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KAPAK

Türkiye’nin Tahıl Ambarı: Konya

İstanbul’dan kalkıp düştük 
Konya yollarına… Buğday’ın 
merkezi olan Konya Ovası’nda 
hasada şahit olamaya, üreti-
cileri dinlemeye, yetiştirdikleri 
buğdayla yapılan ekmekler-
ini paylaşmaya geldik. İlk 
durağımız 55 yıllık çiftçi Mustafa 
Yıldırım’ın evi… Konya’da tarım 
arazileri şehir merkezine uzak 
olmasına rağmen engebesiz 
arazide kısa sürede varıyoruz 
Yıldırım’ın yanına. Musta-
fa Amca’yı kapının önünde 
oturmuş Konya Ovası’nı uzun 
uzun izlerken buluyoruz. Ne çok 
anılarını vardı kim bilir burada. 
En verimli zamanları da şahit 
olmuştu en kurağa da. Aşklara 
da şahit olmuştu düşmanlıklara 
da…  Bizi görünce birden 
ayaklanıp, “hoş geldiniz” di-
yor güler yüzüyle. Hep be-
raber oturuyoruz, solumuzda 
Konya Ovası’na uzanan yol, 
sağımızda Mustafa Yıldırım. 
“İstanbul’dan geldik” diyoruz, 
“hem hasadı görmek hem 
de sizi dinlemeye deldik.” “İyi 
yaptınız, buraları yerinde görün, 
büyük şehirlerde oturduğunuz 
yerden bilemesiniz. Buğday 
başaklarına dokunmanız lazım 
önce, hissetmeniz lazım. Sonra 
oturup ovayı dinlemeniz ve öyle 
fikir sahibi olmanız lazım” di-

yor Yıldırım. Büyük şehirlerde 
buralar için söylenenlere kısmış 
belli. Biz sormadan konuya giri-
yor Mustafa Amca:

“Geçen sene verim çok 
iyiydi, yüzümüz güldü ama 
bu sene öyle olmadı. Mart’ta 
seçimin olduğu gece don oldu. 
Türkiye’deki çoğu yerde mahsul 
zarar görmüş diye duyduk. Bu 
sene zaten yağmur yağmadı, 
bir de don vurunca iyice belimiz 
büküldü. Verimin yarı yarıya 
düşeceği söyleniyor. Tabii o 
kadar da değildir ama düştü 
baya. Biz ailecek şu karşı tar-
ladan ekmek yiyoruz. Babadan, 
atadan kalma işimizi devam et-
tiriyoruz.”

“Peki, eskiye göre daha mı 
zor oldu çiftçilik” diye soruyo-
ruz. “Aslında hayır, tarım maki-
neleri işimizi baya kolaylaştırdı, 
çabucak bitirip çıkıyoruz. Ama 
biçerdöver bulmak, kiralamak 
sonra buğdayı satmak hepsi 
ayrı bir dert. Bir de buralarda su 
sorunları başladı. Son yıllarda 
zaten yağmur dengesizleşti, 
kuraklık başladı. Bir de önüne 
gelenin açtığı su kuyuları yer 
altı sularını baya azaltmış. Çok 
geç olmadan önüne geçerler 
umarım,” diyor. 

Mustafa Yıldırım’ın yanından 
ayrılıyoruz. Yolumuz bu sefer 

Karaman sınırına yakın Hadim 
ilçesine düşüyor. Hadim İlçe 
Tarım Müdürlüğü’nde görevli 
Ziraat Yüksek Mühendisi Sami 
Akmaz ve Ziraat Teknisyeni 
Hakan Kıvrak ile birlikte dağ 
köylerinde geleneksel şekilde 
hasat yapanları ziyaret ediyo-
ruz. Araziler parçalı ve çok 
engebeli bu yüzden maki-
neli tarım imkânsız. Tüm aile 
var güçleri oraklarla biçiyor-
lar. Zaten çoğu yıllık ihtiyacını 
karşılamak derdinde. Evin 
büyük çocukları ise İstanbul, 
Bursa gibi şehirler iş bulmuş 
çalışıyorlar. Ge ride kalanlar 
ise kendilerini ait hissettikleri 
topraklardan ayrılamıyorlar. 
Dönüşte Ziraat Yüksek 
Mühendisi Akmaz ile buğday 
çeşitlerini üzerine konuşurken 
ne çok çeşit olduğunun farkına 
varıyoruz. İşte o çeşitler: 
Konya’da yetiştirilen buğday 
çeşitleri kuru ve sulu ortamlarda 
yetişen diye ikiye ayrılıyor ve bu 
iki çeşit kendi aralarında ekmek-
lik ve makarnalık olarak iki ayrı 
bölüme değerlendiriliyor. Kuru 
koşullarda yetiştirilen ekmeklik 
buğday çeşitleri; Kıraç, Bolal, 
Gerek, Gün 91, Dağdaş 94, 
Kutluk 94 Bayraktar ve Tosun 
Bey. Kuru koşullarda yetiştirilen 
makarnalık buğday çeşitleri 

Dergimizin bu sayısında yolumuz Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’ya 
düştü. Hem üretimi yerinde görmek hem de üreticinin sorunları din-
lemek için hasat zamanı gittik Konya Ovası’na. Toplam 4.081.351,95 
hektar olan Konya arazisinin %50,89’unu tarım arazisi, %18,66’sını ça-
yır-mera, %13,24’ünü orman fundalık ve %17,22’sini de tarım dışı ara-
zi oluşturuyor. Tarıma uygun 2.076.920,9 hektarlık alanın %58,87’sini 
tarla arazisi, %35,44’ünü nadas, 1,22’sini sebze, %1,02’sini meyve ve 
%0,48’ini ise bağ alanları oluşturuyor. 

Yazı ve Fotoğraflar: Deniz Toprak
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ise; Kunduru 1149, Kızıltan 
91 ve Altında. Sulu koşullarda 
yetiştirilen ekmeklik buğday 
çeşitleri; Bezostaja-1, Sultan 95 
ve Ahmet Ağa. Sulu koşullarda 
yetiştirilen makarnalık buğday 
çeşitleri ise; Çakmak 79, Ukray-
na ve Mirza Bey.

ULUSLARARASI ENSTİTÜ

1914 temelleri atılan ve şu 
an Konya’da bulunan Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü yerel, ulu-
sal ve uluslararası alanda 
önemli çalışmalara imza atıyor. 
Bunların başında ise geçmişte 
Anadolu’nun önemli geçim 
kaynağı olan yerel buğdayların 
bulunması ve tekrar Türk 
tarımına kazandırması geli-
yor. Yerel buğday konusunda 
önemli çalışmalarda bulunan 
Ziraat Mühendisleri Mustafa 
Kan ve Murat Küçükçongar ile 
enstitüde görüşüyoruz. Yürü-
yerek gezmenin çok zor hatta 
imkânsız olduğu Enstitü çalışma 
alanlarında sanki minyatür Kon-
ya Ovası kurulmuş durumda. 
Tabii bu küçük ovada her türlü 
tarım yapılıyor. Deneme ekim 
alanlarında 3 bine yakın buğday 
ve arpa çeşidi ekilip yıl içinde 
gelişim ve verimleri izleniyor. 

Her bir tür için ayrı ayrı ilgilenili-
yor ve bazılarına farklı sulama 
ve tarım teknikleri uygulanıp 
verimlerinin artıp atmadığı kont-
rol ediliyor. Sadece buğday ve 
arpa etrafı gezerken seralara 
da rastlıyorsunuz, karşı uçta 
otlayan onlarca koyunlara da. 
Bu kadar önemli çalışmaların 
yapıldığı enstitüde dikkatimizi 
en çok “Kuraklık Test Merke-
zi” çekiyor ve deneme ekim 
alanları bitince yönümüzü oraya 
çeviriyoruz. 

KURAKLIK TEST MERKEZİ

Enstitü müdürlüğü bünyes-
inde kurulan Kuraklık Test 
Merkezi’nde, kuraklığa 
dayanıklı buğday, arpa ve mısır 
gibi tarla bitkileri yetiştiriliyor. 
Küresel ısınmaya bağlı olarak 
görülen iklim değişikliği ve 
tarımsal kuraklığın son yıllarda 
şiddetini artırması, temel gıda 
problemlerini de berabe rinde 
getiriyor. Özellikle son 10 
yıl içinde Türkiye’de görülen 
kuraklık, tarımsal ürün çeşitliliği 
başta olmak üzere, hububattaki 
rekolteyi de ciddi oranda etkile-
di. Enstitü Müdürü Fatih Öz-
demir ile yaptığımız sohbette 
Kuraklık Test Merkezi’ni şöyle 
açıklıyor: 

“Buğday tohumu kuraklığa 
dayanıklı mı, değil mi? 
Onu araştırıyoruz. İklim 
odalarımızda veya yağmur 
korunağı dediğimiz özel bir 
yerde bunları ölçüyoruz. 
Dünyadaki 3 merkezden biri 
olan kuraklık merkezimiz, en 
donanımlı araştırmacıların 
hizmetine sunulmuştur. 100 ül-
keyle tohum alışverişimiz var. 
Buradan her yıl 50-55 ülkeye 
ıslah materyali gönderiyoruz. 
Merkezimizde geliştirilmiş to-
humlar, dünyada 2,5 milyon 
hektar alana ekilmektedir. Şu 
ana kadar 61 çeşit geliştirilmiş 
hububat tohumu var. Yüksek 
verimli, kaliteli, kuraklık ve 
sıcaklık stresine dayanıklı to-
hum geliştirmek görevlerimiz 
arasında. Bu yapımızla gurur 
duyuyoruz.”

‘Enstitü daha çok tarımsal 
kuraklığımı inceliyor’ diye 
sorduğumuzda aldığız cevap 
‘hayır’ oldu ve Fatih Özdemir 
durumu hemen özetledi: 

“Enstitü’nün bitkisel ve 
hayvancılık araştırmaları 
dışında özellikle kuru tarım 
sistemleri ve kuraklığın sos-
yo-ekonomik boyutlarını be-
lirlemeye yönelik araştırma 
faaliyetleri bulunmaktadır. Bu 
faaliyetlerin ana amacı kuru 
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Konya’da bulunan Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün çalışma 
alanrında Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 
getirtilen yerel buğday türleri ekili. 
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Konya’nın Karaman sınırına yakın 
Hadim ilçesindeki köylerde buğday 
hasadı geleneksel yöntemlerle 
yapılıyor. 
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tarım sistemlerinin durumunu 
belirlemek, bu alanlar için 
strateji geliştirmek ve mevcut 
genetik kaynakların korunması 
ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik poli-
tika yapıcıların karar almasını 
kolaylaştırıcı stratejiler üret-
mektir. İklim değişikliğinin 
kuraklık boyutunda politika 
oluşturmanın temel gereksin-
imi mevcut durumu bilmek ve 
ihtiyaçları ortaya koymaktır. 
Enstitü’de yürütülen soyo-
ekonomik çalışmalar işte bu 
noktada kuraklık riskinin yüksek 
olduğu alanlarda İhtiyaç Analizi 
esasına dayalı çalışmalardır. 
Bu kapsamda Enstitü bünyes-
inde tamamlanmış ve de-
vam etmekte olan çalışmaları 
sıralamak gerekirse; Kırsal 
Alanda Tarımda Yoksulluk 
Analizi ve Uygun Stratejilerin 
Modellenmesi, Kuru Tarım Sis-
teminde Buğday Üretim Strate-
jileri, Türkiye’de Yerel Buğday 
Popülâsyonlarının Belirlenme-
si, Kuraklık Algısı Projesi.”

KURAKLIK VE DON OLAYI 
ÜRETİMİ CİDDİ ÖLÇÜDE 
ETKİLEDİ

Bu yıl yaşanan dolu, kuraklık 
ve don olayları üretimi ciddi 
oranda etkiledi. Geçen sene 
dekar başına yaklaşık 300-400 
kilogram alınan verim, 70-100 
kilograma düştü. Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Çankırı Ziraat Odası 
Başkanı Nejat Gamzeli basına 
yaptığı açıklamada buğday 
hasadının hayal kırıklığıyla 
başladığını belirterek, “Bu yıl 
yaşanan dolu, kuraklık ve don 
olayları üretimi ciddi oranda et-
kiledi. Geçen sene dekar başına 
yaklaşık 300-400 kilogram 
aldığımız verim, 70-100 kilogra-
ma düştü” demişti. Devamında 
Gamzeli, Türkiye’de her yıl 
yetiştirilen ortalama 21 milyon 
ton buğdayın yaşanan olum-
suzluklar nedeniyle bu yıl 15 
milyon ton civarına düşeceğini 
tahmin ettiklerini açıkladı. 

RAKAMLARLAR KONYA’NIN 
TARIM GRAFİĞİ

Konya İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü 
2010-2013 yılı verilerinden 
derlenmiş olan rakamlarda 
Konya’nın tarımsal yapısının 
fotoğrafı çekilmiş. Bu rakam-
larda öne çıkanlar;

• Türkiye geneli ile 
kıyaslandığında Konya ilinde 
tarım alanı oranının (%63,8) 
oldukça yüksek olduğu görü-
lüyor.

• Konya, Türkiye’de; to-
plam tarım alanı, buğday-
şekerpancarı-kuru fasulye-
havuç üretimi-tavuk yumurtası 
üretiminde 1. sırada yer alıyor.

• Türkiye havuç üreti-
minin %66,20’si Konya’da 
gerçekleşiyor.

• Türkiye şekerpancarı 
üretiminin %27,51’i Konya’da 
gerçekleşiyor.

• Türkiye kuru fasulye üreti-
minin %32,64’ü Konya’da 
gerçekleşiyor.

• Konya’da 720 adet or-
ganik tarımla uğraşan çiftçi 
mevcut.

• En fazla arpa üretimi 
gerçekleştirilen 2.il.

• Kırmızı et üretiminde 2. 
Sırada yer alıyor.

• Türkiye’de koyun sütü 
üretiminde 2. sırada, inek sütü 
üretiminde 3. sırada yer alıyor.

• Türkiye’de koyun 
sayısında 2. sırada, inek 
sayısında 4. sırada yer alıyor. 

• Kümes hayvancılığının 
yanı sıra mantar üretimi, no-
hut üretimi, patates üretimi, 
ayçiçeği üretiminde de önemli 
bir noktada.

• Tavuk yumurtası üreti-
minde 1. sırada yer almak-
ta olup Türkiye üretiminin 
%14,10’unu gerçekleşiyor.

• Kırsal nüfus başına 
tarımsal üretim değeri ile Kon-
ya ülke içinde 25. sırada yer 
almaktadır. Tarımsal üretimin 
değerinin ülke içindeki payına 
bakıldığında ise Konya ilk 
sırada yer alıyor.

• Sulanabilir tarım arazile-
rine bakıldığında Konya ilinin 
%62’si sulanabilir arazi olarak 
görülmekte.

• TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde 
tarım ve hayvancılık sek-
töründe faaliyet gösteren to-
plam 117.113 işletmenin, 
99.536’sı Konya’da bulunuy-
or.

• Toplam 4.081.351,95 
ha olan Konya İli arazisinin 
%50,89’unu tarım arazisi, 
%18,66’sını çayır-mera, 
%13,24’ünü orman fundalık 
ve %17,22’sini de tarım dışı 
arazi oluşuyor.

• Konya ilinde toplam 
2.076.920,9 ha tarım 
arazisinin %58,87’sini tarla 
arazisi, %35,44’ünü nadas, 
1,22’sini sebze, %1,02’sini 
meyve ve %0,48’ini ise bağ 
alanları oluşuyor.

• Türkiye toplam mey-
ve yetiştiriciliği alanının 
%5,51’inde elma yetiştiriciliği 
yapılmakta iken, Konya’da bu 
oran %30,87 oranında.

• Kiraz, Konya’da yetiştirilen 
önemli bir meyve olup, kiraz 
yetiştiriciliği için ayrılan alanın 
oranı Türkiye’de %2,12 iken 
Konya’da %19,04.

• Konya ilinin ihracat 
rakamlarının % 23,22’si tarım 
ürünlerinden oluşmaktadır. 
2010 yılında Konya ilinin tarım 
ürünleri ithalatı 19.492.171 
dolar. 

• Konya, 41.011 km2 
yüzölçümü ile, yurdumuzun 
en geniş arazi varlığına sahip 
ili olup; 2.247.827 ha alanda 
tarım yapılıyor.

• Konya ili, 31 ilçe, 200 bel-
ediye ve 584 köyde, 111.479 
çiftçisi ile fiilen tarım sek-
töründe faaliyet göstermekte 
ve sertifikalı üretimden, organ-
ik tarıma geniş bir yelpazede 
üretim çeşitliği sunuyor.

• Konya İline yapılacak 
büyük ölçekli yatırımları 
karşılayabilecek büyük ha-
zine arazilerine sahiptir. 300 
da’dan büyük 456 adet hazine 
arazisi mevcut.
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KONYA YENİ KİMLİK 
KAZANIYOR
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KAPAK

Konya Yeni Kimlik Kazanıyor!

Dergimizin bu sayısında 
çıktığımız Konya yolcu-
luğunda ikinci dura ğımız 

sanayi bölgeleri. Konya deni-
lince akla gelen tarım algısının 
yanı sıra sanayi şehri olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye’de organize sana-
yi bölgeleri 1960’lı yıllarda 
bölgeleri kurulmaya başlanmış 
Konya’da I. Organize Sanayi 
Bölgesi 1967 yılında, II. Organi-
ze Sanayi Bölgesi 1976 yılında 
ve son olarak da III. Organize 
Sanayi Bölgesi 1995 yılında 
kurulmuştur. 1 Mayıs 2006 tarihi 
itibariyle II. ve III. Organize Sa-
nayi Bölgeleri Konya Organize 
Sanayi Bölgesi (KOS) olarak 
birleştirilmiştir. IV. Organize 
Sanayi Bölgesi çalışmalarında 
ise gelinen son duruma 
göre, imar ve parselasyon 
çalışmaları tamamlanmış 
olup, İl Özel İdaresi tarafından 
onaylamış. IV. OSB alanının, 
Tapu Sicil Müdürlüğünden ta-
pusu çıkarılmıştır ve altyapıya 
ilişkin proje çalışmalarına 
devam edilmekte olduğunu 
öğreniyoruz.

Konya sanayisi, yapısı iti-
bariyle diğer ülke illeri san-
ayilerinden farklı olarak aynı 
anda birçok alanda faaliyet 
gösteren sektörleri içe risinde 
barındırıyor. Konya’daki 
gelişmiş sektörlerin başında, 
otomotiv yan sanayi ve makine 
sanayi geliyor. Ziraat alet maki-
neleri imalat sanayi, döküm 
sanayi, plastik boya ve kimya 

sa nayi, inşaat malzemeleri sa-
nayi, kâğıt ve ambalaj sanayi, 
gıda ve ayakkabıcılık sanayi 
ilimizin diğer gelişmiş sektörl-
eridir. 

2011 yılı Ekim ayı verilerine 
göre 1. OSB’de 157, Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 362 
ve Büsan Sanayinde 466 adet 
olmak üzere Organize Sanayi 
Bölgelerimizde toplam 985 fir-
ma faaliyet gösteriyor. 

1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yaklaşık olarak 
6.000 kişi, 2. ve 3. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (Konya 
Organize Sanayi Bölgesi) ise 
yaklaşık 20 bin kişi istihdam 
ediliyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın kredi desteği 
ile tamamlanan küçük sa-
nayi siteleri Türkiye’de 485 
adet iken Konya’da 22 adet-
tir. Türkiye’de kredi desteği ile 
tamamlanan küçük sanayi si-
tesi sayısı sıralamasında Kon-
ya 1. sırada yer almakta ve 
Türkiye’de bulunan küçük sa-
nayi sitelerinin %4.9’u Konya’da 
bulunmaktadır. 

Konya’da Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
desteğiyle kurulmuş 4.560 adet 
işyeri bulunmaktadır. Ticaret 
Odası, Sanayi Odası, Ticaret 
Borsası ve Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği toplam 70.622 
faal üyenin kayıtlı bulunduğu 
ilimizde,  20.609 üye Ticaret 
Odası’na, 1.420 üye Sanayi 
Odası’na, 1.154 üye Ticaret 

Borsası’na, Konya merkez ve 
ilçeleri de dâhil olmak üzere 
52.015 üye de Esnaf ve Sanat-
kârlar Odaları Birliği’ne kayıtlı.

Konya ili 2011 yılı Ocak-
Ekim döneminde toplam marka 
başvuru sayısında 2003 mar-
ka başvurusu ile 6. sırada yer 
alırken, 636 kabul edilen marka 
sayısı ile 7.sırada yerini almış. 

Yıllık bazda bakıldığı za-
man ise, Konya en fazla 
marka başvurusunu 2006 
yılında yapmıştır. Bu yılda to-
plam marka başvuru sayısı 
1.900’e ulaşmıştır. 2007 yılında 
1.146’ya düşse de 2008 yılında 
tekrar 1.621’e çıkarak yükselişe 
geçmiştir. 2009 yılında mar-
ka başvurusu sayısı 1.554’e 
düşmüş. Buna karşın onayla-
nan marka sayısında ise en fa-
zla 2007 yılında olmuş ve 1.309 
adet marka başvurusu kabul 
edilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010 
verilerine göre Türkiye’de 
yabancı sermayeli firma 
bakımından İstanbul 15.363 
firma ile birinci, Antalya 3.358 
firma ile ikinci olurken Konya 85 
firma ile 16. sıradadır. 

DÖKÜM SANAYİİ

Konya ilinde, dökümcülere 
ait “Konya Dökümcüler Odası” 
olmadığından çok sayıda küçük 
(atölye niteliğinde) ve büyük 
dökümhaneler farklı meslek 
odalarında kayıt altındadır. Bu 
dökümcüler genellikle “Yeni 

Konya sanayisi günümüzde birçok sektörde üretim yaparak, tarihsel 
olarak kullanılan “tahıl ambarı” kimliğinin yanına “sanayi şehri” kim-
liğini de ekleme konusunda iddialı.  130 ülkeye ihracat yapan Konya, 
sanayiden tarıma, ulaşımdan turizme kadar birçok alanda ülkemizin 
önde gelen şehirlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Yazı ve Fotoğraflar: Deniz Toprak
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Dökümcüler Sanayi”, “Anadolu 
Sanayi”, “1. 2. ve 3. Organize 
Sanayi Bölgelerinde“ faaliyet 
göstermektedir.

Dökümhanelerin bir kısmı 
çelik döküm işlemi ve alümin-
yum döküm işlemi ve büyük 
bir kısmı da pik döküm işlemini 
gerçekleştirmektedir. Konya’da 
imal edilen tarım makinelerinin 
Türkiye makine imalat sana yinin 
gelişmesinde önemli bir rolü 
vardır. Tarım makineleri imalat 
sektörünün gelişmesi ile birlikte 
döküm endüstrisi de büyük bir 
gelişme göstermektedir. Döküm 
endüstrisinin önemi gün geç-
tikçe, makinelerde kullanılan 
döküm oranının da artmasıyla 
daha iyi anlaşılmaktadır. 
Artık yüksek kalitede üretim 
gerçekleştirilmesi için döküm 
standartlarının iyi bilinmesi ve 
bu standartlar çerçevesinde 
üretim yapılması gerekmekte.

Döküm sektöründe faali-
yette olan 285 firma mevcut-
tur. Döküm sektörü potan-
siyel müşterilerin birçoğu 
yine Konya’dadır ve böylece 
Konya’daki tüm işletmelerin 
tahminen en az %40’ı me-
tal döküm değer zincirinin 
parçasıdır. Ayrıca, döküm sek-
törünün Konya ihracatının %63 
ve Konya sanayi ihracatının 
%78’inde payı vardır.

Konya 2008 yılında yaklaşık 
180.000 ton döküm parçası 

üretmiştir (ulusal döküm 
çıktısının %14’ü). Bölgede-
ki mevcut kapasitenin yıllık 
400.000 ton olduğu tahmin 
edilmektedir. Konya döküm ka-
pasitesinin % 43’ü gri dökme 
demir, % 25’i çelik, % 22’si diğer 
dökme demirler, % 5’i bronz, % 
3’ü ventil ve % 2’si alüminyum-
dur.

Türkiye’deki dökümhanelerin 
%25’i bu bölgede yerleşiktir. 
Konya’daki üretimin %65’i 
demir, %25’i, çelik ve %10’u 
ferrüz olmayan dökümdür.

Dökümhanelerin %33’ü gri 
dökme demir dökümhanesi, 
%27’si diğer dökme demir 
dökümhaneleri, %25’i çelik, 
%9’u ventil, %4’ü alüminyum 
ve %2’si bronz olarak kayıt 
edilmiştir. Ortalama istihdam, 
gri dökme demir ve diğer demir 
dökümhanelerinde 21, çelik 
dökümhanelerinde 19, ventil 
dökümhanelerinde 18, alümin-
yum dökümhanelerinde 38 ve 
bronz dökümhanelerinde 16 
kişidir. En fazla işçi yoğunluğu 
olan dökümhaneler alümin-
yum dökümhaneleridir ve ikinci 
en yüksek ise dökme demir 
dökümhaneleridir.

Konya’daki döküm sek-
töründeki istihdam ve-
rileri döküm cinsi yönünden 
incelendiğinde, döküm sek-
töründeki yoğunlaşmanın pik, 
sfero ve çelik döküm yapan 

işletmelerde olduğu görülmek-
tedir.

2008 yılında Konya 
ihracatının %78’i sanayi 
ihracatı iken, yine toplam 
ihracatın %63’ü döküm sek-
töründe gerçekleşmiştir. Döküm 
için ana pazar, tüm döküm 
ihracatının %48’inin yapıldığı 
Avrupa’dır. En büyük müşteriler 
İtalya (%11), Yunanistan (%10) 
ve Almanya (%6)’dır. Sek-
törde, ülke genelinde ihracatta 
en büyük pazar Almanya iken 
Bölge için en büyük pazarın 
İtalya olduğu ve Almanya’nın 
üçüncü sırada olduğu görül-
mektedir. Diğer önemli ihracat 
pazarları ise İran (%6), Rusya 
(%6) ve Irak (%4)’tır. İhracat 
yapılan toplam ülke sayısı 
164’tür.

Konya’da önde gelen san-
ayi sektörlerine bakacak olur-
sak bunların başında makine 
ve teçhizat imalat sanayi geli-
yor. Konya sanayisini kısaca 
özetlersek: makine ve teçhizat 
imalat sanayi (Metal işleme 
makinaları, araç üstü ekipman 
imalatı, değirmen makineleri 
imalatı ve tarım alet, makine ve 
ekipman imalatı), otomotiv yan 
sanayi, ana metal sanayi, mo-
bilya imalat sanayi, gıda ürün-
leri ve içecek imalat sanayi, 
deri ve deri ürünleri imalat sa-
nayi, plastik ve kauçuk ürünleri 
imalatı, tekstil ve tekstil ürünleri 
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Konya’da döküm sanayi şehrin ekono-
misinde önemli yer tutuyor. Çalışma 
koşulları ağır olduğu için yazın birçok 
firma gece çalışmayı tercih ediyor.
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imalatı, ağaç ürünleri imalatı, 
kağıt ve kağıt ürünleri imalatı…

KONYA EKONOMİSİNE 
GENEL BAKIŞ

2.100.000 kişilik nüfusuy-
la Türkiye’nin 7. Büyük şehri 
Konya’nın önde gelen sektörl-
erinden birisi Makine İmalat Sa-
nayidir. Özellikle, metal işleme 
alanında Türkiye pazarının %45 
ine sahiptir. Konya, makine sek-
törünün diğer bir alanı olan araç 
üstü ekipman sanayinde de 
oldukça ilerlemiş durumdadır. 
İthalatın fazla olduğu bu alanda 
Konya,  Türkiye’deki ihtiyaç ol 
an araç üstü parça ekipmanların  
% 70 ini üretebilmektedir.

Tarım Makinaları ve Aletleri 
Sektöründe, Konya, traktörlerde 
kullanılan parçaların %90’ını ve 
tarım makinalarında kullanılan 
parçaların %100 ünü üretme-
ktedir. Konya bu sektörde Tür-
kiye pazarının  %65’ine sahip-
tir. Türkiye tarım makinaları ve 
aletleri ihracatının %45 ini Kon-
ya gerçekleştirmektedir.

Konya otomotiv yan sanayi 
sektörü oldukça gelişmiş bir 
durumdadır.

Birçok marka mode-
lin %70 den fazla parça ve 
ekipmanı üretilmektedir. Kon-
ya,  Türkiye’ni n buğday üretim 
merkezidir. Konya; kuru fasu-
lye, tavuk yumurtası, havuç, 
un, tuz ve şeker üretiminde 
Türkiye lideridir. Türkiye’nin 
tuz ihtiyacının %65 i Konya’da 
üretilmektedir. Ayakkabı imalat 
sanayi de Konya’daki gelişmiş 
sektörlerden biridir. Yıl da 15 
milyon çift ayakkabı ile Türki-
ye pazarının  %15’i Konya’da 
üretilmektedir.

Türkiye’de plastik paket-
leme ürünleri imalatı konu-
sunda sektöre öncülük eden 
firmalar Konya’da kurulmuştur. 
Konya, metal döküm sanayi 
alanında Türkiye’de en önemli 
merkezlerden biridir. 450 firma 
200 bin ton kapasiteyle üretim 
yapmaktadır. Türkiye’deki 
metal döküm üretiminin %18’i 

Konya’da gerçekleşmektedir. 
Ofis mobilyaları imalatı ol dukça 
gelişmiş olmakla beraber, 
Türkiye’de en çok ofis mobilyası 
ihraç eden il Konya’dır. Oto-
motiv sektöründeki her mar-
ka ve modelin yedek parçası 
Konya’da üretilmekte ve ihraç 
edilmektedir, Özellikle Avrupa, 
Güney Afrika, Orta doğu ve 
Uzak Doğu ülkelerine.

Konya ihracatı; 2001 yılında 
100 milyon dolar, 2005 yılında 
424 milyon dolar, 2010 yılında 
995 milyon dolar, 2013 yılı 
ihracatımız ise 1.4 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Şehrin 
2015 yılı ihracat hedefi 2,5 mil-
yar dolar iken 2015 sonrası he-
defi 15 milyar dolar.

EKONOMİYE CAN VEREN 
ÜNİVERSİTELER

Konya’da bulunan Üniver-
sitelerin Mühendislik Fakül-
telerinde toplam 8022 öğrenci, 
bu üniversitelerin İl Merkezi 
ve ilçelerde faaliyet gösteren 
Meslek Yüksek Okullarında ise 
42.339 öğrenci eğitim öğrenim 
görüyor. Konya bünyesinde-
ki 2’si devlet, 2’si özel ol-
mak üzere 4 üniversitesiyle 
bulunıyor. Konya’daki üniver-
siteler, bölgenin nitelikli insan 
gücü ihtiyacını karşılamasının 
yanısıra, bölgede bilimsel ve 
teknolojik araştırmalarla ino-
vasyona yönelik faaliyetlerin 
yürütülmesine önemli katkılar 
sağlıyor. Konya’nın ilk üniver-
sitesi olan Selçuk Üniversitesi, 
1975 yılında kurumlu ve bünye-
sinde halen 22 fakülte, 6 enstitü, 
6 yüksekokul, 23 meslek yükse-
kokulu, 1 devlet konservatuarı 
bulunuyor. Selçuk Üniver-
sitesinin 68.000’in üzerinde 
öğrencisi, 4.000’e yakın öğretim 
elemanı bulunmakta olup, 
uluslararası yayın sayısına 
göre yapılan sıralamada ül-
kemizdeki devlet üniver-
siteleri arasında 9. Sırada yer 
almaktadır. Selçuk Üniversitesi 
bilimsel ve araştırmaya yöne-
lik verdiği eğitim ile Konya’daki 

birçok sektörde ihtiyaç du-
yulan nitelikli insan gücünü 
yetiştirmektedir. Selçuk Üniver-
sitesi bünyesindeki Ziraat, Ve-
terinerlik ve Mühendislik Fakül-
teleri, ülkemizde alanındaki 
en yetkin fakülteler arasında 
yer almaktadır. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Enformatik Enstitüsü bünyes-
inde kurulan URAP Araştırma 
Laboratuvarının, ‘’Üniversiteler 
2011 Yılı Akademik Perfor-
mansa Dayalı Başarı Sıralama’’ 
listesinde Selçuk Üniversi-
tesi Ziraat-Çevre alanında ül-
kemizdeki değerlendirmeye 
alınan 125 üniversite arasında 
4. Sırada yer almış. Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi, 2010 
yılında devlet üniversitesi 
statüsünde kurulmuş ve üni-
versite bünyesinde, 10 fakül-
te, 4 enstitü ve 2 yüksekokul 
bulunmaktadır. Üniversitede 
toplam 1.182 akademik per-
sonel ve 13.415’in üzerinde 
öğrenci öğrenim görüyor. 2009 
yılında kurulmuş olan Mevlana 
Üniversitesi’nin bünyesinde 
6 fakülte, 3 enstitü ve Sağlık 
Hizmetleri Yüksek Okulu bu-
lanuyor. Üniversite bünye sinde 
halen 16 Lisans, 4 Yüksek 
Lisans ve 1 doktora programı 
aktif durumdadır. Üniversitenin 
öğrencilerinin yaklaşık % 10’u 
yabancı uyruklu olup, 22 farklı 
ülkeden gelen öğrenci profili 
bulunmaktadır. Yurt içinden ge-
len öğrencilerin % 42’si, yurt 
dışından gelenlerin ise % 50’si 
burslu olarak eğitim görme-
ktedir. Üniversitede toplam 
142 akademik personel görev 
yapmakta olup, 2.017 öğrenci 
öğrenim görmektedir. 2009 
yılında kurulmuş olan Konya 
Ticaret Odası Karatay Üniver-
sitesi, 4 fakülte, 1 yüksekokul 
ve 2 enstitü ile eğitime devam 
etmekte olup, üniversitenin 
fakülte sayısı ve diğer birimler 
açısından gelişim süreci de-
vam etmektedir. 106 akademik 
personel görev yapmakta olup, 
1.270 öğrenci öğrenim görüyor.
(Kaynak: Konya Ticaret Odası) 
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Çiftçinin Cebinde Para Var mı

Bu tespit benim değil. 
Çok gezen bilirmiş. 
Adını gezmek eylemin-

den alan Gezici Araştırma 
Şirketi’nin yaptığı bir tespit. 
Şirket, çiftçilerin durumunu 
ve algısını belirlemek üzere 
1-6 Nisan 2014 tarihlerinde, 
TÜİK örneklem verileri dikkate 
alarak bir araştırma yapmış.

Araştırma, Türkiye’nin 7 
coğrafi bölgesinde, 26 il ve 152 
ilçeye bağlı 180 köy ve kasa-
bada, 18 yaş ve üstü seçmen 
nüfusunu temsil eden 646’sı 
kadın toplam 1.292 kişinin 
katılımıyla yüz yüze görüşme 
yöntemiyle yapılmış.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
ŞÖYLE ÖZETLENMİŞ;

• “Zorunlu harcamalardan 

sonra elinizde para 
kalıyor mu” sorusuna 
çiftçilerin yüzde 87.60’ı 
“Hayır” yanıtını vermiş.

Açıklama: Bu sonuç 
iki şeyi gösteriyor. Birin-
cisi, çiftçi yüksek girdi 
maliyetleri(örneğin ma-
zot, gübre, tohum vb. 
fiyatları yüksek ve dışa 
bağımlılık var) ile üretim 
yapmak zorunda kalıyor. 
İkincisi pazarlamada 
ürününü değer fiyata 
satamıyor.

• Çiftçilerin yüzde 
72.40’ı ahırlardaki hay-
van sayısının azaldığını 
belirtmiş. 

Açıklama: Çiftçilerin 
tespiti, resmi rakamlar-

la çakışıyor. Türkiye’de 2011 
yılında 1 milyon 745 bin 
hayvancılık işletmesi varken 
2013 yılında bu sayı 1 milyon 
251 bine gerilemiş. İşletme 
sayısına bağlı olarak hayvan 
sayısında da azalma olmuş.

• “Hane üyelerinizden 
göç eden oldu mu” sorusu-
na çiftçilerin yüzde 67.50’si 
“Hayır”, yüzde 35.50’si “Evet 
“ demiş. 

Açıklama: Bu durum, 
çiftçilerin üçte birinin tarımı 
bırakmak zorunda kaldığını 
gösteriyor. Resmi rakamlarla 
uyumlu.

• Çiftçilerin yüzde 38.1’i 
kooperatifçiliğe önem veril-
mesini istemiş. 

Açıklama: Buradan 
çiftçilerin örgütlenme bilin-
cinin giderek arttığı sonu-
cunu çıkarmak mümkün.

• Çiftçilerin yüzde 
65.9’u ise “tarla tarımından 

çok hayvancılığa önem ve-
rilmeli ve devlet destekleri 
artırılmalıdır” talebinde 
bulunmuş. 

Açıklama: Çiftçiler, tarım-
sal desteklerin yetersiz 
olduğunu belirtiyorlar. Bu 
tespit de doğru. Avrupa ve 
Amerika Çiftçisine göre Türk 
çiftçisi çok az destek alıyor. 
Üstelik yukarıda da değinildiği 
üzere ürün maliyetleri yük-
sek. Çünkü tarımsal girdileri 
pahalıya ediniyor.

• Köylülerin yüzde 19.3 
oranında mera alanımız 
kalmadı demiş. 

 Açıklama: Bilindiği üzere 
çıkarılan kimi yasa ve yönet-
meliklerle mera alanları amaç 
dışı kullanıma açıldı, diğer 
yandan kimi mera alanları da 
büyük çiftçilere kiralanmaya 
başlandı.

• Çiftçilerin yüzde 22.1 
oranında toprak eskisi gibi 
verimli değil tespitini yapmış, 
yüzde 30.2 oranında su 
kalmadı, yüzde 38.6 oranında 
iklim değişti ve yüzde 70.8 
oranında nehirlerimiz kirlendi 
demiş.

Açıklama: Yanıtlar, çift-
çimizin çevre bilincinin gi-
derek artmakta olduğunu 
gösteriyor.

KISSADAN HİSSE

Bu verilere kızanlar ola-
bilir. Ancak bilimsel sonuçlar, 
kızarak, karşı çıkarak 
değiştirilemiyor. Elde edilen 
sonuçlardan yola çıkarak 
gerekli önlemler alınmalı de-
rim. 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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HABER

Irak’a Teknoloji İhracatı 
Yarı Yarıya Düştü!

Ebiçlioğlu, yazılı açık-
lamada, elektrik-elek-
t ronik sektörünün, 

Ocak-Temmuz dönemini 
yüzde 7,9 artışla 7 milyar 
141 milyon dolarlık ihracatla 
tamamladığını belirterek, sek-
törün, bu dönemde en fazla 
ihracatı İngiltere, Almanya ve 
Irak’a gerçekleştirdiğini belirtti. 

ELEKTRİK ELEKTRONİK 
SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ 
PAZARINI AVRUPA 
ÜLKELERİ OLUŞTURUYOR

Bu ülkeleri Fransa, Türk-
menistan, İtalya, İspanya, 
A z e r b a y c a n - N a h -
civan, Rusya ve Suudi 
Arabistan’ın takip ettiği 
bilgisini veren Ebiçlioğlu, 
temmuz ayında 1 mil-
yar 12 milyon dolarlık 
ihracata ulaşan elektrik 
elektronik sektörünün en 
önemli pazarlarını Avru-
pa ülkeleri oluşturduğunu, 
İngiltere, Almanya ve Fransa 
en fazla ihracat yapılan ülkeler 
olarak sıralandığını aktardı.  

Ebiçlioğlu, Irak, Suudi Ara-
bistan, Türkmenistan, İtalya, 
İspanya, Azerbaycan-Nah-
civan ve Rusya’nın ilk 10’da 

yer alan diğer ülkeler olduğunu 
bildirerek şunları kaydetti: 

“KAYBI TELAFİ ETMEK 
ADINA ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYORUZ”

“Bu dönemde elektrik elek-
tronik sektörü için Avrupa öne-
mini korumaya devam eder-
ken yaşanan son gelişmeler 

Irak’a yapılan ihracatı olum-
suz etkiledi. Temmuz ayında 
ülkeye gerçekleştirilen ihra-

catta yüzde 50’lik bir düşüş 
meydana geldi. Elektrik elek-
tronik ihracatımızda Avrupa 
önemini koruyor. Diğer yan-
dan Irak’ta yaşanan olumsuz 
gelişmeler nedeniyle ülkeye 
olan ihracatımızda yüzde 50 
oranında bir düşüş yaşandı. 
Bu kaybı telafi etmek adına 
çalışmalar yürütüyoruz. Sek-
törümüz yaşanan tüm olum-
suzluklara rağmen Türkiye’nin 
en fazla ihracat yapan sektör-
leri arasında yer alıyor.”  

Ticaret heyetleri ihracatçıları 
yeni pazarlarla buluşturmaya 

hazırlanıyor
Ortadoğu ve komşu ül-

kelerde yaşanan kaos 
ortamının bir an önce 
son bulmasını dile-
diklerini de açıklamaya 
ekleyen Ebiçlioğlu, 
“İhracatımızı yeni pazar-
larla çeşitlendirmek 

adına yoğun çaba har-
camaya devam edeceğiz. 

Önümüzdeki dönemde ticar-
et heyetlerimiz kapsamında 
ihracatçılarımızı Kamerun, 
Kazakistan-Azerbaycan, Ko-
lombiya-Venezuela ve Para-
guay-Uruguay pazarları ile 
buluşturmaya hazırlanıyoruz” 
bilgisini paylaştı. 

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, temmuz ayı ihracat rakamlarına 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Irak’ta yaşanan olumsuz gelişmeler 
nedeniyle ülkeye olan ihracatımızda yüzde 50 oranında bir düşüş ya-
şandı. Bu kaybı telafi etmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Sektörü-
müz yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin en fazla ihra-
cat yapan sektörleri arasında yer alıyor” dedi. 
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HABER

EBSO Başkanı Yor-
gancılar, Tem-
muz ayı enflasyon 

rakamlarını değerlendirdi. 
Enflas yonda yaz aylarında 
beklenen gerilemenin 
yaşanmadığını, bu yönde 
beklentiler açıklayan 
Merkez Bankası’nın 
da kredibilite sorunu 
yaşadığını dile ge-
tiren Yorgancılar, 
enflas yonun en 
büyük mağdurunun 
enflasyon-kur ma-
kasının iki tarafının 
da kestiği sanayici 
olduğuna dikkat çek-
ti. Yorgancılar yılın 
ilk 7 ayında girdilerin 
fiyatları artarken Dolar 
ve Euro’dan oluşan döviz 
sepetinin nominal olarak 
yüzde 1,5, reel olarak da 
yaklaşık yüzde 7 oranında 
gerilemesinin ihracatçıyı 
olumsuz etkilediğine vurgu 
yaptı.

Merkez Bankası’nın 

2001’da bağımsız hale 
geldiğini, 2006 yılından iti-
baren de açık enflasyon 
hede-

f lemesine geçilm-
esi ile Merkez Bankası’na 
fiyat istikrarını sağlamak 
ve korumanın temel görev 
olarak verildiğini hatırlatan 

Başkan Yorgancılar, 
“Bugüne kadar enflasyon-
da istenen başarı bir türlü 
sağlanamamıştır. Türkiye 
enflasyon oranlarını kalıcı 

olarak gelişmiş ülkeler 
düzeyine yani yüzde 

2-3 aralığına çek-
mek zorundadır. 
Aksi halde ne 
kurlarda, ne faiz 
oranlarında ne de 
işsizlikte makul 
oranları yaka-
lamak mümkün 
olamayacak, dış 
girdi ve kaynak 

bağımlılığı daha 
da derinleşecektir” 

diye konuştu.

KREDİ FAİZLERİNDE 
DÜŞÜŞ İÇİN

Kredi faizlerinde düşü-
şün, enflasyonun geldiği 
düzey nedeniyle mev-
duat faizleri düşürülerek 
sağlanamayacağını kay-

Sanayici Enflasyonun 
Rakip Ülkeler Düzeyine 
Geleceği Günü Bekliyor!

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar:

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Temmuz ayı en-
flasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, 
sanayicinin enflasyonun rakip ülkeler düzeyine geleceği günü beklediğini 
belirterek “Yüzde 9’lar düzeyindeki enflasyon ile küresel güç olmak müm-
kün değil” dedi.

Haber: Şenol Çarık
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deden Yorgancılar, “Bu 
düzeydeki bir enflasyon 
ile kredi faizlerinde düşüş 
ancak mevduat üzerinde-
ki yüklerin azaltılması ve 
de bankacılık sisteminin 
etkinliğini artırarak mali-
yetlerini aşağıda çekmesi 
ile mümkün olabilecektir. 
Bu nedenle ilk etapta mev-
duatlar üzerindeki kamu 
yüklerinin azaltılmasını 
Hükümetimiz gündeme 
almalıdır. Kuşkusuz orta 
ve uzun vadede enflasyo-
nun gerilemesi faizlerdeki 
düşüşün en önemli ve önce-
likli yolu olacaktır” dedi.

KORUYUCU ÖNLEMLER

Yorgancılar, diğer taraf-
tan ekonomi politikalarının 
artık en önemli işlevinin 
tedavi değil, koruyucu ön-
lemler içermesi gerektiğini 
dile getirdi. Yorgancılar 
şunları söyledi: “Ekonomi 
politikalarının en önem-
li işlevi ekonomi yara 
aldıktan sonra yarayı 
iyileştirmek değil, koruma 
yani yaralanmayı engelle-

mek olmak durumundadır. 
Bu bağlamda ekonomik 
birimlerin beklentilerinin 
yönlendirilmesi son derece 
büyük önem taşımaktadır. 
Beklentilerin yönlendi-
rilmesi ise başta Merkez 
Bankası olmak üzere 
ekonomi politikası karar 
birimlerinin güvenilirliğini 
zorunlu kılmaktadır. 
Merkez Bankası gerek 
öngörüleri, gerek aldığı 
sonuçlar gerekse Hükümet 
ile ilişkilerinin zemini ne-
deniyle itibar erozyo-
nuna uğramış görünme-
ktedir. Bu itibarın geri 
kazanılmasının en belir-
gin yolu ise enflasyonun 
kalıcı olarak yüzde 2-3 
düzeylerine çekilmesidir. 
Böylesi zorlu bir ortam-
da genel seçimlerin gün-
deme girmeye başlaması 
ile birlikte ne yazık ki 
ekonominin yeniden ikin-
ci plana atılması olasılığı 
bulunmaktadır. Bu ned-
enle enflasyonla mücadele 
başta olmak üzere, ekono-
mi yeniden gündemin en 
önemli maddesi olmalıdır.”

“Ekonomi 
politikalarının en 

önemli işlevi ekonomi 
yara aldıktan sonra 
yarayı iyileştirmek 

değil, koruma 
yani yaralanmayı 
engellemek olmak 
durumundadır. Bu 

bağlamda ekonomik 
birimlerin beklentile-
rinin yönlendirilmesi 

son derece büyük 
önem taşımaktadır. 
Beklentilerin yön-

lendirilmesi ise başta 
Merkez Bankası ol-
mak üzere ekonomi 

politikası karar birim-
lerinin güvenilirliğini 
zorunlu kılmaktadır. 
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HABER

Yerli Domates Üreticisinin 
Hedefi İhracat

Türkiye’nin birçok ken-
tine sevkiyat yaptıklarını 
ifade eden Buluşan, şöyle 

konuştu:
“Yaz sezonunda üretilen do-

mates, Eskişehir’den pazarlara 
dağıtılıyor. Domates, Eskişehirli 
üretici sayesinde daha ucuza 
yeniyor. Yaklaşık 10 yıldır ithal 
tohum kullanmıyoruz. Ken-
di tohumumuzu alıp, üretim 
yapıyoruz. Lezzetinden dolayı 
mutfakta çok durmaz. Soğuk 
hava deposu olsa eylül ayında 
domateste meydana gelen fi-
yat artışının önüne geçebiliriz. 
Böylece ne üretici ne de tüketici 
mağdur olur. Cumhuriyet Ma-
hallesi için soğuk hava deposu 
yardımı bekliyoruz. Şu anda 
Ege’de, Antalya’da domates 
üretimi azalmaya başladı. Bu 
yüzden bizim domatesimize 
rağbet arttı. Türkiye’nin en ka-
liteli ve iyi domatesini üretiyor-
uz. Kalitemiz de domatesimize 
olan ilgiyi artırıyor. Gerekli 
koşullar sağlandığı takdirde ih-
racata hazırız.”

SOĞUK HAVA DEPOSU 
TALEBİ

Cumhuriyet Mahallesi Üreti-
ciler Birliği Başkanı İshak Öztürk 
de mahallelerine özgü domate-
si en iyi şekilde yetiştirmeye 

çalıştıklarını kaydetti.
Günlük ortalama 200 ton do-

mates satışı yaptıklarını anla-
tan Öztürk, “İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa gibi büyük kentlere 
satış yapıyoruz” dedi.

Mahalle muhtarı Ali Ko-
yuncu ise 1998 yılında günlük 
ortalama 30 ton olan domates 
üretiminin 200 tona çıktığını 
vurguladı.

Mahalleye paketle tesisinin 
yapılmasının önemine değinen 
Koyuncu, “Geç kalmış bir hizmet 
ancak yapılması bizim için iyi 
olacak. Eskişehir’de domates 
satışına mahallemiz önder 
oldu. Tesisimizi geliştirmek isti-
yoruz” diye konuştu.

Tüketiciyi Koruma Derneği 
Eskişehir Şubesi Başkanı Sü-

lahi Özalp de tüketiciler için tar-
ladan sofraya gelen domatesin 
üretimini yerinde gördüklerini 
belirtti.

Tüketicinin kaliteli ürünü en 
ucuza yemek istediğini dile ge-
tiren Özalp, “Üreticinin eksik 
olan soğuk hava deposu gibi 
yerlerin inşa edilmesi tüketi-
cinin bu talebini karşılayacaktır. 
Eskişehir’deki ürünlerin, Ziraat 
Odası danışmanları tarafından 
denetlendiğini gördük” ifadeler-
ini kullandı.

Eskişehir domatesini İstanbul 
pazarlarına götüren esnaf Mu-
rat Demir ise domatesin kalite 
konusunda Türkiye’de önemli 
bir noktada olduğunu belir-
terek, ürünün pazarlarda ilgi 
gördüğünü vurguladı.

Günlük rekoltesi 200 ton olan ve kalitesiyle yurtiçinde birçok pazar-
da yer bulan, yüzde 100 yerli Eskişehir domatesi, ihracat için destek 
bekliyor. Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 
üretilen domates hakkında açıklama yapan Tepebaşı Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman Buluşan, yıllardır domates üretim yaparak kaliteyi 
yakaladıklarını bildirdi.
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HABER

PETKİM Kârını 10’a Katladı

Türkiye’nin petrokimyada 
tek hammadde üreticisi 
konumundaki PETKİM, 

2014 yılının ilk yarısında 55 mil-
yon TL net kar açıkladı. Böylece 
geçen yılın ilk altı ayına göre 
net karda 10 kat artış yaşandı. 
İlk 6 aylık dönemde 2.44 milyar 
TL ciro yapan şirketin kapasite 
kullanım oranı da 9 puan arta-
rak yüzde 90’a ulaştı. PETKİM 
Genel Müdürü Sadettin Kor-
kut, yılın ilk yarısında pazar 
odaklı dinamik planlama 
politikasının sonucu olarak 
ciro, brüt kâr, faaliyet karı 
ve net kâr rakamlarında 
artışların devam ettiğini 
belirtti.

PETKİM Petrokimya 
Holding A.Ş. operasy-
onel verimlilik odaklı 
çalışmalarının sonucunu 
almaya devam ederek 
yılın ilk yarısında net kârını 
10 kat arttırdı. Geçen yılın 
ilk yarısında 5 milyon TL, 
yılsonunda 49 milyon TL net 
kâr elde eden PETKİM’in 2014 
yılı ilk yarısında 55 milyon TL 
net kâr açıkladı. Geçen yılın 
ilk yarısında sıfıra yakın olan 
net kâr marjı yüzde 2,3’e çıktı. 
Söz konusu dönemde yüzde 
27 artışla 2 milyar 443 milyon 
TL ciro gerçekleştiren şirketin 
brüt kârı 111 milyon TL, FAVÖK 
rakamı da 87 milyon TL oldu. 
Yılın ilk yarısında üretim yüzde 
6 artışla 1 milyon 471 bin tona 
yükseldi, kapasite kullanım 
oranı geçen yılın 9 puan üzer-
ine çıkarak yüzde 90 düzeyinde 

gerçekleşti. Petkim, sadece 
2. çeyrekte yüzde 35 artışla 1 
milyar 253 milyon TL’lik ciroya 
imza attı.

PETKİM Genel Müdürü Sa-
dettin Korkut, yılın ilk yarısında 
pazar odaklı dinamik planlama 
politikasının sonucu olarak ciro, 
brüt kâr, faaliyet kârı ve net kâr 

rakamlarında ciddi artış elde 
edildiğini söyledi. Söz konusu 
dönemde iç piyasada genel 
petrokimya pazarının aksine 
Petkim ürünlerine olan talebin 
arttığını bunun da ciro artışına 
doğrudan yansıdığını belirten 
Korkut, sürdürülebilir kârlılık he-
defi kapsamında son altı çeyrek-
te iyi bir trend yakalandığını ifade 
ederek, “Şirketimizi kâr üreten 
bir merkez haline ge tirmeye 
odaklandık. Bunu da cid di 
oran da başardık. Üretimden 

lojistiğe kadar tüm süreçlerde 
operasyonel verimliliği ön plan-
da tutarak ve kontrol edilebilen 
değişkenlere ağırlık vererek 
karlılığı önümüzdeki dönemde 
de sürdürmek istiyoruz.” dedi. 
Sadettin Korkut, Türkiye’nin 
tek petrokimya hammadde 
üretim tesisi olan PETKİM’de 
ilk altı aylık dönemde görülen 
ciro artışı ve net karın yanı sıra 
esas faaliyet karının da dörde 
katlandığını kaydetti.

KAPASİTE ARTIŞ 
ÇALIŞMALARI BAŞLADI

PETKİM’de verimliliği 
sürekli arttırmaya yöne-
lik yatırımların da devam 
ettiğini dile getiren Korkut, 
Türkiye’nin iki numaralı strate-
jik teşviği kapsamında bulu-

nan Etilen ve PTA fabrikaları 
kapasite artışı çalışmalarının 
başladığını söyledi. PETKİM’in 
gelecek yılsonuna kadar tamam-
lanacak diğer 2 yatırımla birlikte 
daha fazla değer üreten bir şirket 
haline geleceği bilgisini veren 
Korkut, şunları dile getirdi: “Etilen 
ve PTA fabrikaları kapasite artışı 
yatırımları bittiğinde üretim kapa-
sitesi yıllık 3,2 milyon tondan, 3,6 
milyon tona çıkacak. Gelecek 
yıl içinde faaliyete geçecek 
Petlim Konteyner Limanı ile lo-
jistik alanında gelir elde etmeye 
başlayacak. İlk fazı 2015 yılı so-
nunda üretime başlayacak Rüz-
gar Elektrik Santrali (RES)’yle 
de şirket, enerji verimliliği ve 
çeşitliliğini de arttıracak.”

PETKİM, 2014 yılının ilk yarısında 55 milyon TL net kâr açıkladı. Bu 
rakamlara göre PETKİM, geçen yılın ilk altı ayına oranla net kârını 10’ 
katlamış oldu.

Haber: Şenol Çarık
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SÜMELA’YI YENİDEN 
KEŞFETMEK!
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SÜMELA’YI YENİDEN 
KEŞFETMEK!



www.usiad.org.tr
24

Sümela’yı Yeniden 
Keşfetmek!

Yazı ve Fotoğraflar: Deniz Toprak

Dergimizin bu sayısında yolumuz Trabzon’un Maçka ilçesine düştü. 
Maçka’ya düşmesinin özel sebebi ise Zigana dağı eteklerine kurulmuş olan 
ve geçmişi M.S 395’e kadar giden Sümela Manastırı’nın orada bulunması. 
Siz değerli Bildiren Dergisi okurları için manastırı gezip fotoğrafladık, 
haydi hep beraber Sümela’yı “yeni, yine, yeniden” keşfe!

GEZİ YAZISI

Maçka ilçe merkezinde 
manastıra saat başı 
tur kaldıran dolmuş 

durağına doğru yol alıyoruz. 
Etrafta çok insan yok fakat araç 
Trabzon merkezden yolcuları 
toplayıp gelecekmiş, bekli-
yoruz. Kısa bir beklemenin 
ardında 20 dakika uzaklıktaki 
Sümela Manastır’ı keşif 
yolculuğumuz başlıyor. “Yeşil 
cennet” Maçka’da doğayla iç 
içe varıyoruz manastıra. Ve 
sonrası zaten yaşayan tarihin 
hikâyesine kulak vermekte:

Kilisenin MS 365-395 tarih-
leri arasında inşa edildiği 
sanılmaktadır. Anadolu’da 
sıkça rastlanılan Kapadokya 
kiliseleri tarzında yapılmıştır; 
hatta Trabzon’da Maşatlık 
mevkiinde benzeri bir mağara 
kilisesi daha vardır. Kilisenin 
ilk kuruluşu ile manastır ha-
line dönüşümü arasındaki bin 
yıllık dönem hakkında faz-
la bir şey bilinmemektedir. 
Karadeniz Rumları arasında 
anlatılan bir efsaneye göre 
Atina’lı Barnabas ile Sophro-
nios adlı iki keşiş aynı rüyayı 
görmüşler; rüyalarında, 
İsa’nın öğrencilerinden Aziz 
Luka’ın yaptığı üç Panagia 
ikonundan, Meryem’in be-

bek İsa’yı kollarında tuttuğu 
ikonun bulunduğu yer olarak 
Sümela’nın yerini görmüşler. 
Bunun üzerine birbirlerinden 
habersiz olarak deniz yoluy-
la Trabzon’a gelmiş, orada 
karşılaşıp gördükleri rüyaları 
birbirlerine anlatmış ve ilk 
kilisenin temelini atmışlardır. 
Bununla birlikte manastırdaki 
fresklerde sıkça yer alıp, özel 
bir önem verilen Trabzon 
İmparatoru III. Aleksios’un 
(1349-1390) manastırın 
gerçek kurucusu olduğu 
sanılmaktadır.

Sümela’yı Hristyanlar 
tarafından değerli kılan en 
önemli nokta ise Hz. Mer-
yem resmidir. İnanışa göre 
bu manastırda Hz. İsa’nın 
havarilerinden olan Aziz 
Lukas’ın çizdiği Hz. Mer-
yem portresi manastırı kuran 
rahiplerle birlikte buraya 
gelmiştir. Ancak bugune 
kadar herhangi bir resim 
bulunamamıştır. Manastır bazı 
dönemlerde dönemini yitirmiş 
çeşitli yağmalamalara maruz 
kalmıştır. define avcıları 
tarafından sıklıkla kazılmış 
ve bir süre sonra harabeye 
dönüşmüştür. İçinde çeşitli 
yangınlar çıkmış ve birçok tari-

hi değeri kaybolmuştur.

“OSMANLI ZAMANINDA DA 
KORUNDU”

14. yüzyılda Türkmen 
akınlarına maruz kalan ken-
tin savunmasında ileri karakol 
görevi üstlenen manastırın 
statüsünde Osmanlı fethinden 
sonra bir değişiklik olmamıştır. 
Yavuz Sultan Selim’in 
Trabzon’daki şehzadeliği 
sırasında buraya iki büyük 
şamdan hediye ettiği bilinmek-
tedir. Fatih Sultan Mehmed, II. 
Murat, I. Selim, II. Selim, III. 
Murad, İbrahim, IV. Mehmed, 
II. Süleyman ve III. Ahmed’in 
de manastırla ilgili birer 
fermanları bulunmaktadır. 
Osmanlı döneminde manastıra 
sağlanan imtiyazlar, Trab-
zon ve Gümüşhane bölge-
sinin İslamlaşması sırasında 
özellikle Maçka ve kuzey 
Gümüşhane’de Hıristiyan ve 
gizli Hristiyan köyleri ile çevrili 
bir alan oluşturmuştur.

18 Nisan 1916’dan 24 
Şubat 1918’e kadar süren 
Rus işgali sırasında Maçka 
civarındaki diğer manastırlar 
gibi bağımsız bir Pontus 
devleti kurmak isteyen Rum 
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Sümela Manastırı’na girdiğinizde 
tavanda sizleri Hristiyan azizlerini 
tasvir eden mozaikler karşılıyor.
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milislerin karargahı olmuş, nü-
fus mübadelesi ile bölgedeki 
Hristiyanların Yunanistan’a 
gönderilmesinin ardından 
önemini yitirerek T.C. Kültür 
Bakanlığı tarafından yakın za-
manda onarılana dek kaderine 
terk edilmiştir.

Yunanistan’a mübadele 
ile göçen Karadenizli Rumlar 
Veria kentinde Sümela adını 
verdikleri yeni bir kilise inşa 
etmişlerdir. Her yıl Ağustos 
ayında tıpkı geçmişte Trabzon 
Sümela’da yaptıkları gibi yeni 
manastırın çevresinde geniş 

katılımlı şenlikler düzenlemek-
tedirler.

2010 yılında Türkiye Cum-
huriyeti Hükûmeti’nin izni 
ile Hıristiyanlarca Meryem 
Ana’nın göğe yükseliş günü 
olarak kabul edilen ve kut-
sal sayılan 15 Ağustos günü 
88 yıl aradan sonra ilk ayin 
düzenlenmiş, ayini Fener Rum 
Patriği Dimitri Bartholomeos 
yönetmiştir.

Manastıra ulaşım ise; belirli 
bir yere kadar araçlarla ulaşım 
sağlanır. Daha sonra ormanın 
içinden bir patika izlenir. Uzun 

ve dar merdivenler çıkıldıktan 
sonra manastıra ulaşılır. 
Manastır daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından res tore 
edilerek günümüz halini almış 
ve turizme açılmıştır. Hala 
Trab zon şehri için büyük turis-
tik önem taşıyan Sümela her 
yıl binlerece kişi tarafından zi-
yaret edilmektedir. 2010 yılında 
özel bir izinle Meryem Ana’nın 
göğe yükselişi sebebiy le bura-
da bir ayin yapılmıştır. Bu ayin 
88 yıl aradan sonra yapılan ilk 
ayindir.

1. Aracınızla Sümela’ya tırmandığınızda yolun yarısında manastırı en net görünecek noktada 
muhakkak durun. Özellikle Selfie (özçekim) tarzı fotoğraf çektimek isteyenler için harika bir nokta.

2. Sümela Manastırı’na girdiğinizde gördüğünüz atmosfer sizi büyüleyebilir. Mimari olarak eşsiz 
bir eser olan manastırda ziyaretçiler tavan ve duvarlardaki mozaiklere uzun uzun bakmadan geçemi-
yorlar.

3. Aracınızdan inip Sümela Manastırı’na uluşmak kolay değil, hele ki ilk defa gelenler ve büyük 
şehilerde yürüyen merdivenlere alışmış kişiler için. Aracınızdan inip 300 metre doğa ile baş başa bir 
yolculuk sonrası manastıra varıyorsunuz. Önemli hatırlatma; bahar veya yaz ayında manastırı ziyaret 
ederseniz inişte muhakkak patika yolu kullanın. 1300 metre olan yolda harika doğa manzarası nda 
kaynolma deneyimini yaşayın. Özellikle ilk defa gidenler için Karadeniz coğrafyası en az manastır 
kadar büyüleyici olacaktır. 
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700 LİRAYA DAMIZLIK HOROZ!
 Heybetli duruşu, uzun ve ahenkli ötüş özellikleriyle ünü yurt 

dışına kadar yayılan Denizli horozu, Türkiye’nin dört bir yanına 
damızlık olarak 700 liraya kadar çıkan fiyatla satılıyor. Tarihi, 3 
bin yıl öncesine kadar bilinen ötüş süreleri, ahenkleri ve heybet-
li duruşu ile ‘özel ırk’ olarak nitelendirilen Denizli Horozu, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bazı özel işletmelerde özen 
içerisinde yetiştiriliyor.  ‘Denizli horozları bellidir’ adlı belgeselle 
ünü yurt dışına da taşan Denizli Horozu, Türkiye’nin yanı sıra 

dünyanın birçok ülkesinde de ‘damızlık’ olarak talep görüyor.

TÜSİAD’A GÖRE BÜYÜME ORANI YÜZDE 3.4 OLACAK
TÜSİAD’ın makroekonomik tahlil ve tahmin çalışmalarını ka-

muoyuna yansıtmak amacıyla hazırlanan TÜSİAD Konjonktür 
Raporu’nun ilk sayısı yayınlandı. Ulusal hesaplar istatistiklerinin 
açıklanmasını takiben hazırlanan rapor, TÜSİAD’ın Komisyon ve 
Çalışma Grubu faaliyetleri yanı sıra, TÜSİAD üyelerinin katılımıyla 
gerçekleşen makroekonomik eğilimler anketi sonuçlarını ve 
Genel Sekreterlik ekonomik araştırma çalışmalarını yansıtıyor. 
Rapor, küresel makro gelişmeler ile Türkiye ekonomisindeki 
gelişmeleri ve bunlara yönelik politika tepkilerini iş dünyası 
perspektifinden değerlendiriyor. Raporun ilk sayısında, dünya 
genelinde risk algısındaki bozulmaya dikkat çekildi.

TEMMUZDA ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 2.4 ARTTI
Temmuz ayında elektrik tüketimi yüzde 2.4 artarak 23.2 
milyar kWh oldu.
Temmuz ayında TEİAŞ’ın geçici verilerine göre, Türkiye’de 
tüketime sunulan toplam elektrik miktarı yüzde 2.4 artarak 
23.2 milyar kWh oldu.
Temmuz sonu itibariyle kümülatif olarak tüketime sunulan 
elektrik miktarı ise yüzde 3.4 artışla 147.1 milyar kWh oldu.
Temmuz ayında elektrik üretimi ise yüzde 2 artışla 22.7 
milyar kWh’ye ulaştı. Kümülatif olarak ise Temmuz ayı 
sonu itibariyle elektrik üretimi yüzde 4 artarak 144.1 milyar 
kWh oldu. Barajlı santrallerdeki su miktarı da 1.7 milyar 
metreküpe geriledi. Uzun yıllar ortalamasına göre Tem-
muz ayında barajlarda 2.6 milyar kWh su bulunuyordu.

AMBARGO TÜRK ÜZÜMCÜSÜNÜN 
ÖNÜNÜ AÇTI

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında 
önemli kalemi oluşturan sofralık üzüm, bu yılki 
ihracat dönemine Rusya pazarına yönelik ar-
tan beklentilerle başlıyor. Sofralık üzümde 13 
Ağustos’ta başlayacak olan ihracat dönemi, en 
önemli alıcı konumundaki Rusya’nın Batı’ya 
yönelik ambargoları nedeniyle yeni hedefleri 
de beraberinde getiriyor. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Ukrayna’daki gelişmeler üz-
erine kendilerine yaptırım uygulayan ABD, 
AB, Kanada gibi ülkelerden et, balık, meyve-
sebze, süt ve süt ürünleri alımını yasaklaması, 
Türkiye’de bu alandaki ihracat beklentilerini 
artırdı. 
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TÜRKİYE’DE KIRMIZI ET ÜRETİMİ 218 BİN TON OLDU
Bu yılın ikinci çeyreğinde 189 bin 848 ton sığır eti, 23 bin 451 ton 

koyun eti üretildi. önceki döneme göre yüzde 18,1 artarak 218 bin 432 
ton oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014’ün 2. çeyreğine ilişkin 
kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplam kırmızı et 
üretimi, ikinci çeyrekte 218 bin 432 ton oldu. Kırmızı et üretimi, bir 
önceki döneme göre yüzde 18,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 2,6 arttı.  Söz konusu dönemde, kırmızı et üretiminin 189 bin 
848 tonunu sığır eti,  23 bin 451 tonunu koyun eti, 4 bin 859 tonunu 
keçi eti, 274 tonunu manda eti oluşturdu. 

HAZIRANDA TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI YÜZDE 0,7 ARTTI
Türkiye genelinde haziranda 767 bin 95 ton inek sütü toplandı. 

Türkiye genelinde haziranda 767 bin 95 ton inek sütü toplandı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin “Süt ve 
Süt Ürünleri Üretimi” verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt 
işletmelerince haziranda 767 bin 95 ton inek sütü toplandı. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, topla-
nan inek sütü miktarı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,7 
arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ticari 
süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı, haziranda 
bir önceki aya göre yüzde 6,8, inek peyniri üretimi yüzde 7,6 
artış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir 
çeşitleri ise 8,4 azalış gösterdi. Haziranda mayısa göre yoğurt 
üretimi yüzde 2,4, ayran üretimi yüzde 0,1 arttı.

HAZİRANDA 376 YATIRIM TEŞVİK BELGESI VERİLDİ
Haziran ayında 376 yatırım teşvik belgesi verildi. 

Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 762 
milyon 585 bin 415 lirayı buldu. Ekonomi Bakanlığı, 
haziranda 376 yatırım teşvik belgesi verdi, 73 belgeyi 
iptal etti. Haziran ayına ait Yatırım Teşvik Belgeleri 
Listesi ile İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi, 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, haziranda 
376 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge verilen projele-
rin sabit yatırım tutarı 3 milyar 762 milyon 585 bin 415 
lirayı buldu. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 11 bin 
612 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Öte yandan, 
sabit yatırım tutarı 410 milyon 614 bin 773 lira olan ve 2 
bin 357 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 73 yatırım 
teşvik belgesi ise iptal edildi.

GÜNEYDOĞU’DAN AFRİKA ÜLKELERİNE 
İHRACAT AZALDI

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
10 azalarak 477 milyon dolara geriledi. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nden Afrika ülkelerine 2014’ün 
7 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı.   
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerin-
den derlenilen bilgiye göre, bölgeden, 2014 Ocak-
Temmuz döneminde 5 milyar 123 milyon 911 bin 
dolarlık ihracat yapıldı.   Afrika ülkelerine yılın 7 
aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat ise geçen 
senenin aynı dönemine göre yüzde 10 düşüşle, 
477 milyon 874 bin dolara geriledi. 
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YAŞ SEBZEDE 7 AYDA YARIM MİLYAR DOLARLIK 
İHRACAT

Türkiye’nin ocak-temmuz döneminde taze sebze 
ihracatından sağladığı gelir, yüzde 5 artarak yarım milyar 
doların üzerine çıktı. Türkiye’nin yılın 7 aylık döneminde 
taze sebze ihracatından elde ettiği gelir ,geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5 artışla 530,3 milyon dolar oldu.  

Yaş sebze ihracatı, yılın ilk yarısındaki kuraklık, don 
ve dolu yağışına rağmen hız kesmedi. Geçen yılın 
ocak-temmuz döneminde 856 bin 302 ton olan sebze 
ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 artarak 866 
bin 91 tona yükseldi.

‘VATANDAŞ ALDIĞI LPG’YE DİKKAT ETMELİ’
TESK Genel Başkanı Palandöken, “Son günlerde yaşanan 

üzücü olayların nedeni, vatandaşların güvenli olmayan 
akaryakıtlara yönelmesidir” açıklamasında bulundu. Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, son dönemde bazı tüketicilerin yüksek 
fiyatlar nedeniyle güvenli olmayan akaryakıtlara yöneldiğini 
belirterek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ifade 
etti.  Palandöken, yazılı açıklamasında, motorin ve benzin 
fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bazı tüketicilerin maliyetleri 

düşürmek için çeşitli formüller araştırdığını belirtti. 

TRAKYA’DAKİ GÜMRÜK KAPILARI CANLI 
İZLENECEK

Bakan Yazıcı, trakya’daki gümrük kapılarının 
24 saat canlı izleneceğini belirterek, “Araç 
trafiğine göre hangi gümrük kapısından geçmek 
istenilirse o gümrük kapısı rahatlıkla tercih edi-
lecek” açıklamasında bulundu. Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı, Trakya’daki tüm gümrük 
kapılarının 24 saat canlı olarak izlenebileceğini 
ve geçiş yapacakların yoğunluk durumuna göre 
gümrük kapısı seçimi yapabileceklerini bildirdi.  
Bakan Yazıcı, yazılı açıklamasında, yaklaşık 
1 yıldır Kapıkule Gümrük Kapısı’nda kamera 
görüntülerinin yayınlandığını, giriş-çıkış yapan 
yolcu ve tır şoförlerinin yoğunluk durumunu 
canlı olarak internet ve akıllı telefonlardan izley-
erek diğer gümrük kapılarını tercih edebildiğini 
ifade etti. 

‘RUSYA’YA İHRACAT, TARIM SEKTÖRÜNE 
ÖNEMLİ GİRDİ SAĞLAR’

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Rusya’nın gıda 
ve tarım ithalatını Türkiye’ye kaydırmasının, özel-
likle ihtiyaç fazlası üretimin ihracata yönlendirilm-
esinde fayda sağlayacağını söyledi. Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayrak-
tar, Rusya’nın yılda 40 milyar dolar civarında gıda ve 
tarım ürünleri ithalatı yaptığını belirterek, “Rusya’nın 
gıda ve tarım ithalatını Türkiye’ye kaydırması halinde, 
özellikle ihtiyaç fazlası üretimin ihracata yönlendirilm-
esinde fayda var” ifadesini kullandı. 
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ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLERİ BELLİ OLDU
Yetiştiricilere, anaç sığır, manda için 150 lira, buzağı için 

50 lira, anaç koyun, keçi için 10 lira organik hayvancılık 
destekleme ödemesi yapılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca hazırlanan Organik Hayvancılık Destekleme 
Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yetiştiricilere, anaç sığır, 
manda için 150 lira, buzağı için 50 lira, anaç koyun, keçi için 
10 lira organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılacak. 
Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik 
hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, 
hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin 
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. 

SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRANDA YÜZDE 1.4 ARTTI
Sanayi üretiminde artış piyasa beklentilerinin altında geldi. Ha-

ziranda yüzde 2.2 artması beklenen takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi, yıllık bazda yüzde 1.4 artış gösterdi. Takvim ve 
mevsim etkisinden arındırılmış üretim ise aylık yüzde 0.1 arttı. 
Arındırılmamış sanayi üretimi ise yüzde 1.4 olarak hesaplandı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi 
üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış hesaplamada, haziranda, bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,8, ele-
ktrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 1,6 azaldı.

TÜKETİM MALLARI İHRACATI YÜZDE 9 ARTTI
Türkiye’nin yılın ilk yarısındaki tüketim malları 

ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 
arttı. Türkiye’nin yılın ilk yarısındaki tüketim malları 
ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
9 artışla 31,9 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 
geçen yılın ilk 6 ayında 29 milyar 296 milyon 22 
bin dolar olan tüketim malları ihracatı, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 9 artarak 31 milyar 944 milyon 
502 bin dolara ulaştı.  Alt mal grubu bazında en 
fazla dış satım, 7,8 milyar dolarla yarı dayanıklı 
tüketim mallarında gerçekleştirildi. Bunu 7 milyar 
dolarla dayanıklı tüketim malları, 5,2 milyar dolarla 
dayanıksız tüketim malları, 4 milyar dolarla esası 
yiyecek ve içecek olan işlenmiş tüketim malları, 
3,9 milyar dolarla binek otomobiller izledi.

AVM CİRO ENDEKSİ YÜZDE 4.5 ARTTI 
AVM Ciro Endeksi, haziran ayında geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 4.5 artışla 163 puana ulaştı. Alışveriş 
Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Re-
search tarafından oluşturulan AVM Endeksi’nin 2014 
Haziran ayı sonuçları açıklandı.  Her ay düzenli olarak 
yayınlanan verilere göre ciro endeksi bu yılın haziran 
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 artarak 163 
puana yükseldi. 2014 ikinci çeyrek sonuçlarına göre ise 
endeks, 2013 ikinci çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında 
yüzde 5.5 artarak 153 puana ulaştı. AVM’lerdeki kirala-
nabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar 2014 Haz-
iran ayında, İstanbul’da 720 lira, Anadolu’da 554 lira, 
Türkiye genelinde ise 621 liraya çıktı.
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Ayşe Erbulak -Dokuz Oda Cinayetleri
Edebiyat ayrıntılardan oluşur, kimsenin 
görmediği parçaları kağıda döken kişidir yazar. 
Seçtiği ayrıntılarla kurduğu dünya o yazarın 
evrenini oluşturur. Bu hakikat, polisiye ro-

man da çok daha fazla geçerlidir. 
Çünkü yazar, hakikati 
gizlemek zorundadır. 
O nedenle kadınların 
her zaman iyi polisiye 
romanlar yazacağını 
düşünmüşümdür. Ayrıntı 
okuma yetenekleri-
nin erkeklere göre daha 
gelişmiş olduğundan. Ayşe 
Erbulak bu düşüncemi 
doğrulayan polisiye 
yazarlarımızdan. “Hafi-
ye Karılar” başlığı altında 
çıkan “Çok Şekerli Ölüm”, 
“Limoni Ölüm” ve “Ödüllü 
Ölüm” adlı eserleri buna iyi 

birer örnek oluşturuyor. Elinizdeki “Dokuz 
Oda Cinayetleri” de ayrıntılardan yola çıkarak 
kurulmuş eğlenceli bir polisiye roman. Polisiye 
meraklılarına farklı ve keyifli okumalar vaat edi-
yor. Deneyin seveceksiniz… -Ahmet Ümit-

Kürşat Başar-Yaz
Onu gördüm ve yaz geldi. Sanki kapı çalınıp 
çocukluk arkadaşınız yıllar sonra tekrar çıkagelmiş 
gibi… Unuttuğunuz bir anıyı bulmak gibi… Çok 
eskide kalmış, yıllar sonra yeniden duyduğunuz 
anda geçmiş bir zamanı size taşıyan bir şarkı 
gibi…  Dağ yollarında kaybolduktan sonra bir-
denbire, bir dönemeçte denizle karşılaşmak gibi… 
Yaz… bitmesini hiç istemediğim eşsiz anlar ve 
hiçbir şeyin, hiç kimsenin sonsuza dek benimle 
kalmayacağını anladığım ayrılıklar mevsimi… İlk 
kitabıyla edebiyatımıza benzersiz bir giriş yapan ve 
yıllar yılı insan yüreğinin, özlemin, aşkın, geçmişi 
geleceğe bağlayan o narin bağların izini süren 
Kürşat Başar, 11 yıl aradan sonra kaleme 
aldığı yeni romanı Yaz’la 
okurlarıyla buluşuyor.  
Yakın tarihimizin kritik bir 
döneminde dünyaya ge-
len, birbiri ardına yaşadığı 
kayıplara rağmen hayata 
tutunan bir gencin büyüme 
serüvenini, yüzleşmelerini 
ve bir yaz mevsimi yaşadığı 
sarsıcı aşkı, arka plana 
hızla yitip giden İstanbul’u 
yerleştirerek anlatıyor.

Hıfzı Topuz-Çılgın ve Özgür
Hıfzı Topuz, bu kez inişli çıkışlı ömrü birbirinden renkli serüvenlerle geçen, Türk 
aydınları arasında kendine özgü duruşuyla dikkat çeken Neyzen Tevfik’in yaşamını 
romanlaştırdı.İstibdat ve ardından gelen Cumhuriyet döneminin ilginç kişiliklerinden 
biri olan Neyzen Tevfik’in tüm yaşamı, ney üflemesiyle, özgür yaşam mücadelesiy-
le, yergileriyle ve hatta sinema oyunculuğuyla bu biyografik romanda öne çıkıyor.
Çılgın ve Özgür’de Neyzen Tevfik’in dönemin sanatçılarıyla yakın ilişkileri de ele 
alınıyor. Bunlar arasında özellikle Ahmet Rasim, Şair Eşref, Mehmet Akif, Arif 
ve Abidin Dino, Fikret Adil, Fikret Mualla, Mesut Cemil, Necip Fazıl, Cahit Irgat 
tanıklıkları ve anekdotlarıyla romana renk katıyor.

Doğan Yurdakul-Manşeti Yıkın!
Görünenin ardına bakın!
İstihbarat örgütleri arasında kıyasıya bir mücadele, ikili oynayan istihbaratçılar… 
Organ mafyasından medyaya, insan kaçakçılığından NATO karargâhına 
uzanan olaylar zinciri… Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzünden toz 
duman bir ülke… Ve biri genel yayın yönetmeni, diğeri yargı muhabiri iki gözü 
pek gazeteci…
Usta gazeteci-yazar Doğan Yurdakul’un kaleminden Türkiye’de örneğine az 
rastlanan bir siyasi gerilim romanı: Manşeti Yıkın!
Şaşırtmacalarla dolu ve soluk soluğa bir roman…

KİTAP DÜNYASI
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