbey, Karaali, 
Çukurağıl, Emen ve 

Sevindik mahallelerinde 
vatandaşlarla bir araya 
geldi. Mahallelerdeki 
yatırımları inceleyen 

Başkan Altay, “Büyükşehir 
sınırları içerisindeki tüm 
ilçelerimizde standartları 

yükseltmek için 
çalışıyoruz.” dedi.

Başkan Altay
Beyşehir’in

Mahallelerinde
vatandaşlarla

buluştu
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 31 ilçenin mahalle yol-
larının kalitesini yükseltmek ve vatandaş-
lara en güzel şekilde hizmet vermek için 
yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Bu yıl Konya genelinde 596 kilometre 
mahalle yolu çalışması sürdürdüklerini ha-
tırlatan Başkan Altay, “Bu doğrultuda prog-
rama aldığımız Cihanbeyli’deki; 11,6 kilo-
metrelik Gölköy - Kırkışla, 4 kilometrelik 
Korkmazlar - Turanlar, 3 kilometrelik Kork-
mazlar - Devlet Yolu ile 2,4 kilometrelik 
Yapalı - Yeşilyayla Yolu’nda çalışmalarımız 
tamamlandı. İlçeye kazandırdığımız toplam 

21 kilometrelik mahalle yolları ilçemize ve 
şehrimize hayırlı olsun. İlçelerimizde so-
rumluluk alanlarımızdaki tüm mahalle yol-
larının standardını yükseltmeye ve ihtiyaç 
olan yerlere yeni yollar yapmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 
Cihanbeyli’de yaptığı mahalle yolları yakla-
şık 21 milyon liraya mal oldu.

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, 2022 
yatırım programı 

kapsamında Cihanbeyli’ye 
21 kilometre daha mahalle 

yolu kazandırdıklarını 
belirterek, ilçeye hayırlı 

olmasını diledi.

Konya Büyükşehir’den Cihanbeyli’ye
21 km daha mahalle yolu

Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Projesi ödül aldı
Kent & Başkan Dergisi’nin her yıl dü-

zenlediği, tüm Türkiye’yi kapsayan online 
anketi ile Türkiye’nin başarılı büyükşehir, 
il, ilçe ve belde belediye başkanları belir-
lendi. Ödül almaya hak kazanan belediye 
başkanları ile belediyeciliğin ve yerel yö-
netimlerin gelişimi, güçlendirilmesi için ça-
lışan birbirinden önemli ve seçkin isimler 
Kent & Başkan 2022 Ödül Töreni’nde bir 
aradaydı.

Bu kapsamda Ilgın Belediyesi’nin Os-
manlı Kent Meydanı projesi de Kent Baş-
kan Dergisi tarafından yapılan online oyla-
ma sonucunda ödül almaya hak kazandı. 
Ödül törenin de açıklamalarda bulunan 
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın ERTAŞ “ Lala 
Mustafa Paşa Külliyesi ile Pir Hüseyin Bey 

(Ulu) Cami çevresinde kalan bölgeyi ka-
mulaştırıp, gerekli çevre düzenlemelerini 
yaparak şehrimize değer katacak bir Kent 
Meydanı oluşturmak için Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığına yaptığımız 
başvurular neticesinde Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı 
ile 25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı resmi 
gazete yayımlandı.

Osmanlı Kent Meydanı’nın yapılacağı 
alanda hak sahipleri ile kesin görüşmele-
rimizi ve ihale hazırlıklarımızı tamamladık. 
İnşallah Selçuklu ve Osmanlı medeniyetle-
rine ait bu iki eserimizin arasında oluşturu-
lacak bu meydan ile medeniyetler arasın-
da bir köprü kurmuş olacağız. Toplam 27 
kategoride 960 projenin değerlendirildiği; 
Kent ve Tasarım kategorisinde ilk beş proje 
arasına giren Osmanlı Kent Meydanı proje-
mizin ödülünü tüm hemşehrilerimiz adına 
alıyoruz.” dedi. Başkan Ertaş Ilgın’a vizyon 
katacak proje çalışmalarının aralıksız ola-
rak devam ettiğinin vurgusunu yaparak “ 
İhaleye çıkmak için gün sayılan Osmanlı 
Kent Meydanı projemizin yanı sıra, 111.182 
m² alanda yapılacak olan Ilgın Millet Bah-

çesi projemizin yapımına başladık. Ilgın 
Organize Sanayi Bölgemiz için ön başvu-
ruları alarak sanayisiyle anılan bir Ilgın inşa 
etmek için aralıksız olarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 150kW Kapalı Sebze Paza-
rı GES projemizi tamamlayarak devreye 
almaya hazırlanıyoruz. D-300 karayolunu 
şehrimiz adına daha verimli kullanmak için 
faaliyete geçireceğimiz Ilgın Vagon Kafe 
ve yapımını tamamladığımız Ilgın Belediye-
si Halk Ekmek Fırını’nın açılışlarını yapmak 
için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hede-
fimiz her anlamda kalkınmış bir Ilgın inşa 
etmektir.” dedi.
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Leyla Şahin Usta’dan
Mobilyacılar Odası’na ziyaret

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Konya 

Milletvekili Leyla Şahin 
Usta ve heyeti Mobilyacılar 

Odası’nı ziyaret etti.

AK parti Genel Başkan Yardımcısı Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve berabe-
rinde AK Parti il başkan yardımcıları; Adnan 
Bahçeci, Ali Dığrak, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer ile Selçuklu 
Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular Mobil-
yacılar Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Mobilyacılar Odası Başkanı 
Mehmet Günbaş ve yönetim kurulu üyeleri 
hazır bulundu. Odanın Mesleki Eğitim Mer-
kezi’nde eğitim gören kursiyerler ve eğit-
men hocalar ile görüşen AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ‘Avun-
cuk’ marka tescili alınıp üretimine başlanı-
lan ahşap oyuncaklar ve satış kanalları ile 
ilgili yapılabilecekler hakkında Oda Başka-
nı Mehmet Günbaş’tan bilgi aldı. Mobilya 
sektörünün sorunları ve çözüm önerileri 
özellikle ham madde fiyatları ve mobilya-
cı esnafları için TOKİ kanalı ile yapılması 
istenilen imalat ve mağaza yerleri ile ilgili 
istişarelerde bulunuldu.

Genel Başkan yardımcısı yapılan bü-
tün proje ve çalışmalarından dolayı Oda 
Başkanı Mehmet Günbaş, yönetim kuru-

lu ve çalışma ekibine şükranlarını sundu. 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta 
ve beraberindeki heyet kalp krizi sonucu 
vefat eden merhum Mobilyacılar Odası 
Denetim Kurulu Başkanı Edip İlhan Oluk-
kaya'nın işyerine taziye ziyaretine geçtiler. 
Aile büyükleri ve çocuklarına başsağlığı 

dileyerek programı tamamladılar.
Oda Başkanı Mehmet Günbaş AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletve-
kili Leyla Şahin Usta'ya ve beraberindeki 
heyete ziyaretleri ve taleplerinin çözümü 
noktasında verdikleri desteklerden dolayı 
yönetim kurulu adına teşekkür etti.
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Medaş 2,1 milyar TL’lik yatırım yapacak

MEPAŞ müşteri hizmetleri yetkililerine
“İşaret Dili Eğitimi” projesini hayata geçirdi

Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş., hizmet verdiği Konya, 
Aksaray, Niğde, Kırşehir, 
Nevşehir, Karaman ille-

rinde, artan enerji talebini 
karşılamak ve kesintisiz 

ve kaliteli enerji sağlamak 
amacıyla 2,1 milyar TL’lik 

yatırım yapacak.

MEPAŞ; işitme engelli bireylerin müşteri hizmetleri merkezlerinden yaptıkları işlemleri kolaylaş-
tırmak amacıyla Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde görevli personellere işaret dili eğitimi aldırdı.

2021 yılında 1,17 milyar TL tutarında ya-
tırımı tamamlandığı bilgisini veren MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol UÇMAZBAŞ, 2022 yı-
lında bu rakamı arttırarak 2,1 milyar TL ya-
tırım tutarını tamamlamayı hedeflediklerini 
aktardı. 

Bu yatırımların kapsamı genellikle eko-
nomik ömrünü doldurmuş tesislerin yeni-
lenmesi, alternatif yeni hatların yapılması, 
yeni yerleşim yerlerinin enerjilendirilmesi, 
havai şebekelerin yer altına alınması ve 
cadde-sokak aydınlatmalarından oluştu-
ğunu paylaştı.

Yapılan bu yatırımlar ile son 3 yılda arı-
za sayısı 35% oranında düşüş gösterirken, 
abone başına düşen kesinti sayısı 21%, ke-
sinti süresinin ise 41% düşüş gözlemlenmiş 
olduğunu iletti. Ar-ge ve teknoloji yatırım-

larına da önemli bütçeler ayırdıklarını belir-
terek tedarik sürekliliği ve teknik kalitenin 
artırılması, kullanılan malzemelerin yerli ve 

milli imkanlarla üretilmesi amacıyla 15,6 
milyon liralık 21 Ar-Ge projesi yürütüldüğü 
bilgisini paylaştı.

Engellilerin yaşam kalitesini 
yükseltmeye ve onları anlamaya 
yönelik çeşitli projelere öncülük 
eden MEPAŞ; işitme engelli bi-
reylerin müşteri hizmetleri mer-
kezlerinden yaptıkları işlemleri 
kolaylaştırmak ve oluşabilecek 
iletişim sorunlarını ortadan kal-
dırmak amacıyla Müşteri Hizmet-
leri Merkezlerinde görevli perso-
nellere işaret dili eğitimi aldırdı.

MEPAŞ Müşteri Hizmetleri 
Merkezi’nde görev alan 19 per-
sonel,60 saat süren işaret dili 
eğitimi programı sonunda katı-
lım belgesi almaya hak kazandı.

Eğitim alan personeller; 

“Onlarla konuşmak bizi çok he-
yecanlandırıyor, işitme engelli 
müşterilerimizi anlayarak bire bir 
işaret diliyle iletişim kurmak ta-
leplerinin daha hızlı çözülmesine 
katkı sağlıyor ”dediler.

MEPAŞ Müşteri Hizmetleri 
ve Operasyonlar Direktörü Fatih 
Yetimoğlu ise; “MEPAŞ’ın faali-
yet gösterdiği 6 ildeki personel-
lerimizin işaret dili eğitimi alma-
sını sağlayarak işitme engelli 
müşterilerimizi doğru bir şekilde 
anlayıp , talepleri doğrultusunda 
hızlıca çözüm üreterek müşteri 
memnuniyetini sağlamak proje-
mizin asıl amacıdır.” dedi.
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Ekrem Coşkun Etlekmek
Konya’da ikinci şubesini açtı
Kendisine has lezzeti ve 
tadıyla büyük ilgi gören 

Ekrem Coşkun Etlekmek, 
Konya’da ikinci

şubesini açtı.
Şubeleşerek büyümeye devam 

eden Ekrem Coşkun Etlekmek, Nalçacı 
Caddesi’nde hizmet vermeye başladı. 

İlginin yoğun olduğu açılış dualarla 
gerçekleştirildi. Açılışa Firma Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Coşkun’da katıldı. 
Kısa bir konuşma yapan Ekrem Coşkun, 
döner ve köftede Türkiye genelinde 
250 şube açtıklarını söyledi.

Fiyat konusunda da iddialı oldukları-
nı ifade eden Ekrem Coşkun, tek etlek-
mek fiyatının 29.90 olduğunu belirtti.

Devlet desteğiyle işini kurdu,
2 yılda üretimi 10 katına çıkardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 36 yaşındaki genç 
girişimci Mesut Şen, devlet teşvikiyle kurduğu 
hayvan çiftliğinde üretimi 10 katına çıkardı.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığınca 
yürütülen Hayvancılık Yatırımlarının Destek-
lenmesi Hibe Programı'na başvurusu kabul 
edilen ve aldığı hibe desteğiyle büyükbaş 
hayvan çiftliği kuran Mesut Şen, kurduğu 
çiftlikte 20 büyükbaş hayvan ile işe başladı. 
Genç girişimci, devlet desteği sayesinde 2 
yıl içerisinde üretimi 10 katına çıkardı.

"DAHA ÖNCE BAŞKALARININ
İŞİNİ YAPIYORDUM"
Küçüklüğünden beri baba mesleği 

olan hayvancılık yaptığını, imkansızlık ne-
deniyle başkalarının hayvanlarını besle-
diğini belirten Mesut Şen, devlet teşviki 
sayesinde kendi işini kurduğunu belirtti. 
Şen, ”Devletin böyle bir teşviki olduğunu 
duydum ve ben de başvuruda bulundum. 
Başvurum kabul edildi ve kısa sürede in-
şaat çalışmasına başladık. Bir yıl içerisinde 
çiftliğimizin inşaatını bitirdik ve hayvanları-
mızı alarak işe başladım. Daha önce kendi 
ahırımız olmadığı için başkalarının işini ya-
pıyorduk, işte şimdi devlet teşviki sayesin-
de kendi ahırımda kendi hayvanımı besli-
yorum” dedi.

2 YIL İÇERİNDE ÜRETİMİ
10 KATINA ÇIKARDI
2019 yılında kurduğu hayvan çiftliğin-

de 20 büyükbaş hayvanla başlayan Şen, 
2 yıl içerisinde kapasiteyi 250 büyükbaş 
hayvana çıkardığını söyledi. Şen, ”İlk başta 
20-30 hayvanla başladım, daha sonra ka-
deme kademe olarak, 100, 150 ve 250'ye 
kadar çıkardım. İşi biraz daha büyüttüm ve 
besi yanında yaylım hayvan da beslemeye 
başladım. Hayvanlarım otlatıldıktan ve be-
siye hazır olduktan sonra, içeri çekip besi-
ye alıyorum” diye konuştu.

DEVLET DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Devlet desteği sayesinde işi kurduğu-

nu belirten Şen, "Bu işi tek başıma ve gü-
cümle yapamazdım, yani devletin verdiği 
hibe ile bu işe kalkıştım ve işimi kurabildim. 
Devlet sayesinde kendi hayvanımızı kendi 
ahırımızda besliyoruz" şeklinde konuştu.

Genç girişimciyi ziyaret ederek işlet-
meyi inceleyen Siverek Tarım ve Orman 
İlçe Müdürü İbrahim Şık, "Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Hay-
vancılık Yatırımların Desteklenmesi Hibe 
Programı çerçevesince genç çiftçimiz Me-
sut Şen, yüzde 50 hibe programına başvu-
ruda bulundu.

2018 yılında başvurusu kabul edilen 
genç çiftçimizin projesi, 2019 yılında faali-
yete geçti. Kendisi şu anda tek seferde 80-
90'a yakın büyükbaş hayvan belemekte-
dir. Bunların 50 tanesi kurbanlık hayvandır. 
Bunların yanında süt hayvanlarını da bes-
lemektedir. Şu anda Siverek ilçesinde bu 
çiftlik gibi 3 işletmemiz daha devlet deste-
ğiyle kurulmuş ve faaliyet göstermektedir" 
diye konuştu.
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BİR MAHALLE İKİ AÇILIŞ
Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi ve

Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi açıldı
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Karatay Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesi’nde yapımları tamamlanan 
Kafe Karatay Büyüksinan ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin resmi 
açılışları, düzenlenen törenle açıldı. Toplamda 20 milyon liraya mal olan 

iki projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, vatandaşın rahatı, mutluluğu ve huzuru için çalışmaya ve eser üretmeye 

devam ettiklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta; “Yaşadığımız yerlere değer katmak, oraları daha da güzelleştirmek, 
insanımızın ihtiyacı neyse onu karşılayacak hizmetleri üretmek budur” 

ifadelerini kullanırken; AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, AK Parti 
Belediyeciliğinin tek amacının hizmet, eser ve proje üretmek olduğunun altını 
çizdi. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, iki projenin bölgeye katkı sunacağına 

vurgu yaparken; MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise; “Karatay’ımızın 
gelişmesi, hemşehrilerimizin rahatı ve huzuru için belediyemizin hayata geçirdiği 

yatırımlar bizleri son derece memnun etmektedir” dedi.

Karatay Belediyesi’nin Büyüksinan 
Mahallesi’nde yapımlarını tamamlayarak 
hizmete sunduğu Kafe Karatay Büyüksi-
nan ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marke-
ti’nin resmi açılışları, düzenlenen törenle 
açıldı. 

Karatay’ın 17’nci kapalı pazar marketi 
Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi marketin 
çevre düzenleme çalışmaları ile Kafe Ka-
ratay ve kafenin içinde bulunduğu alanın 
da çevre düzenlemesiyle birlikte toplamda 
20 milyon liraya mal edilen iki yatırımın açı-
lış programına; Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan 
Vekili Faruk Ulular, AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Rem-
zi Karaarslan, Karatay mülki amirleri, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer, MHP Karatay İlçe Başkanı Seba-
hattin Küçükdoğru, Konya Pazarcılar Odası 
Başkanı Murat Petek, Karatay Belediyesi 
Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı.

ESNAFIMIZ VE HEMŞEHRİLERİMİZ 
KONFORLU ALIŞVERİŞ İMKÂNINA 
KAVUŞTU
Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi ve 

Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi’nin açılı-
şında konuşan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Kalenderhane Kapalı Pazar 
Marketi’nin ardından Güneş Enerji Sant-

rali modeliyle hayata geçirdikleri Büyük-
sinan Kapalı Pazar Marketi’nin de hizmet 
vermeye başladığının altını çizdi. Başkan 
Hasan Kılca; “2 bin 900 metrekarelik alana 
sahip ve tek katlı modern bir tasarıma sa-
hip olan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi-
mizde esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini 
sergilerken, hemşehrilerimiz de konforlu bir 
hizmet alma imkânına kavuştu. Kapalı pazar 
marketimizde idari bölüm ve güvenlik oda-
sının yanı sıra çay ocağı, mescit, bay-bayan 
ve engelli tuvaletleri ile elektrik ve hidro-
for odaları da yer alıyor. Günümüzde artan 
enerji giderleri ve günden güne azalan 
enerji kaynakları ülkeleri yenilenebilir ener-
ji alanına yönlendiriyor. Büyüksinan Kapalı 
Pazar marketimizin çatısını Güneş Enerji 
Santraliyle donattık. Bu sayede de yıllık 472 
MWh enerji üretimi mümkün olabilecek. Pa-
zar marketlerimiz, hem hemşehrilerimizin 
ve esnafımızın alışverişine yeni bir konfor 
katacak hem de enerji üretecek. Karatay 
Belediyesi olarak iki projemizi çevre düzen-
lemesi, Kafe Karatay ve kafenin bulunduğu 
alanın düzenlemesiyle birlikte toplamda 20 
milyon liraya mal ettik.
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Hemşehrilerimize hizmetin en güzelini 
sunmaya ve insanımızın hayatını kolaylaş-
tırmaya devam ediyoruz. Bizler, gönülden 
yapılan her işin daha da bereketlendiğine 
inanıyoruz. Büyüksinan Kapalı Pazar Mar-
ketimiz hayırlı mübarek olsun. Esnafımıza 
hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyo-
rum” dedi. 

YENİ MARKAMIZ KAFE KARATAY,
 HER KESİME VE HER EKONOMİK 
SEVİYEYE UYGUN KALİTELİ
HİZMET SUNUYOR
Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin 

yanı sıra Konya’nın yeni markası Kafe Ka-
ratay’ın Büyüksinan Şubesi’nin de resmi 
açılışı gerçekleştirildi. 

Söz konusu projeyle her kesime ve her 
ekonomik seviyeye uygun kaliteli hizmet 
sunmaya başladıklarını ifade eden Hasan 
Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: “Kafe Ka-
ratay projemizle ilçemiz ve Konyamız yeni 
bir markaya daha kavuştu. Kaliteli ürün ve 
servis anlayışını, uygun fiyatla hemşehrile-
rimizle buluşturan Trafik Eğitim Parkı’nda-
ki Kafe Karatay gibi Büyüksinan şubemiz 
de ilçemizdeki önemli ölçüdeki bir ihtiyacı 
karşılamış oldu.

Bugün itibariyle ikinci şubemizi açmış 
olduk. Kafemizde hemşehrilerimize sun-
duğumuz ürünlerimizin tamamını kendi-
miz üretiyoruz. Şu an için hedeflediğimiz 8 
Kafe Karatay şubemiz var. Onların da ya-
pımları devam ediyor. 3’üncü şubemizi de 
Ahmet Çalık Parkı’nda açıyoruz. Büyüksi-
nan Kafe Karatay’ın mahallemize, ilçemize 
ve insanımıza bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum.” 

DÜNYADA BU KADAR ZORLUK VE 
SIKINTILAR VARKEN TÜRKİYE
OLARAK YATIRIMLARIMIZI
ARTIRARAK SÜRDÜRÜYORUZ 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 

Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta, açılışı yapılan Bü-
yüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin yanlızca 
bir kapalı pazar yeri değil, aynı zamanda 
kendi elektriğini üreten bir Güneş Enerji 
Santrali de olduğuna vurgu yaptı. 

Leyla Şahin Usta, konuşmasında şun-
ları aktardı; “İşte eser üretmek, hizmet 
etmek ve eser siyaseti yapmak tam da 
budur. Yaşadığımız yerlere değer katmak, 
oraları daha da güzelleştirmek, insanımızın 
ihtiyacı neyse onu karşılayacak hizmetleri 
üretmek budur.

20 yıldır AK Parti Belediyeciliği anlayı-
şımızda bu var.

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Bu-
gün dünyada bu kadar zorluk ve sıkıntılar 
varken, hiçbir ülkede bu kadar hizmet üre-
timi yokken Türkiye olarak yatırımlarımızı 
artırarak sürdürüyoruz.

Durmak yok yola devam diyerek ülke-
mizi bir sonraki safhaya taşımak için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu güzel iki pro-
jenin hayata geçmesinde katkısı bulunan 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca başta olmak üzere herkesi tebrik edi-
yor, yatırımlarımızın hayırlar getirmesini di-
liyorum.”

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN
FARKI İŞTE BUDUR 
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Sa-

mancı da, Büyüksinan Kapalı Pazar Marke-
ti ve Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi’nin 
hayata geçmesinde emeği bulunan her-
kese teşekkür etti. Gülay Samancı şunları 
aktardı: “AK Parti Belediyeciliğinin farkı işte 
budur. AK Parti her zaman hizmet, eser ve 
proje üretir. Bizler, AK Parti olarak 20 yıldır 
sadece kendimizle yarışıyoruz ve hizmette 
yalnızca kendi kendimizin rakibiyiz. Bugün 
açılan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi de 
bu anlayışla hem esnafımızı kışın soğuktan 
yazın sıcaktan koruyacak hem de vatan-
daşlarımızın modern ortamlarda alışveriş 
yapmasına imkan sunacak. Yine Kafe Ka-
ratay’a uğrayacak vatandaşlarımız da çok 
güzel bir hizmet alacak hemşehrilerimizin 
sosyal hayatına katkı sunacak. Her iki yatı-
rımın da hayırlı olmasını diliyorum.”

İLÇENİN NERESİNE GİTSENİZ
BELEDİYEMİZİN BİR YATIRIMINI
GÖRÜRSÜNÜZ
Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da 

Karatay Belediyesi’nin ilçenin geniş coğ-
rafyasına uzanan, her kesime dokunan ya-
tırımlara imza attığını söyledi. 
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İlçe Kaymakamı Zafer Orhan; “Karatay 
Belediyemiz, her gittiğimiz mahalleye böl-
geye has güzel çalışmalar yapıyor. İlçenin 
neresine giderseniz gidin, belediyenin bir 
yatırımını görürsünüz. Bugün de beledi-
yemiz Büyüksinan Mahallemizde iki güzel 
projeyi tamamlayarak hizmete açıyor. Bü-
yüksinan Kapalı Pazar Marketi ve Kafe Ka-
ratay Büyüksinan Şubesi’nin hayırlı olma-
sını diliyor, projelerin hayata geçmesinde 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca başta olmak üzere tüm ekibini tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

KARATAY BELEDİYESİ’NİN BU İKİ 
PROJESİ BÖLGENİN GELİŞMESİNE 
KATKI SUNACAK
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 

Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Büyüksi-
nan Kapalı Pazar Marketi’ni çok beğendi-
ğini ifade ederek, söz konusu pazarın ön-
ceki halini hatırlattı. 

İl Başkanı Hasan Angı, “Büyüksinan 
Kapalı Pazar Marketimiz eskimişti ama şu 
anda oldukça modern bir hale dönüşmüş. 
Hem esnafımız hem de buraya alışverişe 
gelen vatandaşımız için çok daha güzel 
imkanlar sunulmuş. Sadece Pazar market 
değil aynı zamanda park ve Kafe Kara-
tay’ın da bu bölgede açılıyor olması, bura-
nın gelişmesine önemli katkılar sunacaktır. 
Ben de bu şehrin bir ferdi olarak bu güzel 
yatırımları dolayısıyla Karatay Belediyemizi 
tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı olarak ça-
lışmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimle-
rimiz de hemşehrilerimizin hayat standar-
dını yükseltmek için çok güzel bir hizmet 
yarışındalar. Projelerimizin hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

HALKA HİZMET ETMEK HEDEFİYLE 
HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDİYORUZ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya 

İl Başkanı Remzi Karaarslan, açılışta yap-
tığı konuşmada şunları aktardı; “Karatay 
Belediyemizin ilçenin gelişmesi, hemşehri-
lerimizin rahatı ve huzuru için hayata geçir-
diği yatırımlar bizleri son derece memnun 
etmektedir. Cumhur İttifakı’nın anlayışı tam 
olarak budur. Halka hizmet etmek hedefiy-
le hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. 
2023’te yapılacak seçimlerde adayımız 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’dır ve ülkemizin lider ülke olma-
ya devam etmesi için gayret göstermeye 
devam edeceğiz. Büyüksinan Kapalı Pazar 
Marketimiz ve Kafe Karatay Büyüksinan 
Şubemizin hayırlı olmasını diliyorum.”

PAZARCI ESNAFI OLARAK
BÖYLE MODERN VE GÜZEL
MEKÂNLARDA HALKIMIZA HİZMET 
VERMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK 
DUYUYORUZ

Son olarak söz alan Konya Pazarcılar 
Odası Başkanı Murat Petek ise, “Bizler pa-
zarcı esnafı olarak bu tarz modern ve gü-
zel mekanlarda halkımıza hizmet vermek-
ten büyük mutluluk duyuyoruz.

Geçtiğimiz ay Kalenderhane Kapa-
lı Pazar Marketimizi hep birlikte açmıştık. 
Bugün de Büyüksinan Kapalı Pazar Marke-
timizin açılışındayız. Karatay Belediye Baş-
kanımız, iki yeni kapalı pazarı tamamlaya-
rak bizlerin hizmetine sundu. Büyüksinan 
Kapalı Pazar Marketimiz hayırlı mübarek 
olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Bele-
diyesi tarafından Büyüksinan Mahallesi’ne 
kazandırılan Büyüksinan Kapalı Pazar Mar-
ket ve Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi’nin 
açılışları dualar eşliğinde gerçekleştirildi. 

Protokol üyeleri, açılışların ardından 
Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi ve Kafe 
Karatay Büyüksinan Şubesi’ni inceleyerek 
pazar markette alışveriş yapan pazarcı es-
nafı ile kafede bulunan vatandaşlarla da 
araya geldiler.
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Esnaf borçlara yapılandırma talep etti

Otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda yüzde 37,4 arttı

Kamu borçları geçmişte 
çeşitli tarihlerde 

yapılandırılmış ve 
vatandaşlarla işverenler 
rahatlamıştı. Hazine’ye 

gelir getirici bir amaç da 
taşıyan yapılandırma yine 

gündeme geldi.

OSD tarafından temmuz 
ayına ilişkin otomotiv sanayi 
üretim verileri yayınlandı. 
Mayısta başlayan üretim 
artışının hız kesmeden 

devam ettiği tespit edildi.

Enflasyon artışı, alım gücünün azalma-
sı, dünyadaki olumsuz ekonomi ortamı es-
nafın borçlarının birikmesine neden olun-
ca, esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu 
teşkilatı da bir çözüm arayışına gitti.

"Sıfır faizli ve uzun vadeli"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe-

derasyonu (TESK) Genel Başkanı Bende-
vi Palandöken, esnafın "sıfır faizli ve uzun 
vadeli" yeni bir yapılandırma istediğini bil-
dirdi.

Esnaf; kredi, SGK ve vergi borcunu 
ödemek için yapılandırma talep etti
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 

salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birik-
miş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebil-
mesi için en büyük isteğinin yeni bir borç 
yapılandırması olduğunu belirtti.

Esnaf, nefes kredisi istiyor
İki milyona aşkın esnafın, birikmiş borç-

larını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun 
vadeli yeni bir yapılandırmanın şart oldu-
ğunu aktaran Palandöken, yapılandırmayla 
esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak 
"nefes kredisi" verilmesi gerektiğini ifade 
ederek. "Sadece kamu bankaları değil, özel 
bankalar da ekonominin bel kemiği olan 
esnaf ve sanatkarlar için düşük faizli kredi 
imkanı sunmalı. Krediler ile yeni iş yeri aça-
cak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka 
açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ta-
rafından yayımlanan verilere toparlanma 
otomobil üretiminde görülürdü.

Otomotiv ana sanayi üretiminde ma-
yıs ayında başlayan büyüme temmuz 
ayında otomobil üretimi öncülüğünde 
hızlanarak sürdü.

Temmuz ayı otomotiv
üretim verileri:
Otomotiv ana sanayi üretimi tem-

muzda geçen yılın aynı ayına göre yüz-
de 37,4 artışla 93 bin 659 adete çıktı.

12 aylık toplam üretimdeki daralma 
hafifleyerek yüzde 4,2 oldu.

Ağustos 2021-Temmuz 2022 döne-
minde 1,31 milyon araç üretildi.

Yılın başından bu yana üretim ra-
kamlarına bakıldığında toplam üretim 
yüzde 5 artışla 742 bin 969 adet oldu.

Ağır ticari araç satışlarını da içeren 
toplam otomotiv pazarı temmuzda yüz-
de 11,2 artışla 55 bin 324 adete ulaştı.

İhracat Temmuz'da yüzde 16,2 artış-
la 59 bin 596 adete çıktı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz 
günlerde et fiyatlarını dengelemek ama-
cıyla 150 bin erkek besilik sığır ithalatı ve 
erkek kasaplık toklu (koyun) ihracatına izin 
verdi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez 
Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, pi-
yasanın bu izinlere ihtiyacı olduğunu söy-
ledi.

"İthal edeceğimiz hayvanlar etçil"
Tunç “Besilik hayvan ithalatı ülkemi-

zin ihtiyacıydı. Ülkemizde hayvan sayısı 
artıyor, hayvancılık büyüyor. Hollanda ve 
ABD de bir yandan ithalatçıyken, bir yan-
dan ihracatçı. İthal ediyor olmamız demek, 
ülkemizde hayvan olmadığı anlamına gel-
miyor. Yem konusunda sıkıntı var. Süt ırkı 
hayvanlarla besicilik yaptığımızda maliyet-
ler artıyor.

Maliyetler arttığında bu da tüketici-
ye yansıyor. Süt ırkına çok yem yedirince 

pahalıya mal oluyor, pahalıya mal edince 
de üreticinin ucuza satma durumu söz ko-
nusu olmuyor. İthal edeceğimiz hayvanlar 
ise etçil ırklar. Besici, etçil ırkları besleyip 
et sanayisinde kullanacak. Yemde dışarıya 
bağlı olduğumuzdan, ithalat kararı, hem 
üretici hem de tüketici adına doğru ve ye-
rinde bir karar” dedi.

Fiyatlar daha tutarlı olacak
Türkiye Gazetesi'n-

den Fırat Aydoğmuş'un 
haberine göre; ithalat 
kararının fiyatlara etkisini 
de değerlendiren Tunç 
“Üreticinin şu anda sattı-
ğı fiyatlar, yerinde ve ma-
kul. Üreticinin bu fiyatla-
rın altında satması, zarar 
etmesi ve işin sürdürü-
lemez hâle gelmesi de-
mek. Bu adımlarla indirim 
gelmeyebilir ama fiyatlar, 
stabil ve sürdürülebilir 
olur. Biz de fiyatların düş-

mesini isteriz. Yem fiyatları, girdi maliyetleri 
düşerse elbette et fiyatları da düşsün.

Fiyatların düşmesi bir yana, en azın-
dan yükselmemesi insanları mutlu eder 
diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Irklar daha verimli hale getirilmeli"
Hayvan ırklarını verimli hale getirmek 

için çalışılması gerektiğini söyleyen Tunç, 
“Bu çerçevede çalışmalar olduğunu biliyo-
rum. Örneğin, bir hayvandan 250 kilogram 
et alırken, bunu 300 kilograma çıkardı-
ğımızda aynı yemle 50 kilogram fazla et 
almış oluyoruz. Böylece yem maliyetleri 
düşerken, et verimi de artmış olacak” ifa-
delerini kullandı.

Tunç, başka ithalatlar için izin çıkıp çık-
mayacağını yorumlamak için henüz erken 
olduğunu da söyledi.

Koyun ihracatı,
döviz girişini artıracak
Koyun ihracatına izin verilmesiyle ilgi-

li de konuşan Tunç, “İhracat yapılması da 
üretici adına sevindirici bir haber çünkü 
kuzuda ciddi anlamda bir üretim fazlamız 
vardı.

Canlı da gönderilebilir, et de gönderi-
lebilir. Nihayetinde ülkemize bir döviz girişi 
olacak” açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın 150 bin 

erkek besilik sığır ithalatı 
ve erkek kasaplık koyun 

ihracatına izin vermesi, et 
fiyatlarını dengeleyecek.

Sığır ithal ve
koyun ihraç
kararı, üretiyici
de tüketiciyi de
memnun edecek

Sığır ithal ve
koyun ihraç
kararı, üretiyici
de tüketiciyi de
memnun edecek
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Armağan Güleç Korumaz:
Meslektaşlarımızın fikirlerini önemsiyoruz

Mimarlar Odası Konya 
Şubesi Fikr-i Mimar 

buluşmalarının beşincisi 
gerçekleştirildi.

Eskişehir’de Koza Altın 
AŞ’nin Sivrihisar ilçesine 

bağlı Kaymaz Mahallesi’ndeki 
tesislerinde tespit edilen 
20 bin onsluk kaynaktan 

16 bin onsluk altın üretimi 
hedefleniyor.

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları 
Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Konya Şu-
besi Başkanı Armağan Güleç Korumaz ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri meslektaşları ile 
bir araya gelerek mesleki sorunların yanı 
sıra meslektaşların talep ve isteklerini de 
dinliyor.

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı 
Armağan Güleç Korumaz meslektaşları-

nın fikirlerini önemsedikle-
rini ifade ederek, “Mimarlar 
Odası Konya Şubesi Fikr-i 
Mimar buluşmalarının beşin-
cisini No15’te gerçekleştirdik. 
Meslektaşlarımızın birbirleriy-
le tanıştığı, fikir alışverişinin 
yapıldığı, oda çalışmalarının 
paylaşıldığı, mesleki sorunla-
rın dile getirildiği, çözüm öne-
rilerinin tartışıldığı Fikr-i Mimar 
üyeler için sabırsızlıkla bekle-

nen bir hale geldi. Fikr-i Mimar buluşmala-
rını No15 bünyesinde sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Fikr-i Mimar buluşmalarımızı gerçek-
leştirirken bir yandan da meslektaşları-
mızı çalışma alanlarında ziyaret ederek 
meslektaşlarımız ile her platformda buluş-
maktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Bizleri 
ofislerinde ağırlayan meslektaşlarımız ile 
Fikr-i Mimar buluşmalarımıza katılan mes-
lektaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma 
Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, 
şu ifadelere yer verildi:

“Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak 
sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen 
cevher geliştirme sondajları neticesinde, 
yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kay-
nağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yakla-

şık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 
2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işlet-
mesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 
2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira 
katkısı olacaktır.”

Kaymaz Mahallesi’ndeki tesislerinde 
tespit edilen altın kaynağının çıkarılması 
için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir’de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi
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Türkiye'de evlerin yaşlarının 
artması, inşaat yapılacak alan-
ların bulunmaması ve kentsel 
dönüşüm çalışmaları, fahiş 
kira artışlarını yanında ge-
tirdi. Bu süreçte halkın 
yeni konut arzını karşıla-
yan bir kurum ise sosyal 
yapılar kurarak, emlak 
sektöründe önemli bir 
ağırlığa ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakan-
lığı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ), dünya-
da yaşanan koronavirüs 
salgını ve ekonomik krizlere 
rağmen son 3 yılda nitelikli ve 
yatay mimariyi esas alan yaklaşık 
213 bin konutu tamamladı, 144 bin ko-
nutun inşaatına ise devam ediyor.

2002'den bu yana "1 milyon 170 bin 
konut" hedefine ulaşıldı
2002'den bu yana "herkes için ko-

nut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak 
ulaşılabilir konut" hedefi doğrultusunda 1 

milyon 170 bin konut hedefine 
ulaşan TOKİ, yaklaşık 70 bin 

kişiye de istihdam sağladı.
Okul, hastane ve yurt 

inşaatı yapıldı
Kamunun ihtiyaç 

duyduğu eğitim, sağ-
lık, güvenlik ve spor 
gibi hizmet binalarının 
ve sosyal donatıların 
yapımında da önemli 
projeler geliştirerek 
vatandaşların hizme-
tine sunan TOKİ, bu 

kapsamda 2002'den 
bugüne 1.389 okul, 269 

hastane, 215 öğrenci yur-
du, 22 üniversite binası, 997 

spor salonu, 99 sağlık ocağı, 2 
bin 113 ticari ünite, 19 stadyum, 912 

cami olmak üzere 26 bin 134 sosyal donatı 
inşa etti.

İnşaatı devam eden 64 bin konutun, 
bu yıl tamamlanması hedefleniyor
TOKİ tarafından son 3 yılda nitelikli ve 

yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin 

konut, sosyal donatılarıyla şehirlere kazan-
dırıldı. Bu konutların yüzde 95'ini sosyal 
konutlar oluşturuyor. TOKİ, 775 şantiyede 
toplam 144 bin konut ile diğer donatıların 
inşaatına da devam ediyor. 

50 milyar lira yatırımla inşaatı devam 
eden bu konutlardan 64 bin konut ile 3 bin 
200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy 
evi ve diğer sosyal donatıları bu yıl tamam-
lamayı planlayan TOKİ, 220 farklı alanda 
yeni konut projelerinin ihalesini, 66 bin 
konutun da satış sözleşmesinin gerçekleş-
tirilmesini de bu yıl yaparak, 200 sektörün 
üretimine, ekonomiye ve istihdama katkı 
sağlayacak.

TOKİ, afet bölgelerinde
yaraları sarıyor
Ülkede yaşanan deprem, sel ve yan-

gınların yol açtığı yaraların sarılması için 
TOKİ tarafından yapımına başlanan ve kısa 
sürede büyük bir kısmı tamamlanarak tes-
lim edilen konut projeleri ile vatandaşların 
barınma ihtiyaçları da karşılandı.

Bu kapsamda Elazığ, Malatya, İzmir, 
Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve 
Muğla'da toplamda 40 bin konut ve köy 
evi, 1900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal 
donatılar inşa edildi, bir kısmı da halen de-
vam ediyor.

İstanbul'da kentsel
dönüşüm çalışmaları
TOKİ tarafından yurt genelinde kentsel 

dönüşüm çalışmaları da sürüyor. Bugüne 
kadar 179 bin konutun dönüşümü sağlanır-
ken, 45 ilde 108 proje yürütülüyor, yaklaşık 
73 bin konutun plan, proje ve inşa süreci 
devam ediyor.

İstanbul'da ise kentsel dönüşüm proje-
si kapsamında 22 ilçede, 35 projede top-
lam 27 bin konut ve ticari birimin üretilmesi 
noktasında önemli çalışmalar yapıldı. Bu 
kapsamda 12 bin 73 konut ve ticari ünite-
nin inşaatı ile yaklaşık 15 bin konut ve ticari 
ünitenin proje çalışmaları devam ediyor.

TOKİ son
3 yılda
toplam
213 bin
konut yaptı

TOKİ son
3 yılda
toplam
213 bin
konut yaptı
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Nuriye Çomak: ‘Ev hanımları kendin yap
ürünleriyle kendilerine iş sahası oluşturabilir’

Sosyal medya üzerinden kendin yap videoları paylaşan 
Nuriye Çomak, “Evde bulunan malzemelerle kendin 

yap projeleri yapmak mümkün. Ev hanımları, özellikle 
kendin yap ürünleriyle kendilerine bir iş sahası 

oluşturabilir” dedi.

Sosyal medya üzerinden kendin yap 
videoları ile fenomen hale gelen Nuriye 
Çomak, yaptığı paylaşımların kadınlara 
açtığı iş imkanları hakkında açıklamalarda 
bulundu. Çomak, “Kendin yap ürünlerinin 
masrafsız bir şekilde üretiliyor. Kendin yap 
projelerini hayata geçirmek çok masrafsız. 
Bu nedenle ev hanımları bu alanda üre-
timlerde bulunarak ürünlerinin satışını ger-
çekleştirebilir. Bu konuda kadınlara elim-

den gelen desteği sunmaya çalışıyorum” 
dedi.

“Ev hanımları kendin yap ürünleriyle 
kendilerine iş sahası oluşturabilir”
Evde bulunan malzemelerle kendin 

yap projeleri yapmanın mümkün olduğunu 
belirten Nuriye Çomak, “Takipçilerime bu 
konuda destek oluyorum. Evde bulunan 
malzemelerle kendin yap ürünlerinin üre-
timini gerçekleştirmek olanaklı. Böylelikle 
her bir üründe minimum maliyet oluştur-
mak mümkün. Ev hanımları, özellikle ken-
din yap ürünleriyle kendilerine bir iş sahası 
oluşturabilir. 

Ben de bu konuda kadınlara destek 
oluyor, onların bu alanda çalışmalarda bu-
lunmaları için elimden geleni yapıyorum. 
Sonuçta her birimiz bu alanda bir şeyler 
yapmaya çalışıyoruz. Herkes bir kazanç 

kapısı aralamak istiyor. Birbirimize destek 
olduğumuzda her şeyin çok daha iyi olaca-
ğını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Takipçilerim kendin yap projelerine 
yoğun ilgi gösteriyor”
Kendin yap projelerini sosyal medya 

aracılığıyla takipçileriyle paylaştığını be-
lirten Nuriye Çomak, “Instagram’da takip-
çilerimin kendin yap projelerine yoğun 
bir ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu durum 
beni çok mutlu ediyor.

Bazıları bu alanda nasıl aktif bir şekilde 
çalışabileceklerini soruyor.

Açıkçası kendin yap projeleri için sıkı 
bir çalışma gerekli. Ama bu çalışma süreci 
çok keyifli olduğu için insanların keyif al-
dıklarını görüyorum.

Ayrıca içerikler çok önemli” ifadelerini 
kullandı.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka
Türkiye ikinci el online araç pazarında 

geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen 
marka olurken, model bazında binekte en 
çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar ra-
porundan derlediği verilere göre, Türkiye 
ikinci el online binek ve hafif ticari araç pa-
zarında geçen ay 102 bin 806 adet (ilan-
dan tamamen kaldırılan araçlar satılmış 
kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 
45, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüz-
de 29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldı-
ğında ise yüzde 41 azalış kaydedildi.

En çok satılan 10 marka pazardan 
yüzde 77 pay aldı
İkinci el online pazarda temmuzda en 

çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif 
ticari) markası 14 bin 783 satışla Volkswa-
gen (VW) oldu. VW'yi, 12 bin 641 adetle Re-
nault ve 11 bin 594 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 10 bin 571 satışla 
Ford, 5 bin 284 ile Opel, 5 bin 196 adetle 
Hyundai, 5 bin 134 satışla BMW, 4 bin 968 
adetle Peugeot, 4 bin 896 adetle Merce-
des Benz ve 3 bin 833 adetle Toyota ilk 10 
içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif 
ticari araç pazarında satılan araçların yüz-
de 77'sini söz konusu ilk 10 marka gerçek-
leştirdi.

Passat yerini korudu
İkinci el online binek araç pazarında 

temmuzda toplam 82 bin 820 satış ger-
çekleşti. VW Passat, 4 bin 71 adetle tem-
muz ayında da en çok satılan model oldu.

Bunu 3 bin 735 adetle Renault Clio, 3 
bin 280 adetle Fiat Egea, 3 bin 132 adet-
le Renault Megane, 2 bin 563 adetle Ford 
Focus, 2 bin 460 adetle Toyota Corolla, 
2 bin 224 adetle VW Polo, 2 bin 67 adet-
le VW Golf, 2 bin 11 adetle Opel Astra ve 
1.868 adetle de Renault Fluence takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek 
satışlarının yüzde 33,1'ini oluşturdu.

Hafif ticaride Doblo
tercihi devam ediyor
Geçen ay ikinci el online hafif tica-

ri araç pazarında 19 bin 986 adetlik satış 
gerçekleşti.

Fiat Doblo, 2 bin 698 adetle temmuz 
ayının en çok satılan hafif ticari modeli 
olurken, Fiat Fiorino 2 bin 301 adetle ikinci 
ve Ford Transit/Tourneo Courier 2 bin 276 

satışla üçüncü sırada konumlandı.
Bu modelleri, 1.782 satışla Ford Transit/

Tourneo Connect, 1.444 adetle VW Cady, 
1.050 adetle VW Trasnporter, 877 adetle 
Ford Transit, 827 satışla Renault Kangoo 
ve 763 adetle de Peugeot Partner izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ti-
cari araç satışlarının yüzde 73'ünü oluştur-
du.

En hızlı Renault satıldı
Türkiye pazarı satış hızı temmuzda 

ortalama 55 gün olurken, en hızlı satılan 
marka 47 günle Renault oldu.

En yavaş satılan marka ise 68 günlük 
satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW ola-
rak belirlendi.



KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

62

Toros Dağları’nda ödüllü Eğriçayır
balının sağımına başlandı

Mersin’in Erdemli 
ilçesinde arıcılar, Toros 

Dağları’nın yükseklerinde 
kurdukları kovanlardan 
ödüllü Eğriçayır balının 

sağımını yapıyor.
Kanada'nın Montreal kentinde 2019'da 

düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'n-
de "Dünyanın En İyi Balı" ödülünü kazanan 
Eğriçayır balının üreticileri, bala adını ve-
ren 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yayla-
sı'nda üretim sürecini tamamladı.

Kovanlardaki ilk peteği çıkaran arıcılar, 
temizlik işleminin ardından organik balın 
sağımına başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem 
Tollu, bal hasadına katılarak üreticilere be-
reketli bir sezon diledi.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
yaylanın zengin florasıyla öne çıktığını be-
lirterek, "Dünyanın en kaliteli balının üre-
tildiği 2 bin 500 rakımlı yayladayız. Bele-
diye olarak arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi 
için çalışmalar yapıyoruz. Kent genelinde 
kayıtlı 4 bin arıcımız var. Arıcılarımız çok 
ciddi bir üretim yaparak ülke ekonomisine 
katma değer sağlıyor. 'Ya Allah bismillah' 
diyerek balımızı üreticilerle topladık." dedi.

Karın erimesiyle sulanan
kır çiçekleri verimi artırdı
Üretici Celal Çay da kışın yağan karın 

erimesiyle bitki örtüsünün zenginleştiğini 
dile getirerek, "Mersinli arıcılar olarak bu yıl 
yüzümüz gülüyor çünkü çok verimli bir yıl 
geçti. Kışın yağan bolca karla Toroslar'daki 
obruklar beyaz örtüyle doldu, baharda da 
karın erimesiyle yabani kır çiçekleri sulan-

dı. Arıcılarımız da tonlarca balı bu kır çiçek-
lerimizden topladı." ifadesini kullandı.

Eğriçayır balının dünyaca bilindiğini 
söyleyen Çay, "Kanada'da alınan ödül son-
rası bal, yurt içi ve dışından talep görmeye 
başladı. Önceliğimiz iç pazar ancak başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere Dubai, Japon-
ya, ABD ve Malezya'dan da talep var. Ge-
çen yıl kuraklık nedeniyle çok fazla ihracat 
yapamamıştık ama bu yıl ürettiğimiz tonlar-
ca balı dünyanın dört bir yanına gönderme 
hedefindeyiz. Tabii ki öncelikle iç piyasa-
daki müşterilerimizin taleplerini karşılaya-
cağız, sonrasında ihracata göndereceğiz. 
Mersinli arıcılar olarak bu yıl çok mutluyuz." 
diye konuştu.

Toros Dağları'nın zirvesinde üretilen 
balın kilogramının 200-800 liradan satıla-
cağı belirtildi.
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Bakan Kirişci: Bir zincir markette
Tarım Kredi’nin ürünleri satılacak

Çevre denetimlerinde bu yıl 2 bin 391 tesise
yaklaşık 340 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ‘Bir zincir 
market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform 

oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım 
Kredi’nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi 

ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından 
gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“GÜBRE KORİDORU DÜNYAYI
RAHATLATIR”
Tahıl koridorunun ardından gübre kori-

dorunun da mümkün olabileceğini belirten 
Bakan Kirişçi, “Gübre koridoru dünyayı ra-

hatlatır” dedi.
Kirisci konuyla ilgili şunları söyledi: 

“Tahıl koridoru olması gerektiği gibi işliyor. 
Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki ürün-
de ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri 
ve gübre. Amerika tarafından yapılan açık-
lamayla gıda ve gübrenin ambargoya dahil 
edilmediğinin belirtilmesi, Rusya’nın malını 
taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya’dan dolayı 
dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum.”

“TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ DAHA 
FAZLA TÜKETİCİYLE BULUŞACAK”
Yeni dönemde Tarım Kredi ürünleri de 

daha fazla tüketiciyle buluşacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu 

çalışmaya ilişkin detayları da paylaştı.
“Bir zincir market ile Tarım Kredi Koo-

peratifleri arasında platform oluşturulacak. 
Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kre-
di’nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım 
Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna 

hitap edecek. Görüşmeler olumlu ve çalış-
mada sona gelindi.”

“VATANDAŞLAR ORMANLARIN 
GÜNCEL HALİNİ TAKİP
EDEBİLECEK”
Bakan Kirişci, yeşil ekran müjdesi de 

verdi. Proje yakın zamanda hayata geçiri-
lecek. “Yeşil Ekran projesi hayata geçirile-
cek. Vatandaş anbean ormanların güncel 
halini görecek. Yangınlar sonrası yeşillen-
dirmeler gibi değişimler görülebilecek. Ça-
lışmada sona gelindi, birkaç hafta içinde 
hayata geçirilmesi planlanıyor.”

MAZOT DESTEĞİNE KARTLI SİSTEM
Bakan Kirişci bir kez daha mazot ve 

gübre için desteklerin nakdi olarak değil 
kart aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçiler 
için kart uygulamasının sonbaharda baş-
layacağını belirterek, “Sistem oturursa to-
hum ve ilaç için de uygulanacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, sosyal medya he-
sabından yaptığı açıklamada, "Bu yılın ba-
şından bu yana 41 bin 414 çevre denetimi 
yaptık. 2 bin 391 tesise, yaklaşık 340 mil-
yon lira ceza kestik. 257 tesisin faaliyetini 
durdurduk. Çevremizi, toprağımızı, hava-
mızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde 
müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini 
kullandı.

1200'E YAKIN PARAMETRENİN
ÖLÇÜM VE ANALİZİ YAPILIYOR
Bakanlıktan, denetimlere ilişkin yapı-

lan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde 
ihtiyaç duyulan her türlü su, atık su, de-
niz suyu, toprak, atık, arıtma çamuru, atık 
yağ, izolasyon sıvısı, sediment, baca gazı, 
kömür, prina ve fuel-oil başta olmak üzere 
1200'e yakın parametrenin ölçüm ve ana-
lizi Çevre Referans Laboratuvarı'nda yapı-
lıyor.

Bu denetimler ve analizler sonucunda 
çevre mevzuatında belirtilen usul ve esas-
lar ile sınırlama ve yasaklamalara aykırı fa-
aliyet gösterdiği tespit edilen kuruluşlara, 
kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygu-
lanıyor.

Ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri kapsamında gerekli tahkikatın 
yapılması amacıyla suç duyurusunda bu-
lunuldu.

ÇEVRE DENETİMİNDE
CUMHURİYET TARİHİNİN EN
YÜKSEK SAYISINA ULAŞILDI
Bakanlık, 2021'de Türkiye genelinde 

toplam 57 bin 22 çevre denetimiyle Cum-
huriyet tarihinin en yüksek denetim sayısı-
na ulaştı. Bu denetimlerde mevzuata aykırı 
faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 bin 
936 tesise yaklaşık 350 milyon lira idari 
para cezası uygulandı ve 406 tesis hakkın-
da da faaliyet durdurma kararı alındı.

Türkiye'nin 81 ilindeki Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince ya-
pılan denetimlere katkı sağlamak amacıyla 
Bakanlığın Merkez Denetim Ekipleri, Mobil 
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları ile Mobil 
Su ve Atık Su Laboratuvarları da bölgeye 
sevk ediliyor, böylece denetimlerde daha 
hızlı sonuç alınıyor.

Sürekli İzleme Merkezi çerçevesinde 
hava kalitesi, atık su, emisyon ve deniz kir-
liliği ölçüm sonuçları, çevreye ilişkin karar 
alma süreçlerinde ve çevre denetimlerinin 
planlanmasında kullanılıyor.
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Ucuz konut projesinde detaylar belli oldu!
Kimler başvurabilecek? Gelir sınırı nedir?

Yüksek kiralar ve bankaların faiz oran-
ları nedeniyle ev sahibi olamayan vatan-
daşlara ev alma imkanı sağlayacak konut 
projesinde süreç hızlandı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm 
detaylarını 13 Eylül’de vatandaşa açıklaya-
cak.

Milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut pro-
jesinin detaylarını merak ediyor. Peki, TOKİ 
sosyal konutlarında maaş sınırı kaç? Hane 
geliri ne kadar olacak? Öncelikli grupta 
kimler var?

GELİR SINIRI NE KADAR?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal 

konut projesinde ucuz ev sahibi olmak is-
teyenler için başvuru için gelir sınırı 14 bin 
liraya çıktı. Bu sınır İstanbul için 16 bin lira 
olarak uygulanacak.

KİMLER FAYDALANACAK?
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere 

göre, dev konut hamlesi kapsamında dar 
gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra 
gençler ve emekliler de ayrı kota içinde 
değerlendirilecek.

Gelen yoğun talep üzerine toplam 
konut sayısının yüzde 20’si gençlere ayrı-
lırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş 
için kota ayrıldı. Anadolu şehirleri ve İs-
tanbul’da kişilerin gelir sınırı ve daha önce 

ev sahibi olmaması koşullarının aranacağı 
kampanyada, başvuruların ardından kura 
yolu ile konut edinimi sağlanacak.

Vatandaşın dört gözle beklediği kam-
panya kapsamında konut sayısı illerden 
gelen talebe göre şekillenecek. Büyük şe-
hirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 
bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.

İŞLETMELERE SANAYİ TESİSLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle 
yürütülecek yüzyılın projesinde sosyal ko-
nutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak 
amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler 
için sanayi tesisleri inşa edilip; vatandaşa 
uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.

20 YIL VADELİ SATIŞ
Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek 

projede vatandaş uzun vadelerle düşük 
taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bil-
gilere göre yapılan çalışmalar kapsamında 
vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olma-
sı için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlan-
ması planlanıyor.

ALTI GRUBA ÖZEL
KONTENJAN AYRILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada; “Vatandaşımı-

za en iyisini sunmak için gece-gündüz ça-
lışıyoruz. Yüzyılın projesinde tarih 13 Eylül! 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan 13 Eylül’de cumhuriyet tarihinin 
en büyük sosyal konut hamlesini açıklaya-
cak” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında projeye ilişkin detaylar 
da veren Bakan Kurum, kampanyada ko-
nut, konut arsası ve sanayi sitelerinin de 
olacağını belirterek yeni evlenenler, genç-
ler, emekliler, engelliler, şehit yakınları- ga-
ziler için özel kontenjan olacağını söyledi.

HİÇ EVİ OLMAYAN ALABİLECEK Mİ?
Dev kampanya kapsamında sadece 

hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına 
açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın 
kendi için konut yapması adına uygun şart-
larda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satı-
şa çıkarılacak.

Vatandaş tek parselde kendi evini ya-
pacak ya da talep örgütlenmesi ile daha 
büyük parseller alabilecek.

İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşa-
cak. Altyapıya sahip arsaların Ankara’da 
Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca gibi 
bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. 
İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa 
konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa 
üretimi için çalışmalar devam ediyor.

Tüm Türkiye’nin heyecanla 
beklediği Cumhuriyet tarihinin 

en büyük sosyal konut 
hamlesinde geri sayım başladı. 
Vatandaşları az peşinat, düşük 

taksit ve uzun vade ile kira 
öder gibi konut sahibi yapacak 

TOKİ konut kampanyası ile 
ilgili detaylar yavaş yavaş 

ortaya çıkıyor. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük sosyal 

konut projesinde ucuz ev sahibi 
olmak isteyenler için başvuru 
için gelir sınırı 14 bin liraya 

çıktı. Bu sınır İstanbul için 16 
bin lira olarak uygulanacak.
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Türkiye’de üretildi, dünyaya satıldı:
20 günde 16 milyonluk ihracat

Hasanbey’, ‘Kabaaşı’, 
‘Hacıhaliloğlu’ ve 

‘Alyanak’ gibi 32 çeşit 
irilik ve lezzette kayısının 
yetiştiği Malatya’da hasat 
sona erdi. Yeni sezon kuru 
kayısı ihracatına başlanan 
Malatya’da, ağustos ayının 
ilk 20 gününde 2 bin 908 

ton kuru kayısı ihraç 
edilerek 16 milyon 54 bin 

dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli 
kısmının yapıldığı, Türkiye’deki 22 milyon 
kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bu-
lunduğu Malatya’da, ihracat getirisi yüz 
güldürüyor.

“Antep baklavası” ve “Aydın inciri”nin 
ardından Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdin-
de coğrafi işaret alan ürünü olarak dikkati 
çeken Malatya kayısısında yeni ihracat se-
zonu ağustos ayıyla başladı.

Malatya Ticaret Borsası, geçen sezon 
(1 Ağustos 2021-31 Temmuz 2022) 113 ül-
keye 80 bin 720 ton kuru kayısı ihraç edi-
lerek ülke ekonomisine 375 milyon dolar 
kazandıran Malatya kayısısında, yeni sezo-
nun başladığı ağustos ayının ilk 20 günün-
de başta ABD olmak üzere Fransa, Alman-
ya, Birleşik Krallık ve Brezilya’ya 2 bin 908 
ton kuru kayısı ihraç edilerek 16 milyon 54 
bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ra-
mazan Özcan, yeni ihracat sezonunun tüm 
hızıyla devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde yaşanan yüksek enf-
lasyon ve buna bağlı alım gücündeki dü-
şüklükler nedeniyle genel olarak ihracatta 
bir gerilemenin yaşandığını anlatan Özcan, 
şöyle devam etti:

“Bu durumdan her ürün gibi kayısı da 
etkilendi. İklim değişikliği kaynaklı sorunla-
ra bağlı olarak mahsulün geç olgunlaşma-
sıyla da ağustosun ilk 20 günündeki ihra-
cat rakamlarımızda geçmiş yıllara göre bir 
gerileme söz konusu. Geçen yıl 1-20 Ağus-
tos tarihlerinde 5 bin 686 ton kuru kayısı 
ihraç ederek karşılığında 20 milyon 469 
bin dolar gelir elde etmişken bu yıl aynı 
dönemde 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç 
ederek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde 
ettik. Rakamların ilerleyen süreçte norma-
le döneceğini tahmin ediyoruz. 100 bin ton 
ihracat, 500 milyon dolar hedefimize emin 
adımlarla ilerliyoruz.”

KAYISININ SOFRAYA UZANAN
ZAHMETLİ YOLCULUĞU
“Hasanbey”, “Kabaaşı”, “Hacıhaliloğlu” 

ve “Alyanak” gibi 32 çeşit irilik ve lezzette 
kayısının yetiştiği Malatya’da hasat sona 
erdi. Malatya’da yaklaşık 50 bin ailenin ge-
çimini sağladığı kayısı bahçeleri, mevsim-
lik tarım işçileri için de önemli bir kazanç 
kaynağı durumunda.

Hasat döneminde Şanlıurfa başta ol-
mak üzere Adıyaman ve Diyarbakır gibi 
illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, 
yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve 
kurutma işlerini yapıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçede çalış-
maya koyulan işçiler, bir yandan makine 
yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen 
kayısıları toplayıp, kasalara koyuyor ve iş-
lemeye hazır hale getiriyor.

Hasat döneminin ardından islim işlemi-
ne tabi tutulan kayısılar kurutmaya başla-
nıyor. 

Kurutma işleminin ardından işletmele-
re satılacak kayısılar, yıkanıp temizlendik-
ten sonra piyasaya sunuluyor.

Battalgazi ilçesi Meydancık Mahalle-
si’nde üretim yapan Mustafa Bingöl, bah-
çelerine çalışmaya Şırnak, Van ve Batman 
gibi illerden işçilerin geldiğini söyledi.

Kaliteli kayısılar yetiştirdiklerini anlatan 
Bingöl, bereketli hasat dönemi geçirdikle-
rini ifade etti.

Ailesiyle Şırnak’tan Malatya’ya kayısı 
bahçesinde çalışmaya gelen tarım işçisi 
Feyruşah Serin de yaklaşık 1 ay kadar Ma-
latya’da çalışacaklarını, daha sonra da fın-
dık işinde çalışmaya gideceklerini belirtti.

Tarım işçisi Mehmet Serin de sıcak ha-
vada biraz zorlandıklarını vurgulayarak yıl 
içesinde 5 farklı ile çalışmaya gittiklerini 
kaydetti.
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Siparişlere yetişemiyorlar!
600 milyon dolara çıktı

Otomotiv üretimi yüzde 5 arttı

Karavan üreticilerinin si-
pariş yetiştiremediği, satış 
patlaması yaşandığı ifade 

ediliyor. Karavan üreticile-
ri satışlarını yüzde 400 ar-
tırırken, sektörün ihracatı 
yüzde 280’lik yükselişle 
600 milyon doları buldu.

Pandemi ile hayatımızda önemi artma-
ya başlayan karavanların, Türkiye'de satış-
ları katlanırken ihracatı da büyüyor. Ülke-
mizde hızla gelişen bu genç sektör kaliteli 
üretim, çeşitlilik ve tasarım avantajıyla 600 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sek-
törde son 2 yılda üretici sayısı da 5 katına 
çıkarak 280'e ulaştı.

PAZARI YÜZDE 150 BÜYÜYECEK
Sektör temsilcileri özellikle pandemi 

sonrasında izole yaşamın etkisiyle, birçok 
kişinin yeni modellere ilgi gösterdiğini söy-
ledi. Bu araçlara yönelik artan ilgiye para-
lel pazarın da yüzde 150 büyümesi bekle-
niyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Şu anda 
talep fazlalığından dolayı bir karavanın en 

erken 1 yılda teslim edildiği kaydedilirken, 
aynı zamanda yurt dışından da çok fazla 
talep geliyor. Türkiye'deki üreticiler aynı 
zamanda, Avrupa'nın karavan alanında 
eksik kaldığı noktalarda ciddi bir tedarikçi 
konumuna geldi.

TÜRKİYE'DE DEV ETKİNLİK
Sektördeki gelişim fuarlara da yansıdı. 

Son olarak 3. Marmara Karavan ve Doğa 
Sporları Fuarı 21 Pendik'de doğa tutkunları 
ve uygun fiyatlara tatil yapmak isteyenler 
için kapılarını açmaya hazırlanıyor.  Fiyatla-
rı 70 bin TL ile 20 milyon TL arasında de-
ğişen ve toplam maliyeti 900 milyon TL'yi 
bulan 200 karavan Türkiye'de meraklıları 
ile buluşacak.

Fuara 200 firma katılacak.
SATIŞ PATLAMASI YAŞANIYOR
Karavan üretimi ve ihracatı yapan NSM 

Karavan, son 2 yılda üretici sayısının 5 ka-
tına çıktığını, Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere ihracatın da hızla yükseldiğini açık-
ladı. Pandemi sonrası güvenli tatil tercihi 
olarak öne çıkan karavanlarda da 2021 
yılında satış patlaması yaşandığına dikkat 
çeken şirket açıklamasında, yüzde 400 ar-
tan karavan satışlarına üreticilerin yetişe-
mediği belirtildi.

Şu anda talep fazlalığından dolayı bir 
karavanın en erken 1 yılda teslim edildiği 
kaydedilirken, aynı zamanda yurt dışından 
da çok fazla talep geldiğine dikkat çekildi. 
İstanbul'daki fuar da üreticiler için yatırım 
ve satış fırsatı doğuracak.

NSM Karavan gibi ihracat atağında 
bulunan firmalar, ikili görüşmeler yaparak 
Türkiye'yi karavan üretiminin merkezi hali-
ne getirmek istiyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
ocak-temmuz verilerini açıkladı. Yılın ilk 
yedi ayında otomotiv üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 
742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise 
yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet 
olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam 
üretim ise 770 bin 279 adede ulaş-
tı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı 
adet bazında yüzde 3 artarak 526 
bin 601 adedi bulurken, otomobil ih-
racatı ise yüzde 8 azalarak 298 bin 
333 adet oldu. Bu dönemde, ticari 
araç üretimi bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 21 oranında ar-
tış gösterdi. Ağır ticari araç grubun-

da üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari 
araç grubunda üretim yüzde 20 arttı. Yılın 
ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 
308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde, Türkiye otomotiv sanayisinin 

kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak 
gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite 
kullanım oranları ise hafif araçlarda (oto-
mobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon 
grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs gru-

bunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 
62 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 
yedi ayını kapsayan dönemde top-
lam pazar geçen yıla göre yüzde 7 
daralarak 430 bin 929 adet düzeyin-
de gerçekleşti. Bu dönemde, otomo-
bil pazarı da yüzde 8 oranında daral-
dı ve 319 bin 313 adet oldu. Son 10 
yıllık ortalamalar dikkate alındığında 
2022 Ocak-Temmuz döneminde 
toplam pazar yüzde 0.5, otomobil 
pazarı yüzde 1 oranında arttı.
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TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği 
Türk tarımına devrim 

niteliğinde iki önemli proje 
yaptı” dedi.

Hisarcıklıoğlu’ndan tarım ve hayvancılık mesajı

KONYAGİAD’da ‘‘Çalışma hayatında güncel gelişmeler’’ konuşuldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir takım zi-
yaretlerde bulunmak için Erzurum’a geldi. 
Ziyaret ettiği Erzurum Ticaret Borsasında 
konuşan Hisarcıklıoğlu, “Borsamız 5 yıldız-
lı bir borsa durumunda bulunuyor. Bugün 
Almanya, Fransa ve İngiltere’de bir borsa 
hangi standartlarda hizmet veriyorsa bizim 
borsamızda o standartlarda hizmet veriyor. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk ta-
rımına devrim niteliğinde iki önemli proje 
yaptı” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı bir takım ziyaretlerde ve yerinde ince-
lemelerde bulunmak için Erzurum’a geldi. 
İlk olarak Erzurum Valisi Okay Memiş’i zi-
yaret eden Hisarcıklıoğlu daha sonra Bü-
yükşehir Belediyesini ve Erzurum Ticaret 
ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Daha sonra 
Erzurum Ticaret Borsasında toplantı dü-
zenleyen Hisarcıklıoğlu Erzurum’un coğra-
fi işaretli ürünlerde öncülük yaptığını belir-

tirken Erzurum su böreği için Avrupa’dan 
da tescil alacaklarını ifade etti.

“BORSAMIZ 5 YILDIZLI
BİR BORSA DURUMUNDA”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 

Türk tarımında devrim yaptığını söyleyen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, “Erzurum Ta-
rım ve Hayvancılık için durmadan çalışıyor. 
Borsamız 5 yıldızlı bir borsa durumunda 
bulunuyor. Bugün Almanya, Fransa ve İn-
giltere’de bir borsa hangi standartlarda 
hizmet veriyorsa bizim borsamızda o stan-
dartlarda hizmet veriyor. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Türk tarımına devrim 
niteliğinde iki önemli proje yaptı. Birincisi 
lisanslı depolar, ikincisi artık ürünler sağ-
lıklı şekilde depolanmasını sağlayacak 
lisanslı depolar kurduk. Gerek üretici ve 
tüketici gerek sanayici lisanslı depo vası-
tasıyla korunmuş olacak. Erzurum Ticaret 
Borsası lisanslı depoculuk alanında ortak 

durumunda bulunuyor. Aynı zamanda de-
poladığımız ürünleri pazarlamak için tarım 
ürünlerinin satışı için bir borsa gerekiyor-
du. Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduk 
burada tüm Türkiye’nin tarım piyasasını 
belirliyoruz. Herkes lisanslı depoya koydu-
ğu malı vergisini alarak veya sadece elekt-
ronik olarak şifre aldığı zaman istediği gibi 
elektronik ortamda satış yapabiliyor” diye 
konuştu.

“YAPTIĞINIZ İŞ DÜNYANIN
BİR NUMARALI STRATEJİK
KONUMU HALİNE GELDİ”
Erzurum’un coğrafi işaretli ürünlerde 

öncülük yaptığını da kaydeden Hisarcık-
lıoğlu, “Coğrafi işaretli ürünlerde Erzurum 
rekor kırmış durumda bulunuyor. Kendi 
değerlerini sahip çıkmayan yok olmaya 
mahkumdur. Erzurum borsamız ve Erzu-
rumlular coğrafi işaretli ürünlerde çok iyi 
öncülük yapıyor. Atadan kalan yiyecek 
ve içeceklere sahip çıkıyor. Bunları şimdi 
Avrupa’da da tescil ettireceğiz. Yaptığınız 
iş dünyanın bir numaralı stratejik konumu 
haline geldi. Tarım ve hayvancılık sadece 
bizim değil dünyanın sektörü tarım ve hay-
vancılıktır. 2 kötü örnek bize bunu göster-
miş oldu bunlarda pandemi ve Rusya, Uk-
rayna savaşıdır” açıklamalarında bulundu.

Konya’da kuruluşundan bu yana 
yaptığı çalışmalarla iş ve sivil toplum 
dünyasına yeni ve güçlü bir soluk ge-
tiren Konya Genç İş İnsanları Derneği 
(KONYAGİAD), üyelerine yönelik bil-
gilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. 
Dernekte son olarak ‘‘Çalışma Haya-
tında Güncel Gelişmeler’’ konulu bir 
program düzenlendi. Toplantıya ka-
tılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Konya İl Müdürü Murat Mustafa Ya-
vuz, SGK’nın işleyişi hakkında bilgi 
verirken sosyal güvenliği, çalışan 
ve işveren gözünden değerlendirdi. 
Yavuz, SGK’nın yaptığı işin emeklilik 
hizmetleri ve sağlık finansmanı ola-
rak ikiye ayrıldığına değinerek sağ-
lık finansmanının kapsadığı eczane 

ve hastane ödemelerinden bahsetti. 
Sağlık hizmetleri konusunda daha 
önceden yurt dışına gidildiğini, ancak 
günümüzde ülkemizdeki imkanların 
gelişmesi dolayısıyla artık Türkiye’ye 
sağlık hizmeti almak için gelindiğini 
vurgulayan Yavuz, konuyla ilgili detay-
ları da anlattı. Yavuz, sağlık ve güven-
lik hizmetleri hakkında bilgi verirken 
KONYAGİAD üyelerinin sorularını da 
cevaplandırdı.

Toplantıya katılan TÜGİK Yönetim 
Kurulu Üyesi ve KONYAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz, SGK 
İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz’a verdi-
ği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, 
bu tür faaliyetleri bundan sonra da ar-
tırarak sürdüreceklerini belirtti.
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İttifak Holding Grup CEO’su değişti

Seydişehir’de 
iki açılış birden

Kamu Aydınlatma 
Platformu’na yapılan 

açıklamada, Mert Dorman 
İttifak Holding Grup 

CEO’su olarak atandığı 
bildirildi. İttifak Holding 
bünyesinde Selva Gıda, 

İmaş Makine, Adese 
Gayrımenkul gibi şirketler 

bulunuyor.

Seydişehir belediye başkanı 
Mehmet Tutal’ ın girişimleri 
ile, iş adamı Ömer Doğancı 

‘nın yapımını üstlendiği 
Aile sağlık merkezi ve 112 

Acil Sağlık İstasyonu temeli 
düzenlenen törenle atıldı.

Mert Dorman, gıda, inşaat, makine gibi 
sektörlerde uzun yıllardır faaliyet gösteren 
İttifak Holding'in Grup CEO'su oldu. Atama 
bilgisi, Kamu Aydınlatma Platformu'nda 
paylaşıldı.

İttifak Holding bünyesinde Selva Gıda, 
İmaş Makine, Adese Gayrımenkul gibi şir-
ketler yer alıyor.

MERT DORMAN KİMDİR?
1980 yılında İstanbul’da doğan Mert 

Dorman, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi İngilizce Ekonomi Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra Marmara 
Üniversitesi’nde MBA yaptı.

Uluslararası havayollarında pazarla-
ma ve satış artırma faaliyetleri alanında 
akademik çalışmaları olan Mert Dorman, 
İngiltere’de Regent School’da eğitim aldı. 
2006-2007 yıllarında sigorta sektörünün 
önde gelen şirketlerinden Avivasa Hayat 
ve Emeklilik’te finansal danışman olarak 
görev yaptı.

Mert Dorman, 2007-2022 yılları ara-
sında Türk Hava Yolları'nda Gelir Yönetimi 
Ücret Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Baş-
kan Yardımcılığı, Kurumsal Pazarlama ve 
Dağıtım Kanalları Başkanlığı ve Kurumsal 
İletişim Başkanlığı görevleri yaptı.

2021-2022 yılları arasında Türk Hava 
Yolları Ve Tav Holding ortaklığı TGS Yer Hiz-
metleri şirketinde Yönetim Kurulu üyesi ola-
rak görev yaptı. Ayrıca Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Danışmanı olarak görev yapıyor.

Necati Kalaycıoğlu Caddesi İtfaiye Bi-
nası yanında bulunan alanda gerçekleştiri-
len törene, Kaymakam Deniz Pişkin, Beledi-
ye başkanı Mehmet Tutal, il sağlık müdürü 
Mehmet Koç, ilçe sağlık müdürü, Mustafa 
Özer, Emniyet müdürü Cevdet Arıcı, Ak par-
ti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Hayırsever 
işadamı Ömer Doğancı, Esnaf sanatkarlar 
odası başkanı İbrahim Aypar, Esnaf kefalet 
kooperatifi başkanı Durmuş Onar, görevliler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Deniz 
Pişkin, “Son zamanlarda ilçemize kazandı-
rılan sağlık hizmetleri konusunda bu eser 
görünen bir yüz olarak önemli bir yer teşkil 
edecektir.

Bunun güzel bir gelişme ve örnek ol-

ması gerektiğini dile getiren Kaymakam 
Pişkin, İyi yatırıma vesile olduğu için Ömer 
Doğancı beyi tebrik ediyorum. Kendisin-
den Allah razı olsun. Allah sayılarını artır-
sın” dedi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal 
da yaptığı konuşmada; “Eser bırakma yarışı 
içinde olanlar ile bunu konuşanlar arasında 
bir yarış içindeyiz. Biz eser bırakmayı ter-
cih ediyoruz. Şehir merkezi dolduğu için, 
yerleşim artık bu bölgeye doğru kaymaya 
başladı. Bu sebeple Aile sağlık merkezi ve 
112 Acil Sağlık İstasyonu temeli bu bölgeye 
atıyoruz. Ömer Doğancı kardeşimiz ilçeye 
bu hizmeti kazandıracağı için kendisini ha-
yır ile yad edeceğiz” dedi.

DEVLET MİLLET KAYNAŞMASINA
İHTİYACIMIZ VAR

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da yaptı-
ğı konuşmada, “Devlet millet kaynaşması-
na büyük ihtiyacımız var, amacımız gelecek 
nesillere güzel ortamlar hazırlamak. Has-
tane ek binamızın ihalesi yeniden yapıla-
cak, bunun yanında ilçe sağlık müdürlüğü 
binamız tamamlandı, 1 Eylül den itibaren 3. 
Sağlık merkezi binamız hizmete başlıyor, 
hizmeti eski binamızda vereceğiz, burada 
da 112 istasyonumuz bulunacak. İnşaallah 
daha güzel günlerde, güzel hizmetlerin su-
nulduğu bir çalışma ile görevimizi tamam-
larız. Yapılan bu hizmet hayırlı olsun” dedi. 
Daha sonra müftü Adem Bebek’in yaptığı 
duanın ardından, protokol üyelerinde Aile 
sağlık merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu 
temeli atıldı.



KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

70

İstanbul Sanayi 
Odası (İSO), 

Türkiye’nin İkinci 
500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu-2021 
araştırmasının 

sonuçlarını açıkladı. 
Listede Konya’dan 
15 firma yer aldı. 
İşte o firmalar ve 

sıralamadaki yerleri.

Konya’daki 15 firma “İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine girdi

İSO, mayıs ayında açıkladığı "İSO Tür-
kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" 
araştırmasının ardından daha çok KOBİ 
niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO 
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu-2021" araştırmasının sonuçlarını da 
açıkladı.

Buna göre, İSO İkinci 500'ün 2021 yı-
lındaki üretimden net satışları yüzde 77,5 
artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 milyar 
TL'ye yükseldi.

Üretimden net satışlar baz alınarak ya-
pılan İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sıralaması-
na bakıldığında; Ege Seramik 980,1 milyon 
TL ile ilk sırayı aldı. 

Ege Seramik'i, küçük bir farkla 979,8 
milyon TL ile Kozlu Gıda takip ederken, 
Kangal Termik Santral 979,7 milyon TL ile 
üçüncü oldu.

İSO İkinci 500'ün bu yılki listesine 137 
yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 57 
tanesi İSO 500'den İSO İkinci 500'e düşen 
şirketlerden oluştu. Listeye geçen yılki İSO 
1000 dışından giren yeni firma sayısı 80 
olurken, 2020 yılının İSO İkinci 500 liste-
sinden İSO 500'e çıkan firma sayısı ise 39 
olarak gerçekleşti.

"SANAYİ KURULUŞLARIMIZ
GÜÇLENEN KÜRESEL TALEPTEN
PAYINI ALDI"
Açıklamada görüşlerine yer verilen 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçı-
van, İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sonuçları-
nın dünya ekonomisinin salgın krizinden 
çıkış sancılarıyla geçirdiği hareketli bir yılın 
sanayiye yansıyan fotoğrafı niteliğinde ol-
duğunu belirtti.

Öncelikle 2021 yılındaki aşı uygulama-
larıyla dünyada hemen her sektöre dönük 
talebin beklenenden erken toparlandığına 

tanıklık edildiğini aktaran Bahçıvan, "Bu, 
beraberinde tedarik krizini getirdi. Gev-
şek para ve maliye politikalarının sağladığı 
rekor parasal genişlemenin en yıkıcı yan 
etkisi ise sonuçlarını bugün de yaşamakta 
olduğumuz küresel enflasyon oldu." ifade-
lerini kullandı.

Bahçıvan, 2021 yılını çift haneli bir bü-
yümeyle kapatan Türkiye'de sanayi ku-
ruluşlarının özellikle dış pazarlardaki per-
formanslarıyla güçlenen küresel talepten 
payını aldığını belirterek, şunları 
kaydetti:

"İSO 500'e göre daha küçük 
ölçekli ve KOBİ niteliğinde şirket-
lerden oluşan İSO İkinci 500’ün 
ihracatı yüzde 35'lik bir büyümey-
le 2021'de Türkiye genelinden 
ve İSO 500'den daha başarılı bir 
görünüm sunuyor. Fakat İSO İkin-
ci 500'ün verilerine baktığımızda, 
borçlanma yapısında belirgin bir 
bozulma dikkatimizi çekmekte-
dir. Söz konusu veriler İSO İkin-
ci 500'de işletme faaliyetlerinin 
giderek daha fazla borçlanma 
ağırlıklı olarak finanse edildiğini 
ortaya koyuyor. Asıl önemlisi ise 
borcun vade yapısında da gözle 
görülür bir kısalmanın olması.

Baktığımızda, mali borçla-
rın toplam borçlar içindeki payı yüzde 
57,6'dan yüzde 54,2'ye inerken, diğer 
borçların payı yüzde 42,4'ten yüzde 45,8'e 
yükselmiş görünüyor. Bunun anlamı şu; 
İSO İkinci 500 şirketleri; faaliyetlerin fi-
nansmanında ve artan işletme sermayesi 
ihtiyacının karşılanmasında ticari borçları 
çok daha fazla kullanmışlar. Bir başka de-
yişle 2021'de sanayiciler, bankalara olan 

borçlarından çok daha büyük bir hızla baş-
ka firmalara borçlanmışlar. Bu, İSO İkinci 
500 araştırmalarında karşımıza çıkan yeni 
bir durum olarak dikkati çekiyor."

LİSTEDE 15 KONYA
FİRMASI YER ALDI
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu-2021 sonuçlarına göre; listede 
Konya’dan 15 firma yer aldı.

O firmalar ve sıralamadaki
yerleri şöyle:

BAŞKAN ALTAY'DAN KUTLAMA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, 
"Türkiye’nin ikinci büyük 500 sanayi kuru-
luşu içine Konyamızdan 15 firma girdi. Şeh-
rimize ekonomi ve istihdam katma değeri 
sağlayan tüm müteşebbislerimizi, yönetici-
lerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum." 
ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, dar 
gelirliler için iki proje 
üzerinde çalıştıklarını 
belirterek, kabinede 
tartışıldıktan sonra 

kamuoyuna açıklanacağını 
söyledi. İlk çeyrekte 

büyümenin yüzde 7.3 
olduğunu hatırlatan Nebati, 

ikinci çeyrekte bunun 
da üzerinde bir büyüme 
beklendiğini ifade etti.

Dar gelirlileri rahatlatacak projeler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati, dar gelirliler için iki proje üzerinde 
çalıştıklarını belirterek, kabinede tartışıl-
dıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını 
söyledi. İlk çeyrekte büyümenin yüzde 7.3 
olduğunu hatırlatan Nebati, ikinci çeyrek-
te bunun da üzerinde bir büyüme beklen-
diğini ifade etti. Bakan Nebati, dün NTV 
canlı yayınında 4 milyon haneye doğalgaz 
ve elektrik desteği verdiklerini belirterek, 
bu destek çerçevesinde 142 milyar TL’den 
vazgeçildiğini ifade etti. Dar gelirlilere yö-
nelik çalışmaların sorulması üzerine Neba-
ti, ilgili bakanlıklarla yapılan iki proje oldu-
ğunu söyledi.

YAPILANDIRMA SORUSU
Çalışmaların icra/haciz ve kredi kartı 

yapılandırılmasına yönelik olup olmadığı 
sorusuna ise Nebati, “Sıkıntı varsa bu sı-
kıntıların giderilmesi noktasında bahset-
tiğiniz alanlar dahil olmak üzere adımları-
mızı atmamız mukadder” dedi. Sorunların 
giderilmesi için Adalet, Enerji ve Tabii Kay-
naklar, Ulaştırma bakanlıklarıyla toplantılar 
yaptıklarını anlatan Nebati, “Kabine top-
lantısında tartışıldıktan sonra Cumhurbaş-
kanı’mız tarafından kamuoyuyla paylaşıla-
cağı zaman hep beraber görmüş olacağız. 
Ciddi ve önemli iki projemiz var. Aile Ba-
kanlığımız ile de güzel bir çalışmamız var, 
inşallah bunu da neticelendirmiş olacağız” 
ifadelerini kullandı.

TARİHİ DÜŞÜŞ TRENDİ
Merkez Bankası’nın ticari kredi faizle-

rine yönelik adımlarının hatırlatılması üze-
rine Nebati, Merkez Bankası faiz oranları 
ile ticari krediler arasındaki makasın açıl-
dığını belirterek, düzenleme kapsamında 
kredilerde yüzde 23 ila 29 arasındaki faiz 
için “faiz anomalisi”ne müdahale edildiğini 
söyledi. Kredi faizinin yüzde 29’u aşması 

durumunda yüzde 90 menkul kıymet tesisi 
getirildiğini dile getiren Nebati, “Bu banka-
ların menkul kıymete olan ihtiyacının orta-
ya çıkması demektir. Bu anlamda bankalar 
pazartesiden itibaren menkul kıymetlere 
olan taleplerini artırdı. Dün itibarıyla bakıl-
dığında 2, 5 ve 10 yıllıklarda tarihi bir düşüş 
trendini yakalamış olduk. Böylelikle Hazi-
ne’nin borçlanma miktarı ve oranı düşmüş 
oldu” dedi.

Nebati, eylül ayında tahvil ihracına çı-
kacaklarını belirterek, bu tahvil ihracıyla 
bankaların ihtiyacının karşılanmış olaca-
ğını vurguladı. Kredi faizlerinin Merkez 
Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı yö-
nünde beklentileri olduğunu vurgulayan 
Nebati, bu düzenlemelerin aynı zamanda 
kredilerin faturalandırılarak amacına uy-
gun kullandırılmasına yönelik bir yöntemin 
geliştirilmesi amacını da taşıdığını kaydetti.

BİST’E 300 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ
Nebati, başta doğrudan yatırımlar 

olmak üzere ciddi bir yabancı para giri-
şi olduğunu belirterek, BİST’te ciddi bir 
yükseliş ve endekse 300 milyon doların 
üzerinde giriş olduğunu kaydetti. Bunun 
dışında da girişler olduğunu anlatan Neba-
ti, “Bu girişler artarak devam ediyor. Aynı 
şekilde doğrudan yatırımlara, gayrimenkul 
sektörüne geliyorlar. Bunlara bakınca, Dö-
viz tevdiat hesaplarına, Merkez Bankası 
brüt rezervlerinin 110 milyar doların üzeri-
ne çıkması gibi sonucu ortaya koydu. Bu, 
artarak devam edecek. Niye dünya güven-
li liman arıyor? Türkiye bu güvenli limanla-
rın başında gelen ülkelerin sıralamasında 
ilk sırada yer alacak kapasiteye sahip. Bu 
girişin artarak devam edeceğini bekliyo-
rum” diye konuştu.

‘ENFLASYON DÜŞÜŞÜ ARALIKTA BAŞLAR’
Bakan Nebati, enflasyona ilişkin bir 

soru üzerine, enflasyonla mücadelenin net 
bir şekilde devam ettiğini, aralık ayından 
itibaren baz etkisi ile başlayacak olan dü-
şüş trendinin, 2023’ü kapayacak şekilde 
devam edeceğini kaydetti. Nebati, “Önü-
müzdeki yıl seçimlere giderken, bütçeden 
taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi 
aynı kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

KYK DÜZENLEMESİ
EKİMDE MECLİS’TE
Bakan Nebati, Kredi Yurtlar Kurumu 

(KYK) borçlarının geri ödenmesine yöne-
lik düzenlemeyle ilgili, ekim ayında Mec-
lis açıldığında bir torba yasanın olacağını 
belirterek, “Benzer alanlar da dahil olmak 
üzere torba yasada bunların tamamını çöz-
müş olacağız” diye konuştu.

‘ZİNCİR MARKETLERDEN
ADIM BEKLİYORUZ’
Tarım Kredi marketlerinde bazı ürün-

lerde indirim yapıldığını hatırlatan Nebati, 
diğer büyük zincir marketlerin de bu yön-
de adım atmasının en büyük beklentileri 
olduğunu söyledi. Nebati, “Tarım Kredi’nin 
yapmış olduğu çalışmalar, piyasadaki bek-
lentiler, TÜİK verileri, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı ve bizim yaptığımız ortak 
çalışmaların veri seti olarak ortaya çıkmış 
bu kalemlerde tüm ulusal zincirler adım 
atmalı. Atıyorlar mı, başladılar. Elbette ki 
özel kurulmuş kâr amacı ile kurulmuş firma 
para kazanmayı hedefleyebilir ama bunu 
paçallaştırıp belli alanlarda destek verip, 
diğer alanlarda normal fiyat uygulayabilir-
ler” dedi. Risk Analizi Genel Müdürlüğü’nü 
çok güçlendirdiklerini vurgulayan Nebati, 
“Marketlerden üreticilere aradaki tüm zin-
cirlerin, halkaların tamamı için ciddi şekil-
de RADAR haritası geliştirdik, geliştirilen 
yeni uygulamalarla da piyasayı çok daha 
rahat görecek imkânlarımız var” dedi.
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Konutta spekülatif hareketler 
piyasaya zarar veriyor

Kerem Nükte Gayrimenkul 
Ankara Direktörü 
Muhammet Dinç: 

“Fırsatçılık yaparak 
piyasayı bozanlar, hem 
sektöre zarar veriyor, 
hem de uygun kredi 

koşullarıyla konut almak 
isteyenlerin elinden bu 

fırsatı alıyor”
Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Di-

rektörü Muhammet Dinç, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-
nan üç ayaklı konut finansman paketinin 
ardından yaşanan spekülatif hareketlerin 
sektöre zarar verdiğini belirtti.

Kerem Nükte Gayrimenkul'den yapılan 
açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, 
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Neba-
ti’nin konut finansman paketi açıklandık-
tan sonra 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını 
açıkladığını hatırlatarak, 'Fırsatçılık yapa-
rak piyasayı bozanlar, hem sektöre zarar 
veriyor, hem de uygun kredi koşullarıyla 
konut almak isteyenlerin elinden bu fırsatı 
alıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, sektörde fiyat hareketliliğine ne-
den olan fırsatçı düzenin önüne geçilmesi 
gerektiğini ifade ederek, daha önce sağ-
lanan kredi imkanlarıyla konut piyasasının 
hareketlendiğine dikkati çekti. Dinç, bu tür 
kolaylıkların inşaat sektörü ve birçok yan 
sektörü olumlu etkilediğini kaydetti.

Sağlanan kredi imkanlarının zaman za-
man tüketiciler için dezavantaj olabildiğine 
işaret eden Dinç, şöyle devam etti:

'Konut alımında sağlanan kolaylıklar-
dan dolayı evini satmak isteyen bazı kişiler 
fırsatçılık yaparak fiyat yükseltiyor. Satmak 
istediklerini konutun fiyatını bir gecede 
artırıyorlar. Bu tür spekülatif hareketler pi-
yasaya zarar veriyor. Konut almak ve kre-
di avantajından faydalanmak isteyenlerin 
avantajları elinden alınmış oluyor. Fırsatçı-
lar konut fiyatlarını yükseltmezse çok daha 
fazla satış olur. Ayrıca bu tür fiyat artışları-
nın denetlenmesi bir nebze de olsa piya-
saya olumlu yansır.'

Konut fiyatlarının maliyetlerden dolayı 
yükselmeye devam ettiğinin altını çizen 
Dinç, bu yüzden kredili konut alanların kre-
di ödemesinin de yüksek olduğunu belirtti.

'Kiralarla karşılaştırıldığında konut
almanın daha cazip'
Muhammet Dinç, konut fiyatlarının 

artmasının kiraları da yükselttiğine dikkati 
çekerek, ödenecek kredi miktarının kira 
ile karşılaştırıldığında konut almanın daha 
cazip olduğunu vurguladı.

Nisanda konut satışlarının aylık bazda 
rekor kırdığını anımsatan Dinç, maliyetlerin 
artmasına rağmen satışların da artmasının 
sektörün gelişimi için çok anlamlı olduğu-
nu ifade etti.

Dinç, yeni konut projesi sayısının ön-
ceki yıllara göre bir miktar azaldığını vur-
gulayarak, 'Konut almak isteyenler genel-
de ikinci tercih ediyor. Bu tercih sebebinde 
yeni konut projelerinin sayısının azalması 
etkili oluyor. Artan maliyetler ve dalgalı 
seyreden dünya ekonomi piyasaları yeni 
projelerin sayısını azalttı.' ifadelerini kullan-
dı.

Türkiye'de son yıllarda yabancılara 
konut satışının sürekli yükseldiğine işaret 
eden Dinç, artan döviz kuruyla ülkede ko-
nut fiyatlarının diğer ülkelere göre daha 
ucuz kaldığını aktardı.

Dinç, yabancılara konut satışında et-
kili olan diğer bir konunun da vatandaşlık 
alabilmek olduğunu belirterek, 'Şu an 250 
bin dolarlık ev alanlar vatandaş olabiliyor. 
Söz konusu rakamın 400 bin dolara yük-
seltileceği bilgisi verildi ancak henüz res-
mileşmedi.

Bu yüzden yabancıya konut satışla-
rı bu dönemde hız kazandı. Ayrıca Rus-
ya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bu dö-
nemde en çok Ruslara konut satıldığını 
görüyoruz.' ifadelerini kullandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, nohut, ye-
tiştirilmesi fazla zahmetli olmadığı, Ana-
dolu'da kıraç alanlarda da ekilebildiği için 
çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Tohumları kurumadan yeşil olarak da 
tüketilebilen nohut, kurutulmuş şekilde 
özellikle kış aylarında yemek olarak sof-
raları süslüyor. Nohutta 2020/2021 pazar-
lama yılı yurt içi kullanım miktarı 509 bin 
ton, kişi başı tüketim yıllık 5,1 kilogram, 
yeterlilik oranı ise yüzde 122,3 düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 5 yıllık ortalama nohut üretimi ül-
kede 567 bin tonu bulurken ortalama ve-
rim dekar başına 116 kilogram düzeyinde 
hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kuru-
munun tahmini kapsamında 
2022 yılı nohut üretiminin 
bu yıl geçen yıla göre yüzde 
22,1 artışla 580 bin ton dü-
zeyinde olacağı öngörüldü. 
Geçen yıl 475 bin ton nohut 
üretimi gerçekleşmişti.

Üretimin büyük bölümü 
İç Anadolu'daki 6 şehirde

Türkiye'de nohut üre-
timi yoğun olarak Ankara, 
Yozgat, Kırşehir, Konya, 

Karaman ve Çorum'da yapılıyor. Türkiye 
geçen yıl yüzde 14 ile en çok İran'a nohut 
ihracatı yaptı. İran'ı yüzde 8'er ile Pakistan 
ve Suriye, yüzde 6 ile Irak takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise 
ihracatta Irak, Azerbaycan, Lübnan ve 
Gürcistan dikkati çekti. Bu dönemde Irak 
ihracatta yüzde 71'lik oranla ilk sırada yer 

alırken bu ülkeyi yüzde 12 ile Azerbaycan, 
yüzde 9 ile Lübnan ve yüzde 6 ile Gürcis-
tan izledi.

"Ülkemiz baklagillerin
gen merkezi durumunda"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 

tarımda kendine yeten bir ülke olmanın, 
bugün gelinen noktada büyük önem taşı-
dığını söyledi.

Kendine yeten bir ülke olabilmek için 
de tohum ihtiyacının yurt içinden karşılan-
masını gereklilik olarak gördüklerini vurgu-
layan Kirişci, tarla bitkilerinde 911 yerli ve 
milli çeşidin tescil ettirildiğini bildirdi.

Kirişci, tescillenen 94 çeşidin nohut, 
kuru fasulye, mercimek gibi yemeklik 
dane baklagiller olduğunu belirterek, şun-
ları kaydetti:

"Ülkemiz başta nohut olmak üzere 
baklagillerin gen merkezi durumundadır. 
Baklagiller; istihdama olan katkıları, ihra-
cat potansiyelleri, ekim nöbetine kolayca 
girebilmeleri, nadas alanlarının azaltılma-
sında etkili olmaları nedeniyle önemli bir 
üründür."

Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına başladı

Nohut üretiminde bu yıl yüzde 22,1’lik artış bekleniyor

Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO), Ordu’da fındık 
alımına başladı. Ordu 
Valisi Tuncay Sonel, 
Türkiye’nin fındık 

üretiminde dünya birincisi 
olduğunu belirtti ve kentin 
fındık rekoltesinin de 240 
bin ton olduğunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını 
tamamlayan TMO, Ordu'nun Altınordu ilçe-
sindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo 
kiraladı.

TMO, önceden "www.tmo.gov.tr" adre-
si üzerinden randevularını alan üreticiler-
den, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, 
levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan 
alıyor. Bahçelerin hasadını tamamlayarak 
ürününü patoza veren ve ardından fındığı-
nı kurutan üreticilerin TMO'ya ilgisinin ise 
ilk gün oldukça fazla olduğu gözlendi.

Ordu'da rekolte 240 bin ton
Ordu Valisi Tuncay Sonel, TMO'nun 

Altınordu ilçesindeki fındık alım deposu-

nu ziyaret ederek, çalışmaları yakından 
inceledi. Yetkililerden bilgi alan Sonel, ga-
zetecilere, fındığın yöre halkı için oldukça 
önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgula-
yarak, "Halen büyük bir keyifle fındık bah-
çelerinden ürünlerin hasadı sürüyor" dedi.

Ordu'da fındık rekoltesinin 240 bin ton 
olduğunu ifade eden Sonel, "Bugün itiba-
rıyla TMO, Ordu'da fındık alımlarına başla-
dı. Öncelikle sezonun, tüm üreticilerimize 
ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını di-
liyorum" diye konuştu.

"Türkiye, fındık üretiminde
dünya birincisi"
Sonel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 

Ordu ziyareti sırasında açıkladığı fındık fi-

yatının, üreticiler tarafından memnuniyetle 
karşılandığını söyledi.

Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada 
birinci sırada yer aldığını hatırlatan Sonel, 
"Ülkemizde de Ordu ilk sırada. Dekarda 
250 kilograma kadar verim aldığımız bah-
çelerimiz oldu. Burada emek gösteren İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini de 
kutluyorum" sözlerini paylaştı.

Sonel, TMO'ya ilk fındık getiren üreti-
cinin ürün analizinin yapıldığı bilgisini de 
vererek, "Üreticimizin randıman kalitesi 53 
geldi. Bu ürünün fiyat karşılığı ise 55,12 lira 
oldu. Üreticimiz bahçesine bakım yaptığı 
zaman randıman da iyi oluyor" açıklama-
sında bulundu.
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Karaman’da lisede glütensiz
ürünler ile mor ekmek üretilecek
Karaman’da Nefise Sultan 
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, şeker ile çölyak 
hastaları için mor ekmek 

ve glütensiz ürünler 
üretecek.

Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 
Alanı tarafından başvurusu gerçekleşti-
rilen ‘Sağlıklı yaşam için üretim atölyesi 
projesi' Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 
tarafından desteklenmeye uygun görüldü. 
Hazıkları tamamlanan proje ile çölyak has-
taları için glütensiz ürünler, şeker hastaları 
için de mor ekmek üretimi gerçekleştiri-
lecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 
Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Ala-
nı'nın imalathanesini ziyaret eden İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, üretimi 
gerçekleştirilecek mor ekmek ve glüten-
siz ürünlere ilişkin Okul Müdürü Bedri Yıl-
maz'dan bilgiler aldı. MEVKA tarafından 
desteklenen ‘Sağlıklı yaşam için üretim 

atölyesi projesi' için Nefise Sultan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğret-
menlerini tebrik eden İl Müdürü Çalışkan 
mor ekmeğin ve glütensiz ürünlerin imala-
tının Karaman'da başlayacağını ifade etti.

Çalışkan, “Bildiğiniz gibi şeker ve çöl-
yak hastalığı, günümüz modern toplum-
larında en yaygın görülen hastalıklardan. 
İşte tam bu noktada vatandaşlarımızın 

ihtiyaçlarının karşılanması için Nefise Sul-
tan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tara-
fından ‘Sağlıklı yaşam için üretim atölyesi 
projesi' hayata geçirildi. Proje ile kurulan 
imalathane sayesinde ilimizde şeker has-
talarına mor ekmek ve çölyak hastalarına 
da glütensiz ürünler üretilecek. Proje çer-
çevesinde bu alanda eğitim alan öğrenci-
lerimizin istihdamı sağlanacak" dedi.

Unutulmaya yüz tutan mesleklere 
250 bin TL’ye kadar hibe desteği

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bir-
can, “KOSGEB tarafından ‘Yaşayan Kül-
tür Mirası İşletmeler Destek Programı’ 
çerçevesinde geleneksel meslekler ve 
geleneksel el sanatları alanında imalat 
yapan küçük ve orta ölçekli işletmele-
re verilecek desteklere, geleneksel el 
sanatları alanı dahil dallardan Kültür ve 
Turizm Bakanlığında kayıtlı ‘Sanatçı Ta-
nıtma Kartı Sahibi’ somut olmayan kültü-
rel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda 
faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazine-
leri’nin sahibi olduğu imalata yönelik iş-
letmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının 
‘Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal De-
ğeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mes-

lek Kolları Listesi’nde yer alıp imalata 
yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön 
başvuru yapabilecektir” dedi.

“Ön başvurular bakanlığımız
Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğünce alınacaktır”
Hibeden faydalanabilecek meslek-

ler hakkında da bilgiler veren Bircan, 
“Takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, 
Çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağ-
lık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, tel-
kari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez 
dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge 
oyunu tiplemeleri yapımı, kazaziye yapı-
mı, nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, 
gramafon tamirciliği, çorap örücülüğü 
gibi somut olmayan kültürel miras mes-

lekleri destek alınması için başvuru ya-
pabilecek meslekler olarak belirlenmiş-
tir.

Bu amaçla hizmet veren işletmeler, 
işletme ve yetiştirme amaçlı destek ora-
nı 150 bin TL, kuruluş işlemleri desteği 
için 5 bin TL, makine ve teçhizat ihtiyaç 
desteği olarak 50 bin TL, işletmenin ta-
nıtım ve pazarlama hizmetleri için ise 45 
bin TL olmak üzere toplamda 250 bin 
TL’ye varan desteklemeden alabilecek. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan 
protokol çerçevesinde söz konusu des-
tek programı için ön başvurular bakanlı-
ğımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdür-
lüğünce alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bünyesinde ‘Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek 

Programı Ön Başvuruları’nın başladığını açıkladı.
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TÜBİTAK’tan bilimsel tarım ve hayvancılık
projelerine 50 milyon liralık destek

Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), 

ülkede tarımsal üretimin 
verim ve kalitesinin 

artırılması amacıyla gıda, 
tarım ve hayvancılık 
alanındaki bilimsel 

projelere toplam
50 milyon lira destek

verecek.

TÜBİTAK’tan edinilen bilgiye göre, Ku-
rum ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında imza-
lanan iş birliği protokolü kapsamında des-
tek programı hazırlandı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Program-
ları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan 
“1003-TARIMGIDA-2022-1 Tarımsal Araş-
tırmalar Ortak Çağrısı” ve “1005 Tarımsal 
Araştırmalar Ortak Çağrısı” başlıklı çağrıla-
ra sunulacak projelerin çevrim içi başvuru 
onaylarının tamamlanması için son tarih 
3 Ekim 2022 olarak belirlendi. Çevrim içi 
başvurusu tamamlanmış projelerin elekt-
ronik imza işlemleri için son tarih 6 Ekim 
2022 olarak güncellendi.

Üniversitelerdeki araştırmacılar, TA-
GEM’in 48 araştırma enstitüsünde görev 
yapan araştırmacılarla bir araya gelip, özel 
sektörle gıda, tarım ve hayvancılık alanın-

da hazırlayacakları bilimsel projelerini TÜ-
BİTAK’a sunabilecek.

PROJE BAŞINA 2 MİLYON LİRAYA 
KADAR DESTEK ALINABİLECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım 

ve Orman Bakanlığı eş fonlamasıyla proje-
lere ayrılan bütçe 50 milyon lira olacak ve 
her bir proje bu kapsamda 2 milyon liraya 
kadar destek alabilecek.

Türkiye’deki tarımsal üretimin verim ve 
kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan 
başlıklar şu konuları kapsıyor:

- Yükselen dijital teknolojilerin (sen-
sörler, yapay zeka temelli yazılımlar, nes-
nelerin interneti, bulut bilişim ve benzeri) 
tarımda kullanılması

- Dijital tarım ve akıllı tarım teknolojile-
rine dayalı modellerin ve politikaların ge-
liştirilmesi, sosyoekonomik değerlendir-
melerin yapılması

- İklim değişikliğinin tarımsal üretim 
sistemlerine etkilerini değerlendiren mo-
del (sistem) geliştirilmesi

- Yerli gübre üretim teknolojilerinin ge-
liştirilmesi

- Endüstri bitkileri, sıcak iklim tahılları, 
yemeklik tane baklagillerin ulusal ihtiyacı 
karşılayacak şekilde üretiminin ıslah ve 
yeni teknolojilerle artırılması

- Ülkenin ihtiyaçlarının yerli olarak kar-
şılanması amacıyla ticari önem arz eden 
sebze türlerinde verim ve kalitenin ıslah 
ve yeni teknolojilerle artırılması

- Uluslararası ticarette rekabet şansı 
yüksek, değişen iklim koşullarına uygun 
yeni meyve ve üzüm çeşitlerinin ıslahı ile 
teknolojilerinin geliştirilmesi

- İthalatı yüksek pamuğun verimli ola-
rak yetiştirilmesi

- Üretimi sınırlı düzeyde olan veya hiç 
bulunmayan, gıda sanayinin ihtiyaç duydu-
ğu ham maddelerin, yardımcı maddelerin 
ve gıda güvenliğine yönelik ürünlerin yerli 
olarak geliştirilmesi

- Prebiyotik, yağ asitleri, diyet lifi ve 
gıda enzimi gibi endüstriyel gıda üretimin-
de kullanılan yenilikçi katkı maddelerinin 
geliştirilmesi

- Büyükbaş, küçükbaş hayvan, kanat-
lı ve diğer küçük evciller ile bal arılarında 
verimlerin artırılması amacıyla ıslah ve ye-
tiştirme sistemlerinin geliştirilmesi

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, 
sürülerde sağlık ve refahın artırılması

- Yerli yem miktarının ve besin değeri-
nin yükseltilmesi

- Zararlı organizmalara karşı yerli ve 
milli imkanlarla bitki koruma ürünlerinin 
araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi

- Su ürünleri ıslah ve yetiştiriciliği ile 
balıkçılık teknolojilerinin geliştirilmesi
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Bakan Kirişçi açıkladı: Kırsal
kalkınma destekler artacak

Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci, kırsal 

kalkınma desteklerinden 
daha fazla projenin 

yararlandırılması amacıyla 
başvuru şartlarında 

değişikliğe gidildiğini ve 
program bütçesindeki 
ulusal katkı miktarını 

artıracaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 
Kırsal Kalkınma Programı’nın 11. Çağrısı 
kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan 
proje başvurularında talep edilen destek 
tutarının yaklaşık 8,3 milyar lira olduğunu 
söyledi.

Bu kapsamda mevcut bütçenin sa-
dece 65 ve üzeri sıralama puanına sahip 
başvurular için yeterli olacağının düşünül-
düğünü belirten Kirişci, şöyle devam etti:

“Biz 30 ve 65 arasında sıralama puanı-
na sahip diğer başvuruların da desteklen-
mesi için program bütçesindeki ulusal kat-
kı miktarını artırıyoruz. Bu sayede, 11. Çağrı 
kapsamında kırsal alanlarda yapılacak 
yatırımlara verilecek yaklaşık 5,5 milyar 
lira hibe ile 10 milyar lira yatırım gerçek-
leştirilerek üretimin ve istihdamın daha da 
artırılmasını hedefliyoruz. Emek harcayıp 
masraf yaparak Kurumumuza proje sunan 
girişimcilerimizin olası mağduriyetlerinin 
önüne geçilecek.”

“DESTEK İÇİN GEREKEN PUAN
SEVİYESİNİ 65’TEN 30’A
DÜŞÜRÜYORUZ”
Bakan Kirişci, zanaatkarlık ve katma 

değerli ürünler, yenilenebilir enerji, kırsal 
turizm ve kültür balıkçılığı gibi sektörlerde 
katma değeri yüksek yatırımların ülke eko-

nomisine kazandırılacağına işaret ederek, 
Türkiye’nin kırsal alanlarında yeni çalışma 
alanları ve istihdam imkanlarının artırılma-
sına katkı sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan da konuya ilişkin, “Programın kalan 
bütçesinden faydalanacak üretici sayısı-
nı artırmak amacıyla destek için gereken 
puan seviyesini 65’ten 30’a düşürüyoruz. 

Böylece 4 binin altında kalan destek-
lenecek proje sayısını 7 bin 714’e, yatırım 
tutarını da 5,5 milyar lirası hibe olmak üze-
re 10 milyar liraya yükselttik” bilgisini ver-
mişti.

ŞU ANA KADAR 21 BİN 43 PROJEYE 
DESTEK SAĞLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine 

göre, şu ana kadar program kapsamında 
21 bin 43 projeye destek verildi. Bunların 
yatırım tutarı 15 milyar 545 milyon 873 bin 
418 lira olarak kayıtlara geçti. Ödenen hibe 
tutarı ise 8 milyar 281 milyon 837 bin 491 
liraya ulaştı.

En fazla desteğin verildiği alan ise süt 
üreten tarımsal işletmeler olarak öne çıktı.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye-
si’nin şehre kazandıracağı Çatalhöyük Ta-
nıtım ve Karşılama Merkezi’nde basın top-
lantısı düzenledi.

Basın mensuplarıyla inşaatı devam Ça-
talhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde 
incelemelerde bulunan Başkan Altay, Ça-
talhöyük’ün binlerce yıllık geçmişe daya-
nan tarihiyle ilgili bilgi verdi.

“ÇATALHÖYÜK, TURİSTLER İÇİN 
ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ”
Konya’nın son dönemde yapılan ça-

lışmalarla bir turizm şehri olma yolunda 
hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Al-
tay, “Konya bir payitaht şehir. Son 3-4 yıl-
dır Konya’nın başkent oluşu etkinliklerini 
kutluyoruz. Yine Hz. Mevlana’nın Konya’ya 
gelişini, doğumunu ve Şeb-i Arus etkin-
liklerini dünya çapında kutlamak için de 

çalışmalar yürütüyoruz. Konya’ya gelen 
birçok insan Hz. Mevlana’yı ziyarete geli-
yor ama bir grup turist için Çatalhöyük çok 
önemli bir merkez. Özellikle arkeolojik ka-
zılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli 
var. Çatalhöyük’ün de bu manada sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın önemli marka-
larından birisi olması için çaba sarf ediyo-
ruz.” diye konuştu.

“TEMEL HEDEF ÇATALHÖYÜK İLE 
YARIŞMAYAN BİR BİNA YAPMAK”
Çatalhöyük’te ziyaretçilerin hem bil-

gilendirileceği hem de karşılanacağı bir 
alan olmadığı için bir karşılama merkezi 
yapmak adına yola çıktıklarını kaydeden 
Başkan Altay şöyle devam etti:

“Burada yaklaşık 28 bin metrekarelik 
bir kamulaştırma gerçekleştirildi. Yerin tes-
piti, projenin bu noktaya gelmesi için arka-
sında çok büyük bir emek var.

Bugün gelinen noktada artık Türki-
ye’ye örnek bir karşılama merkezinin in-
şaatını basın mensuplarımıza gösterebilir 
hale getirdik.

Başkan Altay:
“Çatalhöyük

dünyada önemli 
bir marka olacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı sürdürülen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çatalhöyük’ün sadece Türkiye’nin değil, 

dünyanın önemli markalarından birisi olması için çalıştıklarını belirten Başkan 
Altay, “Türkiye’ye örnek bir karşılama merkezinin inşaatında bulunuyoruz. Burada 

yaklaşık 28 bin metrekarelik bir kamulaştırma gerçekleştirildi. 4 bin metrekare kapalı 
alana sahip ve kamu eliyle yapılan Türkiye’deki en büyük ahşap binayı Konya’mıza 

kazandırıyoruz. Çatalhöyük’le ilgili temel bilgiler alabileceğiniz, geçici sergilerle 
Çatalhöyük ve haricinde Türkiye’nin ve Konya’nın turizm potansiyeliyle ilgili 

programlar yapabileceğimiz bir sergi alanı yapıyoruz.” dedi. Başkan Altay, “İnşallah 
hep birlikte Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi 

yapmak istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.
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Burası 4 bin metrekare kapalı alana sa-
hip ve kamu eliyle yapılan Türkiye’deki en 
büyük ahşap binada bulunuyoruz. Bura-
daki imalatın tamamı ahşap. Aslında temel 
hedef Çatalhöyük ile yarışmayan bir bina 
yapmak. Kendi içinde niteliği olan ama 
Çatalhöyük kendi başına bir şehir. Onun 
için çevreye duyarlı, doğal malzemelerle 
bir bina yapmak için yola çıktık. Buranın 
temel amacı gelenlere Çatalhöyük ile il-
gili temel bilgiler vermek. Aslında bir ser-
gileme merkezi olarak inşaata başlamış-
tık ama geçtiğimiz haftalarda bakanlıkla 
yaptığımız toplantıda bir miktar da orijinal 
eserin bulunmasıyla ilgili süreç başlamış 
oldu. Dolayısıyla bir müze sergi alanı gibi 
bir konsepte doğru ilerliyoruz. Burada 
Çatalhöyük’le ilgili temel bilgiler alabile-
ceğiniz, geçici sergilerle Çatalhöyük ve 
haricinde Türkiye’nin ve Konya’nın turizm 
potansiyeliyle ilgili programlar yapabilece-
ğimiz bir sergi alanı yapıyoruz. Gelen mi-
safirlerimize Konya’nın misafirperverliğine 
yakışır bir kafeterya ve diğer ihtiyaçların 
giderilebileceği bir alan; ayrıca 24 metre 
yüksekliğindeki ahşap kulesiyle de kule-
ye çıktığınızda Çatalhöyük’ün tepelerini 
görebileceğiniz hem de Konya’nın o eş-
siz coğrafyasını temaşa edebileceğiniz bir 
alan oluşturuyoruz. Ayrıca bu kuleyle ilgili 
temel hedeflerimizden birisi de insanların 
Çatalhöyük’ü niye tercih ettiklerinin de zi-
yaretçiler tarafından anlaşılması. İnşallah 
gelecek turizm sezonuna yetiştirmek için 
bir çaba içindeyiz.”

“TEMEL AMACIMIZ KONYA’NIN
TURİZMDEN ALDIĞI PAYI
ARTIRMAK”
Çatalhöyük bölgesinde balon uçuşuy-

la ilgili de bir deneme yaptıklarını aktaran 
Başkan Altay, “Şu anda tam istediğimiz 
verime ulaşmasa da en azından buradaki 

süreci takip etmek adına sabahleyin belli 
saatlerde balonla ilgili de bir çalışma yü-
rütülüyor. Gelen ziyaretçilerimize başka bir 
deneyim yaşatmak adına bu çalışmayı da 
yürütüyoruz. Temel amacımız Konya’nın 
turizmden aldığı payı ve Konya’daki gelir 
seviyesini artırmak. Çünkü turizm önemli 
ekonomik bir döngü oluşturuyor. Bu sade-
ce restoranlar, turizm işletmeleri için değil, 
şehrin tamamı için bir ekosistem oluştu-
ruyor. İşte İslami Dayanışma Oyunlarında 
gördünüz şehirdeki hareketliliği. Yaz sezo-
nuyla birlikte Hz. Mevlana türbesini ziyaret 
eden çok sayıda insanın şehrimize oluştur-

duğu bir katkı var ve Konya’ya gelenlerin 
burasıyla ilgili algınlarının ne kadar yüksel-
diğine de şahitlik ediyoruz. Aslında Konya 
turizmden aldığı payla birlikte bu mana-
da marka değeri açısından da çok ciddi 
bir farkındalık oluşturuyor. Çünkü Konya, 
Türkiye’nin en planlı, en temiz, en sakin, 
en huzurlu Büyükşehri. Bu manada ge-
len ziyaretçilerimiz Konya’nın temizliğine, 
Konya’nın düzenine, Konya’nın intizamına, 
Konya’nın turizm potansiyeline aslında ta-
bir-i caizse aşık olarak ayrılıyor ve hepsi 
birer turizm elçisine dönüşüyor. Bunun da 
Konya’nın marka değeri açısından da çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için 
buraya ne kadar çok insan getirebilirsek 
Konya’mız için o kadar faydalı olur. Çatal-
höyük de bu manada önemli merkezleri-
mizden birisi olacağına inanıyorum.” ifade-
lerini kullandı.

“KONYA’YI SADECE TÜRKİYE’NİN 
DEĞİL, DÜNYANIN EN GÜZEL
ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ YAPMAK
İSTİYORUZ”
Hep birlikte Konya’yı sadece Türki-

ye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerin-
den birisi yapmak istediklerini kaydeden 
Başkan Altay, “Bunu başarabileceğimize 
de inanıyorum. Konya olarak çok iyi bir 
ivme yakaladık. Bugün Çatalhöyük’teyiz 
ama özellikle merkezde de önemli çalış-
malarımız var. Alt yapıyı tamamladığımızda 
Konya, gelen ziyaretçiler için sadece bir 
günlük ziyaret alanı değil, birkaç gün ka-
lınabilecek bir destinasyona dönüşecek. 
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Konya’yı sadece merkezden ibaret düşün-
memek lazım. Konya’nın birçok değeri var. 
Derebucak’ta yeni çalışmalar yapıyoruz. 
Beyşehir İçeri Şehir’de önemli bir çalışma 
yapıyoruz.

Akşehir, Ereğli, Halkapınar, Karapınar 
Meke Gölü ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. 
Yani hedefimiz Konya’da turizm potansiye-
li olan her bölgeyi tekrar açığa çıkarmak, 
tekrar turizmin merkezi haline getirmek. 
Bunun için gece gündüz demeden gayret 
ediyoruz.” dedi.

Başkan Altay, Çatalhöyük’teki çalışma-
da MEVKA desteği aldıklarını da hatırlata-
rak verdikleri destekten dolayı Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
teşekkür etti.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANIMIZ BURADA TARİH
YAZIYOR”
Çumra Belediye Başkanı Recep Can-

dan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 
burada bir tarih yazıyor. Neyin tarihini ya-
zıyor? Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan de-
ğerlerin topluma sunulmasıyla ilgili bir tarih 
yazıyor. Bu bina hakikaten sadece bir bina 
değil; tasarımıyla, sanatsal değeriyle ve 
içeriğiyle Çatalhöyük’ün çok ihtiyacı olan, 
çok büyük bir boşluğu dolduracak ve aynı 
zamanda bir müze fonksiyonunu da yerine 
getirmiş olacak. Ben gerek bu hizmetten 
dolayı, gerek ilçemize sağladığı alt yapı 
yatırımlarından dolayı Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” açık-
lamasını yaptı.

“KONYA’MIZ ÇATALHÖYÜK’LE
BİRLİKTE DÜNYA MARKASI OLACAK”
Çatalhöyük Kazı Başkanı Ali Umut 

Türkcan ise, “Burada dünyanın ilk kent 
denemesi söz konusu. Payitaht şehir olan 
Konya’da uzun bir sürecin olduğunu göz 
ardı etmememiz lazım. Bu da bize neyi 
gösteriyor? Anadolu’nun belleği aslında 
bir anlamda ağırlıklı olarak Konya’da yatı-
yor. Burası çok önemli bir kültürel havza ve 
Çatalhöyük de bunun en önemli parçası. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyoruz. Burada çok büyük bir 
hikaye var. Dünyaya bunun doğru ifade 
edilmesi çok önemli. Ziyaretçi merkezimiz 
çok başarılı olacak bir proje. Konya’mız 
Çatalhöyük’le birlikte dünya markası ola-
caktır.” diye konuştu.
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Akkuyu NGS’de hava kanalları
üretimine başlandı
Akkuyu NGS’de hava kanalları
üretimine başlandı

Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali’nin inşa 

sahasında havalandırma 
sistemlerinin montajında 

kullanılan hava 
kanallarının üretimi için 

çalışmalara başlandı.
Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açık-

lamaya göre, tedarik, montaj ve kaynak, 
hazır ürünlerin piyasaya sürülmesi için çe-
şitli bölgelere ayrılmış olan atölye, ayrıca 
hava kanallarının kaynak bağlantılarının 
karbon çeliğinden arındırılmasına yönelik 
bir bölüm barındırıyor.

Atölye, Akkuyu Nükleer Güç Santra-
li’nin (NGS) reaktör bölümleri ve türbin 
binaları olmak üzere ana tesislerinin yanı 
sıra santralin genel bina ve yapılarında 
kullanılacak yuvarlak, kare ve dikdörtgen 
kesitli hava kanalları üretiyor.

Hava kanallarının üretiminin tam ka-
pasiteye erişmesinin ardından Türkiye’de 
üretilen çeliği kullanan nükleer santralin 

güvenilir şekilde işletilmesi için önem-
li olan üretim hacmi yılda yaklaşık 40 bin 
metrekare olacak.

“ATÖLYEDE TAM TEŞEKKÜLLÜ
ÜRETİM BAŞLATILDI” 
Çok yüksek kalitede üretilmesi hedef-

lenen ürünlerin kontrolü birkaç aşamada 
gerçekleştiriliyor.

Hava kanalları, Akkuyu Nükleer AŞ uz-
manlarının katılımıyla sıkı giriş kontrolün-
den geçtikten sonra kurulum için gönde-
riliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci 

Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü 
Sergey Butckikh, “Akkuyu NGS inşaat sa-
hasında hava kanallarının üretimi için bir 
atölye inşa etme kararı, imalat zamanla-
masını optimize etme ve mekanik montaj 
işleri bölümlerine hazır ürün tedarik etme 
ihtiyacından kaynaklandı. Hava kanalı 
atölyesinin kurulması projesinin hazırlan-
ması ve hayata geçirilmesi sırasında diğer 
nükleer santrallerin inşa deneyiminden 
yararlanıldı. Mevcut aşamada atölyede 
tam teşekküllü üretim başlatıldı” sözlerini 
kullandı.

KOSGEB’in genç istihdamına yönelik
desteği 125 bin liraya yükseltildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgı-
nından etkilenen işletmelere yönelik ve-
rilen destekte şartları taşıyan işletmeler, 
10 Ekim’e kadar çevrim içi başvurularını 
yapabilecek.

Başvurusu onaylanan işletmeler, 
koşullara uygun personeli istihdam et-
tikten sonra 28 Kasım’a kadar Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan 
(KOSGEB) ödeme talebinde bulunacak. 
Kesin destek onayı, bütçe kapsamında 
ödeme talep sırasına göre verilecek.

Başvuru kriterlerini karşılayan mik-
ro ve küçük işletmeler, programın dör-
düncü dönemine www.kosgeb.gov.tr 
adresindeki “e-Hizmetler” menüsünden 

başvuruda bulunabilecek. Aralık 2021 
ile Mart 2022 arasında, yani üçüncü dö-
nemde başvurusu onaylanan işletmeler, 
dördüncü dönem için başvuru yapama-
yacak. Ayrıca, üçüncü başvuru döne-
minde herhangi bir işletmede destek 
kapsamında istihdam edilen personel 
de bu başvuru döneminde istihdam edi-
lemeyecek.

Kadınlar için 135 bin lira
Destek Programı ile son 12 aydaki 

ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 
12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü ver-
diği her bir personel için geri ödemeli bu 
destekten yararlanacak. Mikro işletme-
ler 2, küçük işletmeler de 5 personele 
kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme 
sahibinin veya işe alınan personelin ka-

dın olması durumunda destek üst limiti 
135 bin liraya çıkacak.

Programın ilk iki başvuru dönemin-
de 12 bin 289 işletmeye, istihdamlarını 
salgın öncesindeki seviyede korumaları 
şartıyla 368 milyon lira işletme sermaye-
si desteği verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank da bugün İstanbul Fashion Con-
nection Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın 
açılışında programdan yararlanan işlet-
meler ve genç istihdamına katkılarına 
ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

KOSGEB, genç istihdamını kolaylaştıran “Mikro ve Küçük 
İşletmelere Hızlı Destek Programı”nın dördüncü başvuru 

döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı.
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Türkiye’den kara elmas hamlesi!
Doğal gaz krizine çare olacak
Enerji kaynaklarını 

çeşitlendirme stratejisi 
kapsamında önemli 

adımlar atan Türkiye’de 
elektrik kurulu gücünün 
beşte birini “kara elmas” 

oluşturuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
(MTA) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 
verilerinden, Türkiye’nin toplam kömür re-
zervi yaklaşık 20,84 milyar ton seviyesin-
de bulunuyor.

Söz konusu kömür kaynağının 19,32 
milyar tonunu linyit ve asfaltit, 1,52 milyar 
tonunu ise taş kömürü oluşturuyor.

Kömür, dünya birincil enerji tüketimin-
de yüzde 27,2 payla petrolden sonra ikinci 
sırada yer alıyor. Dünya elektrik üretiminde 
ise kömür yüzde 35,1 payla ilk sırada geli-
yor.       

Türkiye’de geçen yıl tüketilen 116,7 mil-
yon ton kömürün 73,6 milyon tonunu linyit 
ve asfaltit, 37,3 milyon tonunu taş kömü-
rü ve 5,8 milyon tonunu taş kömürü koku 
oluştu rdu .  Linyit, elektrik üretimi, sanayi 
sektör le r inde ısı elde edilmesi ve evsel 
ısınma amacıyla kullanılırken, taş kömürü 
de termik santrallerde, kok fabrikalarında, 
demir-çelik sanayisinde değerlendiriliyor. 
Geçen yıl linyitin yüzde 81,7’si, taş kömü-
rünün ise yüzde 52,9’u termik santrallerde 
elektrik üretimi amaçlı kullanıldı.

Uzmanlar,  u luslararası enerji piyasa-
larında yaşanan kriz nedeniyle yükselen 
fiyatların ve Avrupa’nın Rus gazından ba-
ğımsız bir gelecek tasarlama çabasının ge-
lecek aylarda kömür tüketimini artırabile-
ceğini öngörüyor.

KÖMÜR ÜRETİMİ 2021’DE
94 MİLYON TON OLDU
Bakanl ık  verilerine göre, Türkiye’nin 

elektrik üretimi 2021 sonu itibarıyla 334,7 
milyar  k i lovatsaat olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde, elektrik üretiminin, yüzde 31,4’ü 
kömü r d e n ,  yüzde 32,7’si doğal gazdan, 
yüzde 16,8’i hidro enerjiden, yüzde 9,4’ü 
rüzg a r d a n ,  yüzde 4’ü güneşten, yüzde 
3,2’si jeotermal enerjiden ve yüzde 2,4’ü 
diğer kaynaklardan elde edildi.

Türk i y e  İ s tatistik Kurumu verilerine 
göre, Türkiye’nin 2021 yılı satılabilir kömür 
üretimi 72,82 milyon ton linyit ve asfaltit, 
1,24 milyon ton taş kömürü olmak üzere 
toplam 74,06 milyon ton olarak gerçekleş-
ti.

Yerli kömüre dayalı elektrik üretimi 
(linyit-asfaltit-taş kömürü) 49,4 milyar kilo-
vatsaat ile toplam elektrik üretiminin yüz-
de 14,9’unu oluştururken, ithal kömüre 

dayalı santraller-
deki üretim 54,8 
milyar kilovatsaat 
olarak gerçekleşti 
ve bu rakam top-
lam elektrik üreti-
min yüzde 16,5’ini 
oluşturdu.

T ü r k i y e ’ n i n 
yaklaşık 102 bin 
megavata ulaşan 
kurulu elektrik 
gücünün yüz-
de 20,7’si kömür 

kaynağına dayanıyor. Yerli kömüre daya-
lı kurulu gücün toplam kurulu güce oranı 
ise yüzde 11,5 olarak hesaplanıyor. Kurulu 
gücün yüzde 31’i hidro enerji, yüzde 24,8’i 
doğal gaz, yüzde 10,9’u rüzgar, yüzde 8,5’i 
güneş, yüzde 1,7’si jeotermal ve yüzde 
2,4’ü ise diğer kaynaklardan oluşuyor.

Öte yandan, Türkiye enerji kaynakla-
rını çeşitlendirmek için önemli adımlar atı-
yor. Temiz kömür teknolojileri, farklı yakma 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu tekno-
lojilerle kömürün daha verimli kullanılması 
için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veri-
liyor.

TEİAŞ verilerine göre temmuz ayı iti-
barıyla Türkiye’de 1 asfaltit, 46 linyit, 4 taş 
kömürü ve 16 ithal kömürle çalışan olmak 
üzere toplam 67 kömürle çalışan elektrik 
üretim santrali bulunuyor.

MTA verilerine göre Türkiye’nin
en önemli 10 linyit havzası
şöyle sıralanıyor:
1- Afşin - Elbistan - 4,64 milyar ton
2- Konya - Karapınar - 1,83 milyar ton
3- Tekirdağ - Malkara - 1,54 milyar ton
4- Eskişehir - Alpu - 1,45 milyar ton
5- İstanbul - Silivri - 1,1 milyar ton
6- Afyonkarahisar - Dinar - Dombayo-

va - 941 milyon ton
7- Manisa - Soma - 861 milyon ton
8- Muğla - Milas - 750 milyon ton
9- Tekirdağ - Çerkezköy - 573 milyon 

ton
10- Afşin - Elbistan (MTA) - 515 milyon 

ton
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Market fırsatçıları indirimde şekerleri
toplayıp daha pahalıya satıyor

Gıda ürünlerindeki fırsatçılığa her gün bir yenisi 
ekleniyor. Şimdi de marketlerdeki indirimleri öğrenip, 
o marketlere erkenden giderek ürünleri ucuza toplayıp 

sonra pahalıya satan fırsatçılar türedi.

Marketler vatandaşa tanıtım yapmak, 
markalarına ilgi çekmek için çeşitli ürün-
lerde indirim yaparak ilan ediyor ama bu 
indirimden fırsatçılar yararlanıyor.

Özellikle şekerde yapılan
indirimleri takip ediyorlar
Özellikle şekerde yapılan fırsatçılıkla 

marketlerdeki indirimler takip ediliyor, va-
tandaşa sağlanan promosyon niteliğindeki 
bu indirimlerden yararlanan grup, kendi 
ihtiyaçları için değil, kâr etmek amaçlı ha-
reket ediyor.

İndirimi takip eden fırsatçılar şekerleri 
o marketlere giderek ucuza topluyor sonra 
da yüksek fiyatla tüketiciye satıyor.

Haberi önceden alıp, erkenden
rafları boşaltıyorlar
2022 Ocak ayında faaliyete geçirilen 

"Raf Fiyat Garanti sistemi" kapsamında 
gerçekleştirilen indirimlerin haberini ön-
ceden alan fırsatçıların 15 dakika içinde 
marketteki tüm şekerleri indirimli fiyat üze-
rinden alarak rafları boşaltmasına sık sık 
rastlanmaya başladı.

Şekerin fiyatının gerilemesi
için adımlar atıldı
Oysa üst üste gelen zamların ardından 

şeker fiyatlarının ithalat yoluyla düşürül-
mesi politikası kısmen de olsa fiyatın den-
geye oturmasını sağladı. Bir dönem fiyatı 
1.250 liraya kadar çıkan bir torba şekerin 
fiyatı 1.000 liranın altına geriledi. İthalatçı 
firmalar ise bir çuval şekeri 700 liraya mal 
etmeye başladı.

Gerçek tüketiciye indirimler
yansımadı
Fırsatçıların marketteki bu faaliyetleri 

sonucunda aslında ucuzlayan şeker biri-
lerine rant kapısı oldu ve 
gerçek tüketiciye yansı-
madı.

Devlet "ucuza satın" 
diye markete veriyor 
ama başkasına
rant sağlıyor
İnternethaber'de yer 

alan habere göre Dünya 
gazetesine bilgi veren 
kaynaklar, kamunun ucuz 
fiyattan satılması şartıyla 
marketlere verdiği şeke-
rin bazı kesimler tarafın-
dan kilo bazında toplanıp, 
çuvallara konularak yeni-

den imalatçılara satıldığını kaydetti.
Kapasitesinden fazla ithalat yapan 

imalatçıların da şekerin bir kısmını iç piya-
saya sürdüğü belirtiliyor.

Türkşeker zincir marketlere ucuz
fiyattan şeker veriyor
Raf Fiyat Garantili sistemde Türkşeker 

zincir marketlere ucuz fiyattan şeker ve-
riyor. Ancak tüketicilerin bu ucuz şekere 
ulaşması pek mümkün olmuyor.

Fırsatçılar ucuza aldıkları şekeri
çuvallara doldurarak tekrar satıyorlar
Şekerleri indirimden faydalanarak va-

tandaştan önce gelip toplayan fırsatçılar, 
bunları çuvallara doldurarak, 50’şer kilog-
ramlık çuvallar halinde şekeri hammadde 
olarak kullanan küçük imalatçılara sanayi-
ciye sattığı ifade ediliyor.

Öte yandan Ramazan öncesi torbası 
1250 liraya kadar çıkan şeker fiyatı, ima-
latçı ihracatçılara ithalat hakkı verilmesiyle 
birlikte bir miktar geriledi. Mevcut kur sevi-
yesine göre ithal şekerin torbası 700 liraya 
mal oluyor. Türkşeker de 750 lira civarında 
sanayiciye satış yapıyor. Ancak sanayicile-
re, kısıtlı miktarda şeker veriliyor.

Fazla ithal edip piyasaya sürüyorlar
İthalat hakkı imalatçı ihracatçı sanayi-

cilere, kapasitelerine göre belirli oranlar-
da verildi. Ancak bunlardan kapasitesinin 
üzerinde belge alanlardan bir kısmının da 
ithal ettikleri şekeri daha uygun fiyatla iç 
piyasaya sürdüğü kaydediliyor.

"1 aya kadar yeni ürün gelince
piyasalar rahatlayacak"
Kaynaklar, kamunun şeker piyasasına 

müdahalesinin özel sektör fabrikalarının 
tavrını çok etkilemediğini ve bunların iste-
dikleri zaman piyasaya ürün verdiğini be-
lirtirken, 1 aya kadar yeni sezon ürününün 
piyasa çıkmasıyla birlikte kısmi bir rahatla-
ma daha yaşanabileceğini kaydettiler.

Pancar fiyatının geçmiş yıllara göre 
daha yüksek açıklanmasının rekolteyi ar-
tacağı öngörüsünde bulunan kaynaklar, 
buna rağmen şeker fiyatının belirli bir ra-
kamın altına düşmesinin, eski seviyesine 
gerilemesinin mümkün olmadığı beliirtiyor.
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Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
20 Ağustos tarihinde 

Manisa’da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından 27 TL olarak 
açıklanan çekirdeksiz 
kuru üzümde ilk ürün 

kilosu 3 bin 500 TL gibi 
rekor fiyata açık artırma 

usulüyle alındı.
Manisa Ticaret Borsası tarafından her 

yıl geleneksel olarak düzenlenen çekir-
deksiz sultaniye kuru üzüm alım töreni 
Kurşunluhan’da gerçekleştirildi. Törene 
Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Ma-
nisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Mil-
letvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa 
Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Ticaret 
Borsası Başkanı Sadık Özkasap, kurum 
müdürleri, STK temsilcileri ve üzüm üreti-
cileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 
program Manisa Ticaret Borsası tarafından 
hazırlanan Çekirdeksiz Sultani Üzüm vide-
osunun gösterimi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ma-
nisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özka-
sap, “Nesilden nesile aktarılan üretim ge-
leneği, tarihi kökleri ortak kültürümüzde 
yer etmiş motifleri ile Manisa’mız ile özdeş, 
Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Mani-
sa’mızın başlıca üretim sembollerinden 
biri olmasının yanı sıra ülkemizin de en 
önemli tarıma dayalı milli gelir kaynakları 
arasındadır. Temmuz sonu müstahsilden 
alım tescili verilerine göre, ilçelerimiz dahil 
tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren 
çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 302 bin 
844 tondur. Ağustos sonunda oransal bir 
değişiklik beklemediğimiz sezon finalinde 
Manisa olarak, ilçelerimiz ile birlikte Türki-
ye üretiminin yine yüzde 90’dan fazlasını 
sağlamış olacağız. Yüzde 85’i Manisa’dan 
gerçekleştirilen çekirdeksiz kuru üzüm ih-
racatımız da bir miktar küresel rekabet ve 
talep daralmasından etkilenmiş olsa da 
ülkemizin kuru meyve ve mamulleri ürün 
grubundaki ihracat liderliğini açık farkla 
devam ettirmiş olacak. Tarım ve Orman 
Bakanlığımız koordinasyonunda yapılan 
rekolte tahmin çalışmasından alınan ön 
bilgiye göre ise Manisa 2022-2023 sezo-
nunda da üretimin merkezi olmayı sürdü-
recek. 664 bin dekar kurutmalık, 150 bin 
dekar sofralık bağ alanında yaklaşık 50 
bin ailemizin geçim kaynağı niteliğindeki 
Manisa sultani çekirdeksiz üzümümüze bu 

yıl; Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yoğun 
programlarına rağmen bağda üzüm hasa-
dı ve referans fiyat açıklamalarıyla bizzat 
gösterdikleri ilgi bizleri en üst düzeyde 
onurlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımı-
za, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün 
üretim ve ticaretine vermiş oldukları des-
tekler için sonsuz teşekkürlerimizi sunu-
yor, açıkladıkları fiyatın sektörün tüm pay-
daşları için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Lisanslı depoculuk
Lisanslı depoculuk hakkında da konu-

şan Özkasap, “Geleceğimize bırakılacak 
ortak bir miras düşüncesiyle önemli yol 
kat ettiğimiz bir diğer projemiz ise Mani-
sa’ya kuru üzümde lisanslı depoculuk sis-
temi kazandırılmasıdır. Depo kira desteği, 
nakliye desteği, analiz desteği, elektronik 
ürün senedi tutarının yüzde 75’ine kadar 
9 ay vadeli, yüzde sıfır faizli Ziraat Banka-
sı kredi desteği, yüzde 2 zirai stopaj ver-
gisinden, KDV ve kurumlar vergisinden 
muafiyet bunların başlıcalarıdır” şeklinde 
konuştu.

AB Coğrafi işareti için
bu hafta başvuru yapılıyor
AB Coğrafi işareti hakkında da konu-

şan Özkasap şunları söyledi: “Projemizin 
Zafer Kalkınma Ajansımız tarafından des-
teklenen fizibilite süreci önümüzdeki bir-
kaç ay içerisinde tamamlanacaktır. Türk 
Patent ve Marka Kurumu nezdinde alınan 
Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü coğra-
fi işaret tescilinin, en büyük dış pazarımız 
olan Avrupa Birliği’nde de tescil edilmesi 
için hazırlanan başvuru dosyasının AB ko-
misyonuna bu hafta içerisinde iletilecektir. 
İnşallah coğrafi işaretimizi aldıktan sonra 
Avrupa Coğrafi işaretini de alacağız.

Ürünümüzün daha güvenli ve daha iyi 
bir duruma gelmesini sağlayacağız.”

Üreticiye 70 milyonluk destek
Manisa büyükşehir Belediyesi olarak 

tarıma büyük önem ve destek verdikleri-
ni kaydeden Manisa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Cengiz Ergün, “Sezonun tüm 
üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını 
temenni ediyorum. Geçtiğimiz Cumarte-
si Günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ilimizi ziyaret ederek Sul-
tani Çekirdeksiz Üzümünün TMO alım 
fiyatını 27 TL olarak ilan etti. Bu rakamın 
herkese hayırlı olmasını diliyorum. Manisa 
Büyükşehir Belediyesi olarak köylü mille-
tin efendisidir anlayışıyla tarımla ve kırsal 
kalkınmaya yönelik önemli projeleri haya-
ta geçirdik. Spil Dağı’nın eteklerine kurulu 
ülkemizin gıda ambarı Manisa’mızda üre-
ticilerimize güzel destekler veriyoruz. Sa-
dece bu yıl 70 milyon destek verdik. Kırsal 
kalkınmayı sadece üreticiyi destekleyerek 
değil, su kaynaklarını kirlilikten koruyarak, 
köylerimizin alt ve üst yapısını yenileyerek, 
ulaşımını kolaylaştırarak, yol ağlarını iyileş-
tirerek mümkün olduğunun bilincinde pro-
jelerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz.” 
dedi.

“Ürünün para etmesini sağlamak
için çalışmalar yapıyoruz”
TMO’nun alım yapmak için biran önce 

çalışmalara başlaması için girişimlere baş-
ladıklarını aktaran AK Parti MKYK Üyesi 
ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 
“TMO’nun genel müdürüyle görüştüm. Şu 
anda fındıkla alakalı bütün ekip Samsun ta-
rafında ama TMO’nun Manisa’da da bir an 
önce alım yapması gerektiğini ifade ettik. 
Çiftçimizin ürününü açığa dökmesini en-
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İş yeri kiralarındaki artış hazır ofislere talebi artırdı
İş dünyası, Kovid-19 
salgınıyla başlayan ve 
kira artışlarıyla devam 

eden sürecin ardından ofis 
maliyetlerini düşürerek 
daha ekonomik ve hızlı 

çözümler sunan hazır ofis 
kiralamalarına yönelmeye 

başladı.
Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Di-

rektörü Muhammet Dinç, yazılı açıklama-
sında, son yıllarda esnek çalışma alanları-
na talebin artmasıyla hazır ofis modelinin 
daha yaygın hale geldiğini bildirdi.

Özellikle genç girişimcilerin, start-up'la-
rın, teknoloji alanında çalışan yazılımcıların 
hazır ofisleri tercih ettiğine dikkati çeken 
Dinç, İstanbul ve Ankara başta olmak üze-
re birçok şehirde hazır ofis modeline yö-
nelim olduğunu kaydetti.

Dinç, hazır ofislerde elektrik, internet, 
temizlik, güvenlik gibi birçok giderin ev 
sahibi firma tarafından karşılandığına işa-
ret ederek, "Firmalar, personel ve fatura 
giderleri ofis kirasına dahil olduğundan 
hazır ofis modeliyle ciddi oranda tasarruf 
sağlıyor." ifadesini kullandı.

İşletmenin gelişimine bağlı olarak hazır 
ofislerin büyütülüp küçültülmesinin de en 

büyük avantajlardan biri olduğunu vurgu-
layan Dinç, ihtiyaçlara göre saatlik ve gün-
lük kiralanabilen toplantı odası hizmetinin 
de bu sistemi cazip hale getirdiğini aktardı.

"Hazır ofisle işletme
maliyetleri düşüyor"
Muhammet Dinç, son dönemde konut 

ve iş yeri kiralarında yaşanan yüksek artış-
ların işletmelere maddi anlamda ciddi yük 
getirdiğine dikkati çekerek, hazır ofislere 
geçen işletme sahiplerinin imkanları ölçü-
sünde kiralama yapabildiğini, aylık stopaj 
ve sürekli artan faturalardan ise hiçbir şe-
kilde etkilenmediğini bildirdi.

Hazır ofis modelinin iş dünyası için ca-
zip hale gelmesinin birçok nedeni olduğu-

nu belirten Dinç, şunları kaydetti:
"Küçük ve orta büyüklükteki işletme-

lerin işletme maliyetlerini düşürmeleri ve 
operasyonel giderlerini azaltmaları hazır 
ofisle mümkün oluyor. 

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehir-
lerde merkezi yerlerde iş yeri kiralamaya 
kalksanız, personel, stopaj, elektrik, su, 
doğal gaz, internet ve personel masrafıyla 
birlikte ödeyeceğiniz aylık para 25 bin li-
raysa hazır ofis kiraladığınızda bu rakam 10 
bin liranın altına düşüyor. Daha düşük met-
rekareli hazır ofislerde 5 bin liranın altında 
bile kiralama yapmak mümkün oluyor. Bu 
durumda da firmanın sağladığı tüm imkan-
lardan yararlanabiliyorsunuz."

gellemek, ürünün para etmesini sağlamak 
için çalışmalar yapıyoruz. Devletimiz TMO 
eliyle müstahsilimize üreticimize yardımcı 
olmaya çalışıyor. Bize düşen bir görev var. 
TMO Genel Müdürü bana çok farklı bir du-
rum iletti. TMO olarak alım noktaları kur-
mak istiyoruz, depoları kiralamak istiyoruz 
ama Manisa’da da işletme sahibi olan yani 
deposu olan ve faal olmayan çalışmayan 
yerlere metresi 40 TL para istiyorlar dedi. 
Bu konuda Ticaret Borsası başta olmak 
üzere sizlerden de fedakarlık bekliyoruz. 
2-3 ay depolarda üzümün durmasından 
dolayı para kazanmak noktasında düşün-
meyelim bunu biz de fedakarlık yapalım. 
Alanları olan, deposu olan arkadaşlarımı-
zın TMO’ya yardımcı olmasını istiyoruz. 
Son dönemlerde ziraat odalarımız, tarım 
müdürlüğümüz ve borsamızla beraber, ba-
kın İran üzümü bizim üzümden daha pahalı 
hale geldi. Neden? Onlarda kimyasal mad-
delerle ilgili ambargo olduğu için atamıyor-
lar. Ama biz ilaçla ilgili kalıntı bırakıyoruz. 
Kalıntıdan dolayı da yurtdışı pazarlarda sa-
tışımız zorlanmaya başladı.

 Uluslararası pazarlarda bu kalıntı yü-
zünden düşmeye başladı. Burada organi-
ğe yönelmeliyiz. Hepimize vazife düşüyor. 
Çiftçi kardeşlerimizi bu konuda uyarmalı 
ve yardımcı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük 
ise şunları söyledi: “İlimizde TMO’nun çe-
kirdeksiz kuru üzümü alımını yapacak ol-
ması, Lisanslı depoculuğun gerçekleşme-
si, tarımla ilgili projelerin hızlı bir şekilde 
yürümesinin önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Manisa ülkemizin tarım ürünlerinde 
başta kuru üzüm, zeytin olmak üzere başta 
gelen illerden biri. Milli gelirine ve istihda-
mına büyük katkı sunuyoruz.”

İlk üzümü sattı yüzü güldü
Yapılan açık artırma ile borsaya getir-

diği 50 kilogram kuru üzümün kilosu 3 bin 
500 TL’den alınmasının mutluluğunu ya-
şayan Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden 
üretici Vahit Gülten, “Mutluyum. Bundan 
daha güzel gün olmaz. İlk getirmek başarılı 
olmak güzel. Geçen sene pandemiden do-
layı katılamadık. Bu sene dereceye girdik, 
birinci olduk. 

Üzüm fiyatlarımız güzel. Üreticiyi korur. 
Bugün bana verilen fiyat çok güzel. 27 TL 
fiyat da çok da güzel değil çok da kötü de-
ğil. Emeğimizi koruyor. Yeter ki 27 TL’den 
alsınlar” dedi.

Açık artırma 100 TL’den başladı
Yapılan konuşmaların ardından Manisa 

Ticaret Borsasına ilk kuru üzümü getiren-
ler arasından birinci olarak seçilen Saru-
hanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Va-
hit Gülten’e ait 50 kilogram kuru üzüm için 
açık artırma yapıldı. Manisa Vali Yardımcısı 
Aydın Memük’ün 100 TL’den açtığı açık 
artırma AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa 
Milletvekili Murat Baybatur’un 3 bin 500 
TL teklifi ile son buldu. Baybatur’un ver-
diği teklif üzerine Manisa Ticaret Borsası 
Başkanı Sadık Özkasap, Vahit Gülten’e ait 
50 kilogram kuru üzümü, kilosunu 3 bin 
500 TL’den Manisa Ticaret Borsası adına 
satın aldı. Manisa’da 2020 yılında sezonun 
ilk kuru üzümünü borsaya getiren üretici 
Mehmet Görgülü’nün 50 kilogram üzümü 
açık artırma yoluyla kilogramı 3 bin liradan 
alınmıştı.
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Leyla Şahin Usta TMMOB Konya
İKK üyeleri ile bir araya geldi

Çumra’da yıllar sonra Tarım Bayramı
Etkinliği yeniden düzenlenecek

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, 
Konya TMMOB İKK üyesi 
Meslek Odaları Başkanları 
ile No15 Mimar Evi bünye-

sinde bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Kon-
ya TMMOB İKK üyesi Meslek Odaları Baş-
kanları ile No15 Mimar Evi bünyesinde bir 
araya geldi. Mimarlar Odası Konya Şubesi 
ev sahipliğinde 17 Ağustos depremi yıl-
dönümünde gerçekleşen toplantıda Kon-
ya’nın kentleşme ve imar sorunlarının yanı 
sıra yapı denetimi, yapı güvenliği, meslek 
yasaları, yönetmelik değişiklikleri, GES 
yatırımları, çevre ve iklim değişikliği gibi 
konular ele alındı. AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta oda başkanlarının dile getirdiği 
sahadaki sorunlara ilişkin çözüm öneri-
lerini not ederek takipçisi olacağını ifade 
etti. Konya’da TMMOB bağlı oda başkan-
ları adına teşekkür eden Mimarlar Odası 

Konya Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Arma-
ğan Güleç Korumaz ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek TMMOB Konya 
İKK olarak Konya’nın mimarları, mühendis-
leri ve plancıları olarak Konya ile ilgili plan 
ve düşüncelerini aktarmayı sürdürecekle-
rini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta’ya TMMOB Konya İKK üyeleri ziyare-
tinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan 
Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer , Selçuklu Belediyesi 
Başkanvekili Faruk Ulular ile AK Parti Kon-
ya İl Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

İçerinde bir çok kapsamlı etkinliğin ola-
cağı Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramı’nda 
farklı kategorilerin olacağı yarışmalar da 
düzenlenecek. Çumra’nın çiftçi memleketi 
olması hasebiyle yarışmanın içeriği ilçeye 
has; Kavun, Şeker Pancarı, Denelik Mısır 

ve Çerezlik Kabak ürünle-
rinin değerlendirilmesi ile 
oluşturulacak. Yarışmada 
farklı kategorilerde dere-
ceye girecek olan yetiş-
tiricilere sırlamaya göre 
ödüller verilecek. Konuya 
ilişkin açıklamalarda bulu-
nan Çumra Belediye Baş-
kanı Av. Recep Candan; 
10 Bin Yıllık Tarım Şehri 
Çumra’mızda özlediğimiz 
‘Tarım Bayramımızı’ yeni-

den gerçekleştiriyoruz…Coğrafi işaret aldı-
ğımız, artık tescilli olarak marka haline ge-
lene Çumra kavunumuzun da tanınırlığını 
daha da arttırmak için öncesinde güzel bir 
yarışma yapmak istedik… Eşsiz bir coğraf-
ya da yaşıyoruz.

İlçemizde bereketli topraklarımızın 
bizlere sunduğu yöremize has bir çok ürü-
nümüz bu vesile geçmiş yıllarda olduğu 
gibi Çumra’mızın tüm tarımsal değerlerini 
muhafaza etmek için çaba sarf ediyoruz. 
Tarımsal ürünlerimizin korunup gelecek 
nesillere de aktarılması için yaptığımız bu 
etkinlikler faydalı olacak. Biz bu etkinlik-
lerin sürdürülebilirliği açısından gelecek 
yıllarda da yapmayı planlıyoruz. Ben böl-
gemizdeki çiftçilerimizin de etkinliğimizde 
olmalarını istiyor ve kendilerini davet edi-
yorum.” dedi.

Yarışma ile ilgili müracaatlar Çumra 
Belediyesi Bası Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünden veya internet üzerinden 
online gerçekleştirilecek.

Başvuru ve detaylara bu linkten ulaşa-
bilirsiniz; http://tarim.cumra.bel.tr
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Dekorasyon tutkunlarını
heyecanlandıran yeni ürün

Ahşap ürünleri üreticisi 
Acarkon, duvar panelleri 
kategorisinde yeni ürün 

grubu ile dekorasyon tut-
kunlarını heyecanlandırdı.

Sağlıklı bir yapıya sahip olan ve doğal 
malzemelerden üretilen duvar panelleri 
kategorisinde akustik özelliğini taşıyan 
Acarkon Silva Serisi, iç mimari, dekoras-
yon, yaşam, tutku ve moda anlayışına yeni 
bir soluk kazandırdı.

Yankıyı azaltan Silva Serisi
Acarkon Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı İsmail Acar, modern yön-
temlerle ve çıta şeklinde tasarlanan Silva 
Serisi'nin, aynı zamanda iç yapısında ba-
rındırdığı malzeme ile akustik bir özelliğe 
sahip olduğunu, ses yalıtımında yankıları 
ve gürültüyü azalttığını söyledi.

İsmail Acar, Silva Serisi'nin monte edi-
len her türlü alanda ses dalgalarını eme-
rek yankılanmayı ortadan kaldırdığını ifade 
ederek, “İş veya bireysel her türlü yaşam 
alanların duvarlarında tasarlanabilecek 
Silva Serisi, doğal yapısı ile oluşturacağı 
sağlıklı bir atmosferin yanı sıra ses yalıtım 
özelliği ile de konforlu bir yaşam alanına 
dönüştürmektedir.

Gürültülü ve rahatsız edici seslerden 
yaşam alanlarını uzak tutmak, konforlu ve 
huzurlu bir ortama sahip olmak, yaşam 
alanlarını görsel anlamda zenginleştirmek, 
tutkusunu yaşam alanlarına yansıtmak is-
teyenler için geliştirilen Silva Serisi aynı za-
manda profesyonel kullanıcılara da mimari 
ve dekorasyon alanında geniş ve zengin 
bir kullanım alanı sunmaktadır. Silva Duvar 
Paneli, ofis ve ev gibi günlük yaşam alan-
larımızın yanı sıra akustiğin sağlanması ve 
seslerin iyileştirilmesi gereken tiyatro ve 

sinema salonları, konferans ve toplantı sa-
lonları, spor salonları, kayıt ve müzik oda-
ları, reji odaları, hijyenik ve sessiz bir or-
tamın gerekli olduğu MR odaları, hastane 
odaları, ameliyathaneler, hastane ziyaretçi 
bekleme salonları, okullardaki kafe, bar, 
disco gibi eğlence merkezleri ve düğün 
salonları gibi alanlarda da geniş bir kulla-
nım alanına sahiptir” dedi.

“Ölç, kes ve uygula”
Profesyonel kullanıcıların yanı sıra ko-

lay montaj ve kurulum özelliği ile dekoras-
yon fikirleri ve tutkusu olan herkesin evin-
de, iş yerinde ya da hayal ettiği herhangi 
bir alanda Silva Serisi ile yaşam alanına 
tutkusunu yansıtabileceğini belirten Acar, 
“Ölç, kes ve uygula' mottosuyla kullanıma 
sunulan Silva Serisi, profesyonel, amatör, 
kadın ve erkek olmak üzere geniş bir he-
def kitleye hitap eden ve uygulama sırasın-
da profesyonel bir destek gerektirmeyen 
bir duvar panelidir” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Silva Serisi
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar, 

“Doğadan temel ve ilham alınarak gelişti-
rilen tüm Acarkon ürünlerinde olduğu gibi 
yenilikçi tasarıma ve kullanım özelliğine 
sahip olan Silva Duvar Paneli, ana mad-
desi ahşaptan gelen sağlıklı ve doğal bir 
yapının yanı sıra ses yalıtım özelliği için ge-
liştirilen ve kullanılan malzemeler sürdürü-
lebilir özelliğe sahiptir” diye konuştu.

İsmail Acar, dekorasyon tutkunlarına 
yeni bir soluk getiren Silva Serisi ile kalma-
yıp, bu serinin geliştirilerek devam edece-
ğini sözlerine ekledi.
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Tüketici güveni ağustosta arttı
Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB) 
işbirliği ile yürütülen 
tüketici eğilim anketi 

sonuçlarından hesaplanan, 
mevsim etkilerinden 
arındırılmış tüketici 

güven endeksi sonuçları 
açıklandı.

Buna göre endeks, ağustos ayında bir 
önceki aya göre yüzde 6.1 oranında arttı. 
Temmuz ayında 68 olan endeks, ağustos 
ayında 72.2 olarak açıklandı. Aylık tüketici 
eğilim anketiyle tüketicilerin maddi durum 
ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum 
değerlendirmeleri ve gelecek dönem bek-
lentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri öl-
çülüyor. Haziran ayında yüzde 6.2 oranın-

da azalarak 63.4 olarak açıklanan Tüketici 
Güven Endeksi, mayıs ayında 67.6 olmuş-
tu. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketi-
ci güven endeksi, mayıs ayında bir önceki 

aya göre yüzde 0.4 oranında artarak 67.6 
olarak açıklanmış ve TÜİK’in paylaştığı bil-
gilere göre nisan ayında 67.3 olarak ger-
çekleşmişti.

İnternet üzerinden alınan ürünler
koşulsuz iade edilemeyecek

icaret Bakanlığı’nın hazırladığı Me-
safeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde de-
ğişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, 
Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ürün satın alımında
cayma hakkı artık yok
Yeni düzenlemeye göre; tüketici, 

internetten satın aldığı ve teslimi yapıl-
mış cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgi-

sayar ve insansız hava araçları ile canlı 
müzayedeyle alınan ürünlerde cayma 
hakkından faydalanamayacak.

Kusurlu ürünler iade edilebilecek
Ürün iadeleri yalnızca satın alınan 

ürünün kusurlu olması halinde gerçek-
leşecek.  Böylece kişinin kendine bağlı 
ortaya çıkan keyfi iade isteklerinin önü-
ne geçilecek.

İnternette satılan teknolojik 
ürünlerde ‘koşulsuz iade 
dönemi’ sona erdi. Artık 
yalnızca kusurlu ürünler 

iade edilebilecek.



KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

93



KONYA’NIN EKONOMİ DERGİSİ

94

Halkapınar’ın İvriz Mahal-
lesindeki, “Dünyanın en 

eski yazılı tarım anıtı” ola-
rak bilinen geç Hitit döne-
mine ait İvriz Kaya Anıtı ve 
İvriz su kaynağı, 300 bine 
yakın ziyaretçiye ev sahip-

liği yaptı.

“İvriz” yaz boyunca 300 bine
yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

Halkapınar'ın İvriz Mahallesindeki, 
"Dünyanın en eski yazılı tarım anıtı" olarak 
bilinen geç Hitit dönemine ait İvriz Kaya 
Anıtı ve İvriz su kaynağı, 300 bine yakın 
ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan, 
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet 
Bakkal, 3 aylık yaz tatili nedeniyle 300 
binden fazla yerli ve yabancı turistin İvriz'i 
ziyaret ettiğini söyledi.

Yaz tatili boyunca 70 binin üzerinde 
araç ve yaklaşık 300 binden fazla kişinin 
İvriz Anıt Sahası’na giriş yaptığını ifade 
eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca ziyaretçi sayısının 400 
bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Burası ta-
rihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile dolu, 
İvriz doğal su kaynağı, mağaraları, alaba-

lık restoranları, Milattan 
önce 8. yüzyıldan yani 
Geç Hitit döneminden 
kalma dünyanın en eski 
ve yazılı ilk tarım anıtı, 
manastırları, kilise ve kale 
kalıntıları, doğal zengin-
likler ve kültürel unsurlar 
nedeniyle İvriz yurt içi ve 
yurt dışından özellikle 
çevre illerden yoğun tu-
rist çekiyor." 

İstanbul'dan İvriz'in 
tarihi ve doğal güzellikle-
rini görmek için geldiğini 
ifade eden Ayhan Apay-
dın, "Yazın bu sıcağında 
buraların çok güzel oldu-
ğunu duyduk da geldik. 

Serinlemek için ailemizle güzel vakit geçi-
rebilmek için güzel ve şirin bir yer olduğu-
nu gördüm. Herkesi burayı görmeye davet 
ediyorum." dedi. Türk Halk müziği sanat-
çısı ve yönetmen Uğur Demirci de "Konya 
Büyükşehir Belediyesi himayesinde 13 tür-
küden oluşan bir proje kapsamında 'Gide 
gide bir söğüde dayandım' türküsüne Hal-
kapınar İvriz'de klip çekmek için buraya 
geldik. Halkapınar Çok güzel bir yer çok 
güzel bir atmosferde klipimizi canlandır-
dık. Klip esnasında İvriz'in buz gibi kaynak 
suyu bölgede adeta doğal bir klima etkisi 
gösteriyor." dedi.

İvriz'in tarihi dokusu
Halkapınar İvriz Kaya Anıtı’nda, Tuwa-

na Kralı Warpalawas ve Fırtına ve Bereket 
Tanrısı Tarhunzas’ın kabartması bulunuyor.

Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, "Ben 
hakim ve kahraman Tuwana Kralı Warpa-
lawas, "Sarayda bir prens iken bu asmaları 
diktim. Tarhunzas onlara bolluk ve bereket 
versin." yazıyor.
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CENGAVER
OTOMOTiV

Tel: 0332 342 22 68
Gsm: 0549 464 22 88

0505 889 94 59

Her türlü araç
alım satımında
güvenilir adres.
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