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EDİTÖRDEN

Yenilenebilir enerjinin adresi Konya... 

Dünyanın her dönem en önemli ihtiyaçları 
arasında yer alan enerjinin, son dönem-
lerde fosil yakıtlardan değil, yenilenebilir 

enerji kaynaklarından elde edilmesi tercih edilir 
hale geldi. Özellikle 2019 yılı sonunda gündeme 
gelen AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde küresel 
iklim sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, 
bunun için eylemsel olarak ilk sırada enerji yer 
alıyor. Ülkelerin fosil yakıtlardan elde edilen ener-
ji yerine güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal gibi 
yenilenebilir enerjilere yönelmeleri, 2050 yılında 
hedeflenen sıfır karbon salımı için de önemli bir 
etken olacağı üzerinde duruluyor. Birçok ülke bu 
nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarını destek-
lerken, duyarlı kesimlerin de bu yönde girişimde 
bulunacak ülke ve markalara yatırım yapmayı ya 
da bunların ürünlerini çevreci yaklaşımlarından 
dolayı tercih edeceği üzerinde duruluyor. Hal böy-
le olunca yenilenebilir enerjiye yatırımlar da gün-
demdeki ağırlığını iyice hissettiriyor.

Bu gelişmeler karşısında yenilenebilir enerji ala-
nında doğası gereği zengin bir altyapıya sahip olan 
Türkiye’ de 2015’ten bu yana güneş, rüzgar, biyoküt-
le ve jeotermal gibi enerji alanlarına yaptığı yatırım-
larla öne çıkıyor. Bu yenilenebilir enerji alanlarındaki 
yatırımlarını bahsedilen yıldan bu yana neredeyse 
katlayarak artıran Türkiye, Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı’nın (UNEP) da dikkatini çekmiş olmalı ki, 
‘Yenilenebilir Enerji 2021 Global Statü Raporundan 
Gerçekler, Ana Hatlarıyla 2020’de Türkiye’ başlıklı 
raporunda bu alanda ülkenin ulaştığı gücü ortaya 
koyuyor. Rapor kapsamında Türkiye’nin yenilene-
bilir enerji kaynaklarına yatırım yapan ülkeler ara-
sında birçok kategoride dünya sıralamasında ilk 10 
arasında olduğu gözlerden kaçmıyor. 

Diğer yandan Konya özelinde de başta güneş 
enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakla-
rında önemli yatırımlar yapıldığı gözleniyor. Özel-
likle güneş enerjisinde lisanssız kurulu güç anla-
mında iller arasında Türkiye’nin ilk sırasında yer 
alan Konya, yatırımcılar için de cazip bir konumda 
bulunuyor. Tüm bu detayları kapak haberimizde 
okuyucularımızla paylaşırken, Konya’nın enerji an-
lamındaki gücünü ortaya koyuyoruz. 

İNŞAAT SEKTÖRÜ, BAŞARILARINI ANLATIYOR 
Dergimizde ele aldığımız sektör analiz habe-

rimizde ise Konya’da faaliyette bulunan hazırbe-
ton, inşaat ve prefabrik sektörünün ayrıntılarını 
paylaşıyoruz. Bir ülkenin kalkınmasında önemli 
aktörlerden biri olan bu sektörde markalaşan fir-
malara sahip olan Konya da bu alanda söz sahibi 
firma yöneticilerinin başarılarını sayfalarımızda 
aktarmaya çalışıyoruz. 

Dosya konumuzda ele aldığımız atık yöneti-
mi konumuz ile de bir yandan küresel iklim de-
ğişikliğine dikkat çekerken, bu alanda gelişmiş 
ülkelerin sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda 
atıklarını iyi yöneterek çevreci bir yaklaşım ortaya 
koyduklarına dikkat çekiyoruz. Hatta atık yöneti-
minde başarılı olan ülke ve firmaların bu atıkları 
geri dönüşüme kazandırarak hem gelir elde et-
tiklerini hem de bunları enerjiye çevirebildiklerini, 
bununla birlikte maliyetlerinde avantaj sağlaya-
bildiklerine değiniyoruz. 

Dergimizin sıkı okuyucuları, her sayımızda 
Konyalı duayen bir sanayici ile yaptığımız söyle-
şinin yer aldığını bilir. Bu sayımızda da Faydasıçok 
Holding Onursal Başkanı ve Hasçelik Sanayi’nin 
kurucusu Hasan Faydasıçok’un küçük yaştan baş-
layan iş yaşamı ile ilgili röportajının ilgi ile okuna-
cağını düşünüyoruz.

Innopark’tan Haberler sayfalarımızda ise sa-
vunma sanayinin önemli oyuncularından Akdaş 
Makine Silah Sanayi’nin buradaki  AR-GE ve ino-
vasyon çalışmalarına ve üretimine dair bilgileri 
paylaşıyoruz.

Konya Sanayi Odamızın dönemsel faaliyetle-
rini ele aldığımız ‘Bizden Haberler’ sayfalarımızda 
da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinliğinden Konya Savunma Sanayi Genel Ku-
rulu’na, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun 
Konya Sanayi Odası’nı ziyaretinden ‘Kuzey Yıldızı: 
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı Tanı-
tım Toplantısı’na kadar birçok haberi siz okuyucu-
larımıza sunuyoruz. 

Yeni sayıda buluşana kadar Lonca olarak hoş-
ca kalın diyoruz. 
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Sanayide yatırımlarla büyüyen Konya, 
yenilenebilir enerjide de örnek oluyor

2020 yılının ilk çeyreğinde hayatımıza 
giren ve küresel ekonomiyi derinden 
etkileyen Covid-19 salgını ile müca-

dele etmeye devam ediyoruz. Tüm dünya-
da olduğu gibi virüse karşı en etkili tedavi 
yöntemi olan aşı, ülkemizde de uygulan-
maya devam ediyor. Hem insanlarımızın 
sağlığının korunması hem de üretimin ak-
samadan devam etmesi için aşılama çalış-
maları hız kazanmış durumda.

Bu konuda özellikle organize sanayi 
bölgelerimizde, sanayi sitelerimizde ve 

alışveriş merkezlerinde aşı stantları oluş-
turulması ve aşılama oranının artırılmasına 
yönelik yapılan çalışmaları çok kıymetli bu-
luyor ve yakından takip ediyoruz.

SANAYI ÇALIŞANLARININ YERINDE  
AŞILANMASINA DESTEK VERDIK

Biz de Konya Sanayi Odası ve Konya 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak, 
aşılama sürecinde üzerimize düşen sorum-
luluğu yerine getirdik ve çalışanlarımızın 
yerinde aşılanması uygulamasını başlattık. 

Memiş KÜTÜKCÜ
Konya Sanayi Odası Başkanı 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı 
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Böylece Konya genelindeki sanayi çalışanla-
rımızın aşılanması için adeta seferberlik ilan 
ettik. Çünkü koronavirüse karşı korunmanın 
en etkili yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bu 
yüzden her fırsatta, aşılamaya olan katılımı ar-
tırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bizim bu dönemdeki en önemli önceli-
ğimiz, sanayi üretiminin kesintisiz bir şekilde 
devam etmesine katkıda bulunmak. Hamdol-
sun bunu da, sanayicilerimizle, çalışanlarımızla 
birlikte başardık.

3 MILYAR DOLAR IHRACATA DOĞRU KOŞUYORUZ
Konya’mız pandemiye ve tüm ekonomik 

zorluklara rağmen, sanayi üretiminde, ihracat-
ta, yatırımlarda gösterdiği performansla Tür-
kiye ortalamasının üzerinde bir performans 
gösterdi. 2020 yılını 2 milyar 185 milyon dolar 
ihracatla tamamladık. Bu yılın ilk 7 ayında ise 
ihracatımızı yüzde 44 artırarak, 1 milyar 685 
milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. İhracat-
ta yakaladığımız bu yükseliş ivmesi, şehrimizin 
bu yıl 3 milyar dolar civarında ihracata ulaşaca-
ğına işaret ediyor.

Yine yatırımlar tarafına bakacak olursak, 
Konya OSB’mizin 5. Kısım Genişleme Alanı’n-
daki tahsis sürecini pandemiye rağmen çok 
yüksek bir yatırımcı ilgisi ile tamamladık. 150 
sanayi parseli tahsis ettiğimiz 5. Kısım Geniş-
leme Alanımızda sanayicilerimiz yatırımlarını 
sürdürüyor. Ağustos sonu itibari ile tahsis etti-
ğimiz 150 parselin, 38’inde yatırımlar tamam-
lanarak, üretime başlandı. Bu arada Konya OSB 
olarak biz de, sanayicilerimizin yeni taleplerini 
karşılamak için 6. Kısım Genişleme Alanımızı 
yatırıma açma çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yoruz. Konya’mızın, sanayicilerimizin bu yatı-
rım iştahını korumak ve geliştirmek için eki-
bimizle birlikte yoğun bir çaba sarf ettiğimizi 
rahatlıkla söyleyebilirim.

KONYA, YENILENEBILIR ENERJIDE FIRSATLAR ŞEHRI
Türk iş dünyası olarak, özelde de Konyalı 

sanayiciler olarak üretim kararlılığımızı de-
vam ettirirken, bir yandan da yeni gelişmele-
ri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda son 
günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başlayan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil dönüşüm ve te-
miz enerji konusu, ajandamızın ilk sıralarında 
yer almaya başladı. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa’nın kar-

bon salınımını 2030 yılına kadar yüzde 55’e 
düşürmeyi, 2050 yılına kadar ise sıfır emisyon 
salınımına düşürmeyi hedefliyor. İhracatımız-
da önemli bir yeri olan Avrupa’nın bu kararı, 
hepimizi etkileyecek. Dolayısıyla sanayi tesisle-
rimizi, şehirlerimizi bu dönüşüme hazırlamak 
artık yeni bir rekabet unsuru haline geliyor. 
Konya olarak bu süreçte, özellikle yenilenebi-
lir enerji konusunda çok ciddi fırsatlarımız var. 
Hamdolsun bu fırsatı şehir olarak özellikle son 
dönemde yapılan yatırımlarla birlikte ciddi 
manada avantaja çevirmiş durumdayız.

Öyle ki, yenilenebilir enerji alanında Kon-
ya, ülkemizin en önde gelen illeri arasında 
yer alıyor. Şehrimiz, Temmuz ayı itibari ile 915 
MW'ı Güneş Enerjisi Santrali, 242 MW'ı Rüzgar 
Enerjisi Santrali, 23 MW’ı Hidroelektrik Santral, 
22.3 MW'ı Biyokütle olmak üzere toplam bin 
202 MW’ın üzerinde yenilenebilir enerji kapa-
sitesine ulaşmış durumda. Özellikle GES ve RES 
yatırımlarına ilgi artarak devam ediyor. İnşallah 
bu yatırımlar hem şehrimizin enerji çeşitliliğini 
yakalaması ve enerji maliyetlerinin düşürül-
mesi hem de yeşil dönüşüm sürecinde yeni 
avantajlar kazandıracaktır.

Özellikle GES yatırımlarında ülkemizin lider 
şehri olan Konya’mızın, birçok alanda olduğu 
gibi yenilenebilir enerji konusunda da Türki-
ye’ye örnek olacağına inanıyorum.

Kalın sağlıcakla.   

AVRUPA YEŞIL MUTABAKATI, AVRUPA’NIN 
KARBON SALINIMINI 2030 YILINA KADAR 

YÜZDE 55’E DÜŞÜRMEYI, 2050 YILINA 
KADAR ISE SIFIR EMISYON SALINIMINI 
HEDEFLIYOR. IHRACATIMIZDA ÖNEMLI 

BIR YERI OLAN AVRUPA’NIN BU KARARI, 
HEPIMIZI ETKILEYECEK. DOLAYISIYLA 

SANAYI TESISLERIMIZI, ŞEHIRLERIMIZI 
BU DÖNÜŞÜME HAZIRLAMAK ARTIK YENI 
BIR REKABET UNSURU HALINE GELIYOR. 
KONYA OLARAK BU SÜREÇTE, ÖZELLIKLE 
YENILENEBILIR ENERJI KONUSUNDA ÇOK 

CIDDI FIRSATLARIMIZ VAR. 
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Mehmet Tuza Pakpen MTAL, alanında en 
çok tercih edilen okul

Konya’nın alanında en çok tercih 
edilen okullarından Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi (MTAL), yeni başarılara imza 
atmaya devam ediyor. Konya OSB’deki 
lise, Türkiye genelinde mesleki ve teknik 
eğitim veren okullar arasında endüst-
riyel otomasyon teknolojileri alanı ve 
metal teknolojileri alanında en yüksek 
taban puan sıralamasına göre ilk sırada, 
makine teknolojileri alanında ise üçüncü 
sırada öğrenci alan okul oldu. 

Türkiye’nin 3. büyük OSB’si olan Kon-
ya Organize Sanayi Bölgesi’nde eğitim 
veren protokol okulu Mehmet Tuza Pak-
pen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
başarısını değerlendiren Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Bu yıl da 
Konya’nın en çok tercih edilen meslek 
lisesi olduk” dedi.  Kütükcü, “Okulumuz-
da 120 kontenjanımızın tamamı doldu. 
Ayrıca en yüksek taban puan sıralama-
sında mesleki ve teknik eğitim uygula-
yan okullar arasında Türkiye genelinde 

endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı 
ve metal teknolojileri alanında birinci, 
makine teknolojileri alanında üçüncü sı-
rada yer aldık. Emeği geçen tüm öğret-
menlerimize ve okulumuzun en büyük 
destekçisi olan sanayicilerimize teşekkür 
ediyor, yeni gelen öğrencilerimize de hoş 
geldiniz diyorum” şeklinde konuştu. 

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİREN OKUL 
Değerlendirmesinde Mehmet Tuza 

Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nde teorik ve uygulamalı eğitimin 
birlikte verildiğinin altını çizen Kütükcü,  
“Okulumuzda 4 atölye binamız var. Sınıf-
larda teorik eğitimler verilirken, bu atöl-
yelerde teorik eğitimler uygulamaya dö-
nüşüyor. Ayrıca fabrikalarda sağladığımız 
staj imkanları ile öğrencilerimizin üreten 
ve aranan insan kaynağı olarak yetişmesi-
ni destekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kütükcü, protokol okulu olan Meh-
met Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde tüm öğrencilere ücretsiz 

öğle yemeği, ücretsiz servis imkanı ve 
yurt imkanı sağlandığını hatırlattı. Belir-
lenen kriterler çerçevesinde burs veril-
diğini de sözlerine ekleyen Kütükcü, bu 
imkanların yanı sıra sosyal tesisler, halı 
saha ve kapalı spor salonu gibi alanlarda 
da öğrencilerin sosyal gelişimlerine des-
tek verildiğini ifade etti. 

MEHMET TUZA PAKPEN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI, ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI ALANI VE 
METAL TEKNOLOJILERI ALANINDA EN YÜKSEK TABAN PUAN SIRALAMASINA GÖRE ILK SIRADA YER ALARAK, KENDI 
ALANINDAKI OKULLARDA EN ÇOK TERCIH EDILEN EĞITIM KURUMU OLDU.  
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KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
IDEF’21 Fuarı’na katılan 

Konyalı firmaları ziyaret etti

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hıfsı Soydemir ile birlikte, İstanbul 

TÜYAP Kongre Merkezi’nde bu yıl 15.’si 
gerçekleştirilen Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarı IDEF’21’i ziyaret etti. Fuarda 
Konyalı firmalar ile görüşen Başkan Kü-
tükcü, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, 
Türk sanayisine verdikleri destekten do-

layı firma temsilcilerine teşekkür etti.
Kütükcü ve Soydemir ziyaretler 

kapsamında, Akdaş Makine Silah Sana-
yi, Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş., 
Derya Silah Sanayi, DLG Tactical, Huğlu 
Av Tüfekleri Kooperatifi, MPG Makine, 
TÜMOSAN Motor, SANLAB Simülasyon, 
Sasantek Mühendislik firmaları ile Konya 
Sanayi Odası’nın standını ziyaret etti.

Akdaş Silah Sasantek Derya Silah

DLG Tactical 

MPG Makina

Tümosan

Sanlab Aselsan Konya

Huğlu Av Tüfekleri KSO Standı
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KSO’dan kurumlara hayırlı olsun ziyaretleri

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Meclis Başkanı Tahir Bü-
yükhelvacıgil ve yönetim kurulu 

üyeleri ile birlikte, Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü’ne atanan Engin Dinç’e, Konya 
Ovası Projesi (KOP) Başkanı Mahmut 
Sami Şahin’e, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. 

Ali Öge’ye ve geçtiğimiz aylarda yapılan 
genel kurul sonrası yeniden başkanlığa 
seçilen Anadolu Aslanları İşadamları Der-
neği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla 
Sinacı ve yönetim kurulu ile Konya Baro 
Başkanlığına yeniden seçilen Avukat 
Mustafa Aladağ’a hayırlı olsun ziyaretin-

de bulundu. Kütükcü’nün Konya sanayi-
sinin üretim, ihracat ve istihdamı ile ilgili 
bilgiler verdiği ziyaretlerde, Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
ları M. Veli Tekelioğlu ve Ömer Saylık ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Sön-
mez de yer aldı.
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Konya OSB’deki fabrika çalışanları  
yerinde aşılandı

KONYA OSB’DE HAZIRAN VE AĞUSTOS AYLARINDA HAYATA GEÇIRILEN YERINDE AŞI UYGULAMA MERKEZI 
ILE BÖLGEDE FAALIYET GÖSTEREN FABRIKALARIN ÇALIŞANLARINA COVID-19 AŞISI YAPILDI.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ha-
ziran ayında OSB’lerde yerinde aşı 
uygulamasının başladığını duyur-

masının ardından, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulan yerinde aşı merkezi 
ile bölgedeki fabrikalarda çalışanlara Co-
vid-19 aşısı yapıldı. Bölge çalışanlarından 
gelen talep doğrultusunda gerçekleştiri-
len aşı uygulamasının ardından, ağustos 
ayında yeniden aşı uygulama faaliyetine 
başlandı.  Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Konya Sanayi Odası ve Konya Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, 
“Haziran ayında, yerinde aşı uygulaması-
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Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan 
Aşı Uygulama Merkezi’ni; AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynak-
lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büsan 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim 
Azman ziyaret ettiler. Konya protokolü, aşı 
yaptıran fabrika çalışanları ile sohbet eder-
ken, sağlık çalışanlarına da süreçte göster-
dikleri üstün gayretten dolayı teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
TEŞEKKÜR EDİLDİ

Organize Sanayi Bölgelerinde başlatılan 
yerinde aşı uygulaması kapsamında, Konya 
Sanayi Odası, Konya Birinci Organize Sana-
yi Bölge Müdürlüğü ve Konya İl Sağlık Mü-
dürlüğü işbirliğinde, KSO Hizmet Binasında 
da aşı uygulama merkezi kuruldu. Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 1. 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet 
Ali Atiker ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, beraberindeki heyet ile 
birlikte Konya Sanayi Odası hizmet bina-
sındaki Yerinde Aşı Uygulama Merkezi’ni 
ziyaret etti. Aşı hizmetini gerçekleştiren 
sağlık çalışanlarına başarılar dileyen heyet, 
aşı olan sanayi işletmesindeki çalışanlarla 
da sohbet etti.  

KSO’DA YERİNDE AŞI 
MERKEZİ AÇILDI

nın başlamasının ardından, Konya Orga-
nize Sanayi Bölgemizde çalışan yaklaşık 
42 bin kişiye yönelik aşılama çalışması 
başlattık. Konya Sanayi Odası, Konya OSB 
ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Konya 
OSB Bölge Müdürlüğümüzde bir aşılama 
merkezi kurduk. Burada bölgedeki sanayi 
işletmelerinde çalışan kardeşlerimize aşı-
ları yapıldı. Ayrıca, ağustos ayında bölge 
çalışanlarından gelen talep doğrultusun-
da, aşılama merkezini yeniden hayata ge-
çirdik. Çalışanlarımız gelip aşılarını burada 
oluyorlar” şeklinde konuştu. 

ÇALIŞANLARA AŞI ÇAĞRISI 
Tüm sanayi çalışanlarına aşı olmaları 

çağrısında bulunan Başkan Kütükcü, şun-
ları söyledi: “Uzun bir süredir hayatımızın 
her alanını etkileyen Covid-19 virüsü ile 
mücadele ediyoruz. Bu süreç, en sevdik-
lerimizi bizden ayırdı, üretim hayatımızı, 
sosyal hayatımızı derinden etkiledi. Dola-
yısıyla lütfen her birimiz pandeminin tek 
çaresi olan aşılarımızı olalım. Bu vesileyle 
çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere 
herkesi, bir kez daha aşılarını olmaya da-
vet ediyorum.” 
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‘STANDARDIZASYON SISTEMININ GELIŞTIRILMESI VE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI’NA YÖNELIK KONYA’DA 
DÜZENLENEN ‘STANDARTLARA YÖN VER KONYA’ SEMINERINDE TSE’NIN ‘AYNA KOMITELERI’NDE SANAYICILERIN 
DAHA FAZLA SÖZ SAHIBI OLMASI GEREKTIĞI ÜZERINDE DURULDU. 

Sanayiciler, standartların hazırlanmasında  
daha fazla söz sahibi olmalı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ta-
rafından, ‘Standartlara Yön Ver Kon-
ya’ semineri gerçekleştirildi. Semi-

nerde, Türkiye’nin küresel standartların 
belirlenmesinde daha güçlü söz sahibi 

olması ve TSE’nin ‘Ayna Komiteleri’nde, 
sanayicilerin daha etkin yer alarak kendi 
sektörleri ile ilgili standartların hazırlan-
masına katkı vermesinin önemli olduğu 
vurgulandı.

Standardizasyon Sisteminin Geliştiril-
mesi ve Farkındalığın Artırılması’na yöne-
lik gerçekleştirilen seminere TSE Başkanı 
Prof. Dr. Adem Şahin, Konya Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik, sanayiciler ve aka-
demisyenler katıldı.

TSE’NİN AYNA KOMİTELERİNDE  
SANAYİCİLER DAHA FAZLA YER ALMALI

Toplantıda konuşan Konya Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil, TSE’nin ‘Ayna Komiteleri’nde 
sanayicilerin daha fazla yer alarak, sek-
törleri ile ilgili standartların hazırlanma-
sına katkı vermesinin önemli olduğunu 
söyledi. Büyükhelvacıgil, “Standartlar, 
bütün dünyada, sanayide, tarımda, hiz-
met sektöründe küresel rekabetin ön 
şartı haline gelmiş durumda. Yani dün-
yanın öbür ucunda üretim yapan bir Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil
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işletme ile rakiplerimizle rekabet ede-
bilmek için her alanda ‘standart koyan’ 
bir ülke haline gelmemiz lazım. Burada, 
TSE’mizin ‘Ayna Komiteleri’nde, sanayi-
cilerimizin daha fazla yer alarak, kendi 
sektörleri ile ilgili standartların hazır-
lanmasına katkı vermesi hayati öneme 
sahip. Çünkü standartları koyan, kuralı 
koyar” dedi.

TSE’nin pandemi döneminde gös-
terdiği reflekslerle, Avrupa Yeşil Muta-
bakatı kapsamına ilişkin yürütülecek 
belgelendirme çalışmalarıyla, OSB’lere 
yönelik gerçekleştirilecek Yeşil OSB Ser-
tifikası ile işletmelerin gücünü artırma 
gibi birçok çalışmayı yürüttüğüne vurgu 
yapan Büyükhelvacıgil, şunları söyledi: 
“Türkiye’nin sanayide de, tarımda da, 
standartlar konusunda da, küresel oyun-
cuların olduğu masaya çok daha güçlü 
bir şekilde oturması lazım. Bunun için 
de, daha fazla ortak akıl ve daha fazla is-
tişare yapmalıyız.”

AYNA KOMİTELERDE ORTAK  
GÖRÜŞ OLUŞTURULUYOR

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de ensti-
tü olarak  yürüttükleri faaliyetlerden ve 
bunun Türk ekonomisi için öneminden 
bahsederek, TSE’nin üretici ile tüketi-
ci arasında güven ilişkisini sağladığını 
belirtti. Sanayicilerin ve üniversitele-
rin standart hazırlama çalışmalarının 

yapıldığı Ayna Komiteler ile yakın bir 
diyalog ve iş birliği içinde olmasını te-
menni ettiklerini aktaran Şahin, “Türk 
Standardları Enstitüsü tüm paydaşları-
nın standardizasyon süreçlerine dahil 
edilmesi ve standartlara görüşlerinin 
yansıması için çalışmalarını sürdürüyor. 
Enstitümüzce koordine edilen ayna ko-
mitelerde standartlara katkı sunabilecek 
tüm paydaşlar bir araya gelerek ülkemi-
zin ortak görüşünü oluşturmaya katkı 
sunuyor. Ayna Komitelerin oluşturduğu 
uzlaşılmış kararlar uluslararası standart 
teşkilatlarına ülke görüşümüz olarak 
iletiliyor. Sanayicilerimizin, üniversite-
lerimizin ve tüketici birliklerinin; Ayna 

Komitelerde bulunması ile standartların 
daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına 
inanıyoruz. Yapılacak iş birliği sanayici-
mize bilgi transferini sağlarken, yüksek 
katma değerli üretimin önünü açacak” 
şeklinde konuştu.

“STANDARTLARIN KULLANIMINI  
ARTIRMAK,  HER BİRİMİZİN  
GÖREVİ OLMALI”

Son olarak konuşan Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk de stan-
dartların herkese açık şeffaf bir rekabetçi 
ekosistemin temeli olduğunu ve sürekli 
değişime kılavuzluk ettiğini vurguladı. 
Standartların uluslararası ticareti ve tica-
rette var olmayı teşvik ederek gelişmeyi 
desteklediğini belirten Öztürk, “Ülkemiz-
de özellikle standartların kullanımının 
artırılması, standardizasyon konularında 
bir farkındalık oluşturmak ve dijital dö-
nüşüm çağı içerisinde olduğumuz şu 
günlerde ülkemizin bu yarışta ön saf-
larda yer almasını sağlamak hepimizin 
ortak bir hedefi ve çalışma konusu ol-
malı. Bu yolda birlikte ve paydaşlarımızın 
katılımları ile ortaya koyduğumuz hedef 
çerçevesinde yürümemiz gerekiyor” ifa-
delerini kullandı. 

Konuşmaların ardından ‘Türkiye’de 
ve dünyada standardizasyon’, ‘Konya’nın 
üretim portföyü ve standardizasyon ça-
lışmaları’, ‘Standardizasyonda üniversi-
te-sanayi işbirliğinin önemi” gibi konular 
anlatıldı.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Konya Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Ba-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 

Emin Birpınar, Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve Konya protoko-
lünün yer aldığı ziyarette, KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü, Bakan Kurum’a kentin 
sanayisi ile ilgili bilgi verdi. Konya’nın sa-
nayi üretimiyle öne çıkan bir şehir haline 
geldiğini, bütün dünyayı etkisi altına alan 
pandemiye rağmen şehirdeki yatırım iş-
tahının devam ettiğini anlatan Kütükcü, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne yoğun 
bir yatırımcı talebi olduğunu vurguladı. 

BAKAN KURUM’A OSB RAPORU SUNULDU
Başkan Kütükcü, Bakan Kurum’a sun-

duğu raporla Konya OSB 6. Kısım Geniş-
leme Alanı’nın tahsise açılma sürecinde 
destek isteyerek şunları söyledi: “Konya 

OSB’miz, şu anda 23 milyon metrekare 
ile Türkiye’nin 3. büyük OSB’si. Yatırım-
cılarımızın talepleri doğrultusunda ge-
nişleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bölgemizde, en son tahsise açtığımız 5. 
Kısım Genişleme Alanımızda yatırımcı-
larımızdan çok yoğun bir talep aldık, al-
maya da devam ediyoruz. Ancak şu anda 
Konya OSB’mizde tahsise açılacak sanayi 
parselimiz maalesef kalmadı. Dolayısıyla 
hızla yeni sanayi parselleri üretmek ve 
sanayicilerimizin hizmetine sunmak isti-
yoruz. Bunun için de 6. Kısım Genişleme 
Alanımızı yatırıma açmaya ihtiyacımız 
var. Bu süreçte desteklerinizi bekliyoruz.”

BAKAN KURUM’DAN KONYA
SANAYİSİNE ÖVGÜ

Başkan Kütükcü’nün Konya OSB 6. Kı-
sım Genişleme Alanı ile ilgili talebini ta-
kip edeceklerini söyleyen Bakan Kurum 
ise Konya’nın önemli bir sanayi şehri ol-

duğunu, ihracatını pandemiye rağmen 
yüzde 50 artırdığını vurguladı.  Konuş-
masında, Avrupa Birliği ile Konya adına 
projeler yürüttüklerini anlatan Bakan 
Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: “Sa-
dece Konya’mızda 55 milyon Euro’luk bir 
yatırımı birlikte yürütüyoruz. Atık su arıt-
ma tesisleri, kanalizasyon alt yapısı, içme 
suyu tesisleri gibi çok önemli yatırımlar 
yaparak vatandaşlarımıza sunmaya gay-
ret gösteriyoruz. Amacımız tüm dün-
yayı ilgilendiren çevre meselesi ile ilgili 
her türlü adımı atmaktır. Bir taraftan da 
gelişiyoruz. Konya sanayimiz ihracatını 
yüzde 50 artırmış durumda. Bir taraftan 
üretiyor bir taraftan istihdam sağlıyor, bir 
taraftan da çevremize doğamızı kurtara-
cak yatırımlarımızı yapmaya gayret gös-
teriyoruz. Bu anlayışla Konya’mızı daha 
yeşil, daha yaşanabilir şehir haline getire-
cek ve tüm Türkiye’de bu yatırımlarımızı 
yapmaya devam edeceğiz.”

KSO Başkanı Kütükcü, Bakan Kurum’dan 
Konya OSB’ye destek istedi

KONYA SANAYI ODASI (KSO) BAŞKANI MEMIŞ KÜTÜKCÜ, ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜKLERI KONYA ORGANIZE 
SANAYI BÖLGESI (KOS) 6. KISIM GENIŞLEME ALANI’NI TAHSISE AÇMAK IÇIN ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANI 
MURAT KURUM’DAN DESTEK ISTEDI.
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AB Delegasyonunun KSO ziyaretinde 
iklim konusu öne çıktı 

AVRUPA BIRLIĞI TÜRKIYE DELEGASYONU, KONYA SANAYI ODASI’NI ZIYARET EDEREK, TICARET ILE IKLIM VE 
ÇEVRE SORUNLARINA KADAR BIRÇOK KONUDA IŞ BIRLIĞI KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞ VERIŞINDE BULUNDU.  

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut, Konya Sanayi 

Odası (KSO) Başkanı  Memiş Kütükcü’yü 
ziyaret etti. AB ile Konya arasındaki ticari 
işbirlikleri ve projelerin konuşulduğu zi-
yarete Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Ziyarette Konya sanayisiyle ilgili bil-
giler veren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
AB’nin Konya’nın ikinci büyük ihracat 
pazarı olduğunu, bu ticari işbirliğini ar-
tırmak için de oda olarak sürekli çalış-
tıklarını anlattı. KSO’nun 18 yıldır çeşitli 
konularda AB projeleri yaptığını hatırla-
tan Kütükcü, “AB ile Türkiye’nin geleceği 
ortak. Gelecekte daha fazla işbirliği ge-
liştirmemiz gerekiyor. Bugün Konya; ma-
kine, otomotiv, gıda, endüstriyel mutfak 
ekipmanları, tarım makinaları gibi sek-
törlerde AB’nin önemli tedarik merkezle-
rinden birisi haline geldi. Dolayısıyla bir 
taraftan siyasal ve kültürel işbirliklerimizi 
geliştirirken, aynı zamanda karşılıklı eko-
nomik kazanımlarımızı artırmak bizim 
için çok kıymetli” dedi. Kütükcü, konuş-
masında Konya’nın 10 organize sanayi 
bölgesi, 70’in üzerinde küçük sanayi si-
tesi ile Türkiye’nin önemli sanayi üretim 
merkezlerinden biri olduğunu ve şehrin 
planlı, çevreye duyarlı bir sanayi alt yapı-
sına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Konya ile ilgili bilgiler veren Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, “Konya, inşallah yarınlarda 
çok daha güzel olacak. Belediye olarak, 
bugüne kadar AB ile önemli projeler yü-
rüttük. Şu anda halen devam eden pro-
jelerimiz var. Konyalı sanayicilerimiz de 
çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda 
özellikle OSB’lerde çok büyük yol kat etti. 
Şirketlerimiz bunu önemli bir şekilde ta-
kip ediyor” şeklinde konuştu.

İKLİM KONUSUNDA HERKES KENDİ  
ALANINDA KATKI SUNMALI

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut 
ise KSO bünyesinde de faaliyetlerini yü-
rüten AB Bilgi Merkezlerinin hem kendi-
leri için hem de Türkiye için önemli bir 
aktör olduğunu söyledi. Konya’nın son 
yıllarda çok büyük gelişme kaydeden 

bir şehir olduğunu aktaran Nikolaus 
Meyer-Landrut, iklim değişikliğine de 
değinerek, “İklim diplomasisinin çeşitli 
temel unsurları var. Hükümetler tarafın-
dan kararlılıkla yapılan eylemlerin olması 
gerekiyor ki, bu kararı burada görüyoruz. 
Bir diğeri; insani sermayeye ve iş insan-
ları tarafından yatırım yapılmasına ihti-
yacımız var. Bir başka önemli konu ise 
geniş anlamda kamuoyunda da yüksek 
farkındalık oluşturmaya ihtiyacımız var. 
İklim değişikliğinde bu çabalara ve kü-
resel ısınmaya karşı yapılan mücadeleye 
herkes kendi alanında katkı sunarsa hep 
beraber bunu başaracağız” dedi. 

Ziyarete Konya Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı M. Veli Tekelioğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt Çağlayan 
ile AB Türkiye Delegasyonu heyeti de 
katıldı.
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Konyalı 24 girişimci tarafından kuru-
larak Aselsan Konya Silah Sistem-
leri Fabrikası’na yüzde 49 pay ile 

ortak olan Konya Savunma Sanayi (KSS) 
A.Ş.’nin genel kurulu yapıldı. Aselsan Kon-
ya Silah Sistemleri Fabrikası’nda üretimin 
planlanan şekilde devam ettiğinin vurgu-
landığı genel kurulda, mevcut yönetim 
kurulu güven tazeledi. 

Ortakların katılımıyla yapılan genel 
kurulda KSS Yönetim Kurulu şu isimler-
den oluştu: İbrahim Koyuncu, Memiş 
Kütükcü, Hıfsı Soydemir, Naci Tanık, Bekir 

Aydoğan. KSS ortaklarından Ahmet Arı-
cı’nın divan başkanlığı yaptığı toplantı-
da konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sis-
temleri Fabrikası’nın Konya’ya kazandırıl-
masına büyük emek verildiğini, Konya’nın 
tüm kesimlerinin katkılarıyla bu yatırımın 
gerçekleştirildiğini söyledi. “Birlikte ba-
şardık” vurgusu yapan Kütükcü, “Aselsan 
Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın şehri-
mize kazandırılmasından ortak yapısının 
oluşturulmasına ve üretime geçilmesine 
kadar yaşanan tüm süreçlerde şehir olarak 

birlikte hareket ettik. Bunun için bu fabri-
ka, bir Konya projesidir” dedi. 

ASELSAN TECRÜBESİ  
KONYA’YA AKTARILACAK 

17 Aralık 2020’de deneme üretimine 
başlayan Aselsan Konya Silah Sistemleri 
Fabrikası’nda üretimin aksamadan, plan-
lanan şekilde devam ettiğinin altını çizen 
Kütükcü, şunları söyledi: “En önemli he-
deflerimizden birisi Aselsan’ın sektördeki 
bilgi ve tecrübesini, Konya fabrikamıza, 
şirketimize ve tüm bölgeye aktarmak. 

KONYA SAVUNMA SANAYI (KSS) A.Ş.’NIN ÜRETIMINI PLANLANAN ŞEKILDE SÜRDÜRDÜĞÜNÜ HATIRLATAN KSO 
BAŞKANI MEMIŞ KÜTÜKCÜ, “KSS’NIN ORTAK YAPISININ OLUŞTURULMASINDAN ÜRETIME GEÇILMESINE KADAR TÜM 
SÜREÇLERDE ŞEHIR OLARAK BIRLIKTE HAREKET ETTIK. BUNUN IÇIN BU FABRIKA, BIR KONYA PROJESIDIR” DEDI. 

Aselsan Konya, üretimini planlanan 
şekilde sürdürüyor
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Aselsan Konya’nın ürettiği savunma sana-
yi ürünlerinde, Konyalı sanayicilerimizin 
katkısını en yükseğe çıkaracak bir tedarik 
ağı oluşturmak istiyoruz. Bu konuyu bü-
yük bir özveri ile çalışıyoruz. 

KSO, BÜSAT İLE FİRMALARA  
YETKİNLİK KAZANDIRACAK

Konuşmasında Aselsan Konya Silah 
Sistemleri Fabrikası’nı sadece bir fabrika 
yatırımı olarak görmediklerinin de altı-
nı çizen Başkan Kütükcü, bu yatırımın 
şehirde bütünsel bir kaldıraç etkisi oluş-
turacağını ifade ederek, “Aselsan Konya 
şirketimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir 
protokol imzalayarak, şehrimize Aselsan 
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 
kazandırdı. Bu, savunma sanayinde ihti-
yaç duyduğumuz insan kaynağının yetiş-
tirilmesinde son derece önemli ve güçlü 
bir adım. Yine, Aselsan Konya Fabrikası ile 
birlikte Konya, bir Teknoloji Endüstri Böl-
gesi kazandı.  Aselsan Konya’dan sonra 
buranın ikinci yatırımı olacak TRTEST-Tür-
kiye Silah Test Merkezi, Konya’mızı üre-
tilen silahların test edilmesi konusunda 
da öne çıkaracak. Ben Aselsan Konya 
Silah Sistemleri Fabrikamızın şehrimizde 
bütüncül bir kaldıraç etkisi yaratacağına 
inanıyorum” şeklinde konuştu. 

Kütükcü, ayrıca Konya Sanayi Oda-
sı tarafından kurulan Bütünsel Güvenlik 
Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi’nin (BÜ-
SAT) hayata geçireceği projelerle firmala-
rın sektördeki yetkinliklerini artıracaklarını, 
sektördeki ana sanayi firmalarının aradığı 

niteliklere ulaşmalarına katkı sağlamaya 
devam edeceklerini de sözlerine ekledi. 

KOYUNCU’DAN ŞİRKET  
ORTAKLARINA TEŞEKKÜR 

Daha sonra konuşan Konya Savunma 
Sanayi A.Ş. Başkanı İbrahim Koyuncu da 
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrika-
sı’nda üretimin planlanan şekilde devam 
ettiğini vurguladı. Projenin hayata geç-
mesinde ortakların büyük emekleri ol-
duğuna işaret eden Koyuncu, “Aselsan’ın 
Konya’ya yapacağı yatırım kamuoyuyla 
ilk kez 2018 yılında paylaşılmıştı. Ardın-
dan da çok hızlı bir şekilde ortaklık yapısı 
oluşturuldu. Böylesine büyük bir projede, 
Konya tarihinin en stratejik yatırımların-
dan bir tanesini, hep beraber yaklaşık iki 
buçuk yıl gibi kısa bir sürede şehrimize 
kazandırdık. Pandemi gibi öngörüleme-

yen durumlarla karşılaştık. Ama proje 
planına sadık kalarak bugünlere geldik. 
Bu başarıda, ortaklarımızın katkıları çok 
büyük. Hepinize çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.  

Aselsan Konya Silah Sistemleri (AKSS) 
Fabrikası’nın hedefleri ile ilgili bilgiler de 
veren Koyuncu, “AKSS olarak kısa vadede 
Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) 
üretim yetkinliğimizi daha da artırmayı, 
orta vadede sistemler için silah üretmeyi, 
uzun vadede de sektörün ihtiyaç duy-
duğu alanlarda uzmanlaşmayı ve üretim 
yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Şirket ortaklarına duydukları güven-
den dolayı teşekkür eden Koyuncu, şir-
ketin insan kaynağı yapısı, üretim planı, 
Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi 
hakkında da bilgiler verdi. 

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın Konya’da kaldıraç 
etkisi yaratacağını söyledi.

Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş. Yönetim Kurulu.

Konya Savunma Sanayi A.Ş. Başkanı İbrahim 
Koyuncu, yatırımların planlanan şekilde 
devam ettiğini belirtti. 
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Konya Sanayi Odası Başkan Yardım-
cısı M. Veli Tekelioğlu, Konya Ticaret 

Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Tica-
ret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve AK 
Parti Konya Milletvekillerinden oluşan 
bir heyet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u 
ziyaret etti. Ziyarette, Konya ekonomisi 
ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Konya heyeti, 
Ticaret Bakanı 
Muş’u ziyaret etti 

Konya Sanayi Odası ve Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OS-

BÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanlığına seçilen AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyal-
dız’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dilek-
lerinde bulundu. Kütükcü, “Her zaman 
sanayicilerimizin, Türk sanayisinin ya-
nında olan, desteklerini esirgemeyen 
sayın Altunyaldız’a bir kez daha teşek-
kür ediyorum” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Hazine ve Maliye Bakanı 

Lütfi Elvan’ın yer aldığı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey 

Toplantısı’na katıldı. Başkan Kütükcü, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Konsey Top-
lantısı’nda, Konyalı sanayicilerin sorunla-

rını ve taleplerini dile getirdi. Toplantıya, 
TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyesi, Konya 
Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Veli Te-
kelioğlu da katıldı.

Kütükcü, sanayicilerin sorunlarını Bakan Elvan’a iletti

Kütükcü, Altunyaldız’a hayırlı Kütükcü, Altunyaldız’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunduolsun ziyaretinde bulundu
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KSO Başkanı Memiş Kütükcü:  
2021 Konya’nın ihracat yılı olacak 

KONYA, 2021’IN ILK 7 AYINDA YÜZDE 44,1 IHRACAT ARTIŞI PERFORMANSI ILE TÜRKIYE ORTALAMASININ 
ÜZERINDE BAŞARI SAĞLADI. KSO BAŞKANI MEMIŞ KÜTÜKCÜ, BU DÖNEMDE KONYA’NIN 1 MILYAR 685 MILYON 
DOLARIN ÜZERINDE IHRACAT YAPTIĞINI VE TARIHININ EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIĞINI SÖYLEDI. 

Konya’nın 2021’deki ilk yedi aylık ih-
racat performansını değerlendiren 
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı 

Memiş Kütükcü, kentin yedi aylık süreç-
te yüzde 44,1 dış satış artışı ile yüzde 35 
olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde 
bir performans gösterdiğinin altını çizdi.

Kütükcü,  “Konya’mız ilk yedi ayda, 
1 milyar 685 milyon doların üzerinde 
ihracat yaptı. Bu rakam yedi aylık baz-
da, tarihimizin en yüksek ihracatı oldu. 
Gösterdiğimiz bu performans 2,5 milyar 
dolar yılsonu ihracat hedefimizi aşarak 3 
milyar doları zorlayacağımızı gösteriyor.  
İnşallah 2021 yılı Konya’nın ihracat yılı ola-
cak” dedi.

TÜM SEKTÖRLER İHRACATINI ARTIRDI
Dünya ekonomilerini ve üretimi 

zorlayan pandemi şartlarına rağmen, 

Konya’nın üretimden ve ihracattan hiç-
bir zaman vazgeçmediğinin altını çizen 
Kütükcü, kentin ihracatta gösterdiği 
performansın takdire şayan olduğunu 
vurguladı ve sektörlerin dış satışları ile il-
gili şu bilgileri verdi: “Makine ve aksamları 
sektörümüz, bu yılın ilk yedi ayında 352 
milyon 148 bin dolar ihracat gerçekleşti-
rerek, Konya’mızda dış satışlardaki lider-
liğini sürdürdü. Makine sektörümüzün 
ardından otomotiv endüstrisi 326 milyon 
497 bin dolar ile ikinci sırada, savunma ve 
havacılık sanayimiz de 191 milyon 572 
bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üç 
sektörümüz de dahil olmak üzere, ilk yedi 
ayda Konya’mızdaki tüm sektörler ihraca-
tını artırmayı başardı. Ayrıca, savunma ve 
havacılık sanayimiz bu dönemde yüzde 
257.9 ihracat artışı ile dış satışlarını en faz-
la artıran sektörümüz oldu.”

KSO olarak şehrin üretim ve ihracat 
hayatının sürdürülebilir bir şekilde devam 
etmesi için aralıksız çalıştıklarını anlatan 
Kütükcü, “Pandemi döneminde ihracatçı-
larımız en çok hammadde ve konteyner 
temini konusunda sıkıntı yaşıyor. Ham-
madde ve konteynerin hem temininde 
zorlanıyoruz hem de maliyetler de çok 
ciddi artışlar var. Ayrıca enerji maliyetle-
rindeki artış da sanayicilerimizin üzerinde 
ek yük oluşturdu. Oda olarak sanayicile-
rimizin diğer tüm talepleri ile birlikte bu 
başlıkları da üst kuruluşumuz TOBB başta 
olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla sürek-
li görüşüyor, çözümünü takip ediyoruz. 
Ben bütün ekonomik zorluklara rağmen 
Konya’mızın ve ülkemizin üretimine, ih-
racatına katkı veren tüm sanayicilerimizi, 
çalışanlarımızı kutluyorum” şeklinde ko-
nuştu.
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ISO’NUN ILK VE IKINCI ‘500 BÜYÜK SANAYI KURULUŞU’ LISTELERINDE KONYA’NIN 22 FIRMA ILE TEMSIL 
EDILDIĞINE DIKKAT ÇEKEN KSO BAŞKANI MEMIŞ KÜTÜKCÜ, “SANAYICILERIMIZ, ŞARTLAR NE OLURSA 
OLSUN ÜRETIM VE IHRACAT DIYOR. DEVLER LISTESINDE YER ALAN FIRMALARIMIZ BUNUN EN GÜZEL 
ÖRNEKLERINDEN BIRI” DEDI.  

İstanbul Sanayi Odası tarafından açık-
lanan İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
listesinde 8 firma ile temsil edilen Kon-

ya, yine aynı kurum tarafından açıklanan 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesin-
de de 14 firmayla yer aldı. Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya 
olarak, Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu Listelerinde toplam-
da 22 firma ile temsil ediliyoruz. Pande-
miye rağmen üretimden vazgeçmeyerek, 
her iki listede yer alan tüm firmalarımızı 
ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pan-
deminin zorlu şartlarına rağmen, Konyalı 
işletmelerin üretim ve ihracat yapmaya, 
istihdam oluşturmaya devam ettiğini 
aktaran Başkan Kütükcü, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Konya’mız, 10 organize sanayi 

bölgemizle, küçük sanayi sitelerimiz ve gi-
rişimcilerimiz ile birlikte her geçen gün bir 
sanayi şehri olduğu iddiasını güçlendiri-
yor. Sanayicilerimiz, şartlar ne olursa olsun 
üretim ve ihracat diyor. Devler listesinde 
yer alan firmalarımız bunun en güzel ör-
neklerinden biri. Sanayicilerimiz, pande-

minin tüm olumsuz etkilerine rağmen, 
üretimden asla vazgeçmeyerek, bizlere 
bu gururu yaşattılar. İnşallah devam eden 
aşılama çalışmaları ve firmalarımızın ihra-
catta olan başarısı ile birlikte, şehrimiz çok 
daha güzel başarılara imza atacak.”

Konya, devler listesinde  
22 firma ile temsil edildi

İSO İlk 500 Büyük Sanayi  
Kuruluşu  listesinde 8 Konyalı firma yer aldı. 

SIRA FİRMA  

48.  Konya Şeker 

155. Eti Alüminyum  

160. Panagro Tarım ve Hayvancılık 

232.  AYD Otomotiv 

381. Tümosan Motor  

450. Enka Süt 

465. Ova Un  

476. Safa Tarım   

İSO İkinci  500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
listesinde 14 Konyalı firma yer aldı. 

SIRA FİRMA  

3.  RTM Tarım

150.  Akova Süt  

158.  Hekimoğlu Un 

194.    Konya Kağıt

268.   Büyük Hekimoğulları Un  

284.   Yıldız Pul Otomotiv

309.  Çöğenler Yem

322.   İzi Süt

339.  Sezersan Matbaacılık

 389.  Ömer Atiker Makine

418.   Golda Gıda

 441.   Konya Çimento

447.  Kompen PVC Yapı

478.  Gitaş Gıda  
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Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik, 
kurumsallıkla mümkün

TAIDER AILE IŞLETMELERI DERNEĞI ILE ‘KUZEY YILDIZI: AILE ŞIRKETLERINDE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 
PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI’ DÜZENLEYEN  KONYA SANAYI ODASI, ÜYELERINE SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN 
KURUMSALLAŞMA ILE SAĞLANABILECEĞI MESAJINI VERDI. 

Konya Sanayi Odası ve TAİDER Aile 
İşletmeleri Derneği tarafından, 
aile şirketlerinin kurumsallaşma-

larına destek vermek amacıyla hayata 
geçirilen ‘Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde 
Sürdürülebilirlik Programı Tanıtım Top-
lantısı’ gerçekleştirildi. 

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, toplantı-
da söz alarak aile şirketlerinin önemine 
değindi ve Konya sanayisi ve kentteki 
aile şirketleri hakkında bilgiler verdi. Aile 
şirketlerinin yoğun olduğu Konya’nın 
2020’de 2.2 milyar dolara yakın ihracat 
yaptığını hatırlatan Yılmaz, “Konya’mız-
da 10 organize sanayi bölgemiz, Asel-
san Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın 
da üretim yaptığı bir Teknoloji Endüstri 
Bölgemiz, 70’in üzerinde sanayi sitemiz 
var. İhracatımızın ilk sırasında makine ve 
aksamları sektörümüz geliyor. İkinci sıra-

da otomotiv endüstrisi, üçüncü sırada 
savunma ve havacılık sanayi yer alıyor. 
Bu şehirde orta yüksek teknoloji üretimi 
var. Pandemiye rağmen hala yatırım işta-
hını koruyan aile şirketleri var. 23 milyon 
metrekare ile Türkiye’nin 3. büyük OSB’si 
olan Konya Organize Sanayi Bölgemizde 
pandemiye rağmen 150 yeni arsa tahsisi 
yapıldı. Bu yatırım kararlılığının arkasın-
da küçüklükten beri aldığımız eğitim, 
‘Şehrin için üret, ülken için üret’ anlayışı 
var” diye konuştu. 

Aile şirketlerinde ikinci kuşakların 
yaşadığı bazı zorluklar olduğuna dik-
kat çeken Yılmaz, “Ailemizle şirketimizi 
bir arada tutarak, devamlılığı, sürdü-
rülebilirliği sağlayacağız. Esnek bir ya-
pıya kavuşmak, değişimi gelişimin bir 
parçası olarak görebilmek, kurumsal-
laşma sürecine çok büyük katkı verir. 
Kurumsallaşma dışarıdan olmaz, aile-

nin de kurumsallaşması gerekir” ifade-
lerini kullandı.

TAİDER, AİLE ŞİRKETLERİNİN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Berna 
Aşıroğlu da derneklerinin Türkiye’deki 
aile işletmelerinin yüksek performanslı, 
ülkeye değer yaratan ve sürdürülebilir 
kurumlar haline gelmelerine destek ver-
mek için kurulduğunu ve 218 aile şirke-
tinin üyesi olduğunu söyledi. Aşıroğlu, 
“Dernek olarak birçok aktivite gerçekleşti-
riyoruz. TAİDER Kuzey Yıldızı Programımı-
zı da bu yıl 4’üncü kez düzenliyoruz. Bu-
rada kurumsal yönetim, iş modeli, çevre 
gibi alanlarda fark yaratarak, aile şirketle-
rinin teşvik edilmesini amaçlıyoruz” bilgi-
sini verdi. Programın devamında, TAİDER 
Kuzey Yıldızı Programından yararlanan 
işletmeler, tecrübelerini paylaştı.   
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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında ‘Mobilite 
Çağrısı’ tanıtım toplantısını online 

olarak düzenleyen Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile KSO, öncelikli hedeflerden 
birisinin sanayi üretiminde katma değeri 
artırmak olduğunu ve bu hedef doğrultu-
sunda yatırımlar yapıldığına dikkat çekti. 

Toplantıda konuşan KSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih Olgun, KSO tarafından 
şehre kazandırılan Innopark Konya Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi’nin katma değeri 
artırmak hedefi doğrultusunda yapılan 
bir yatırım olduğunun altını çizdi. Olgun, 
“Konya Organize Sanayi Bölgemizde, ta-
mamen üretim odaklı olarak faaliyetlerini 
yürüten ve bölgenin en güçlü teknopark-
larından biri haline gelen Innopark Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgemizde firmala-
rımız hem AR-GE faaliyetlerini yürütüyor, 
hem de atölyelerde üretim yapıyor.  Yine 
üretilen katma değeri artırma konusunda, 
odamızın öncülüğünde geçtiğimiz yıllar-
da başlattığımız AR-GE ve Tasarım Mer-

kezi Seferberliği ile 2012 yılında sadece 1 
olan AR-GE merkezimiz, bugün tasarım 
merkezlerimizle birlikte 25’e ulaştı” dedi. 
Olgun, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Gururla söylüyorum ki, Konyalı sanayi-
ciler olarak bizler, üretimde orta-yüksek 
teknolojiye ağırlık vermiş durumdayız.  Ka-
pasite raporlarında, Konya’nın orta-yüksek 
teknoloji üretim oranının yüzde 46 ile or-
ta-düşük ve düşük teknoloji üretiminden 
çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. İn-
şallah bu oranları, Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı gibi programlarla hızla 
yüksek teknolojiye doğru evirmeyi hep 
birlikte başaracağız.”

152 ÜRÜN VE 40 YENİLİKÇİ  
TEKNOLOJİYE DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü 
İlker Murat Ar ise “Teknoloji Odaklı Sana-
yi Hamlesi Programı ile verilen destek ve 
teşviklerin AR-GE’den yatırıma, uçtan uca 
anlayış ile tek pencere sistemi üzerin-

den sağlanması hedefleniyor. Burada ilk 
olarak, öncelikli ürün listesini yayınladık. 
Daha sonra da ilk çağrımızı mobilite sek-
törüne yönelik açtık. Bu çağrımızda 152 
ürün ve 40 yenilikçi teknoloji alanı bulu-
nuyor. Bunların her biri cari açığı azalta-
cak ve ithalat bağımlılığı açısından kritik 
öneme sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür-
lüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı 
Hakan Erten de ‘Mobilite Çağrısı’nın de-
tayları hakkında; “Değerlendirme aşama-
sında ürünün öncelikli ürün listesinde 
olup olmadığı, proje büyüklüğünün as-
gari proje tutarı olan 10 milyon TL proje 
tutarını karşılayıp karşılamadığı ve yer-
leşik sermaye şirketi olup almadığı gibi 
hususlara dikkat ediyoruz. Hamle prog-
ramı kapsamında desteklemelerde, ek 
koşul aranmaksızın, stratejik yatırım teş-
vik belgesi düzenlenebiliyor. Böylelikle 5. 
bölgenin desteklerinden yararlanılıyor” 
şeklinde bilgi verdi. 

KONYA SANAYI ODASI (KSO) ILE SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI IŞ BIRLIĞINDE, KONYALI SANAYICILERE 
YERLI ÜRETIMDE KATMA DEĞERI ARTIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇIRILEN TEKNOLOJI ODAKLI SANAYI 
HAMLESI PROGRAMI KAPSAMINDA ‘MOBILITE ÇAĞRISI’NIN TANITIMI GERÇEKLEŞTIRILDI. 

Konyalı 
sanayicilere  
‘Mobilite 
Çağrısı’ 
anlatıldı
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Ticaret Oda-

sı Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi 
Odası Başkan Yardımcısı  M. Veli Tekelioğ-
lu, Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Namık Köklüsoy ile ilçe belediye başkan-
ları ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı 
‘Konya İş Dünyası Buluşması’ toplantısına 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nu-
reddin Nebati konuk oldu. Toplantıda ko-
nuşan Nebati, Konya sanayisinden övgü 
ile söz etti. 

KONYA SANAYİSİ ALKIŞI HAK EDİYOR
Konuşmasında, Konya’nın üretim 

azmine ve ihracattaki başarısına vurgu 
yapan Bakan Yardımcısı Nebati, Konya 
sanayisinin alkışı hak ettiğini söyleyerek, 
“Konya sanayisinden çok güzel haber-
ler alıyoruz. İş bulma noktasında her işe 
başvuranın rahat bir şekilde iş bulabildiği, 
yeni yapılan sanayi alanlarına taleplerin 
çok fazla olması, Konya’yı lider şehirlerden 
biri haline getiriyor. Konya’nın 2000 yılın-
dan bu yana ihracat hacmi 25 kat artarak, 
2.2 milyar dolara ulaşmış. Bu yılın sonun-
da 3 milyar  dolara yakın ihracat yapacak. 
Konya, tarım makineleri ekipmanları ihra-
catında birinci sırada, savunma sanayi ala-
nında dördüncü sırada. Yani Konya, alkışı 

HAZINE VE MALIYE BAKAN YARDIMCISI DR. NUREDDIN NEBATI, ‘KONYA IŞ DÜNYASI BULUŞMASI’ 
TOPLANTISINDA KONYALI SANAYICI VE IŞ INSANLARI ILE BIR ARAYA GELEREK, IŞ DÜNYASININ 
SORUNLARINI VE TALEPLERINI DINLEDI, YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BILGI VERDI.

Konya iş dünyası, Bakan Yardımcısı 
Nebati’ye sorunlarını anlattı

hak ediyor. Hem sanayi projeleri hem de 
ilçe bazlı yapılacak ayrıştırmalar ile bu ra-
kamları  çok daha hızlı bir şekilde artırmış 
olacağız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE İŞLER ÇOK DAHA İYİ OLACAK
Covid-19 salgını dolayısıyla zorlu ge-

çen bir sürecin ardından, ekonomik yük-
selişin kaldığı yerden devam edeceğini 
aktaran Nebati, “Elbette sıkıntılı bir dönem 
geçirdik. İşler açılsın, ucuz kredi verelim, 
vergileri erteleyelim ve iş dünyası sıkıntı-
sını hissetmesin, çalışan da işten çıkarılma 
korkusuyla evine gitmesin diye bütün 
tedbirleri aldık. Bu dönem ilk çeyrekte 
yüzde 7 büyüdük. İkinci çeyrekte bazın da 
etkisiyle yüzde 20’nin üzerinde büyüme 
olacak inşallah. Türkiye’de işler çok daha 
iyi olacak. Artık uluslararası kuruluşlar da 
ülkemizin büyüme beklentilerini yükselti-
yorlar. Büyümenin kapsayıcılığı ve sürdü-

rülebilirliği bizim için en önemli husustur” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, toplantıya 
katılan Konya Sanayi Odası Başkan Yar-
dımcısı M. Veli Tekelioğlu, KSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüsamettin Sönmez ve 
Ömer Faruk İyibildiren ile iş dünyası tem-
silcileri, sorunlarını ve taleplerini Bakan 
Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’ye ileterek, 
destek istedi.
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KONYA IŞ DÜNYASI ADINA 15 TEMMUZ DEMOKRASI VE MILLI BIRLIK GÜNÜ ETKINLIKLERINDE KONUŞAN KONYA 
SANAYI ODASI BAŞKANI MEMIŞ KÜTÜKCÜ, SON 5 YILDA HIÇ DURMADAN ÇALIŞTIKLARINI VE ORTAYA KONAN 
BAŞARIYLA  IHRACATTA, ISTIHDAMDA, DIŞ SATIŞ YAPAN FIRMA SAYISINDA ARTIŞLAR YAKALADIKLARINI DILE GETIRDI. 

Kütükcü: 15 Temmuz hain darbe 
girişiminden bu yana durmadık, ürettik 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinliklerinde Konya 
iş  dünyası adına söz alan Konya 

Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
15 Temmuz FETÖ ihanetinin üzerinden 
5 yıl geçtiğini, bu süreçte Konyalı sana-
yicilerin durmadan ürettiğini ve ihracat 
rekorları kırmanın yanında, istihdama da 
pozitif katkı verdiklerini vurguladı.  

Konya’da Mevlana Meydanı’nda dü-
zenlenen törende coşku ile kutlanan 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 
Konyalıları bir araya getirdi. Kutlama tö-
reninde iş dünyası adına konuşan Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
“Geleceğimizi ipotek altına almak için bi-
zim silahımızı bize çeviren, bizim tankı-
mızı yine bizim üzerimize süren hainlere 
karşı direnen ve o karanlık geceyi aydın-
lığa çeviren kahramanlarımıza minnetta-
rız” ifadesini kullandı. 

15 Temmuz 2016 gecesinde ve son-

rasında yaşananları asla unutmadıklarını 
ve unutturmayacaklarını belirten Başkan 
Kütükcü, Konya’nın durmadan ürettiğini 
ifade ederek, şunları söyledi: “Son 5 yılda;  
Konya’mız ihracatta rekor üzerine rekor 
kırdı. 2016 yılında, yıl boyunca yaptığımız 
1 milyar 333 milyon dolarlık ihracatı, bu 
yılın 6 ayında aşarak 1 milyar 475 milyon 
dolara ulaştırdık. Yine son 5 yılda ihra-
cat yapan firma sayımızı 1.711’den 2 bin 
429’a yükselttik. Yani ihracatçı ordumuza 
718 yeni nefer eklemeyi başardık. Öte 
yandan Konya’mızda sanayide, tarımda, 
ticarette ve hizmet sektöründe istihdamı 
son 5 yılda; 515 binden 561 bine çıkar-
tarak, 46 bin yeni istihdam oluşturduk. 
Konya, çalışanıyla, işvereniyle şehidinin 
emanetine sahip çıkmak için durmadan 
çalıştı, çalışmaya da devam edecek. Bi-
zim, çalışan kardeşlerimizle birlikte, fabri-
kalarımızdaki nöbetimiz bitmeyecek.”

Kütükcü, Konya’yı ve Türkiye’yi daha 

müreffeh yarınlara kavuşturmak, ay yıl-
dızlı Türk bayrağını göklerde dalgalan-
dırmaya devam etmek için hep birlikte 
çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine 
ekledi.



Taşıma Sırasında Maliyetleri ve Sevkiyatı 
Kolaylaştıran EPAL, Avantajlarıyla Lojistik Zincirin  

En Önemli Halkasını Oluşturuyor

 epalturkiye.com

Türkiye son yıllarda gerek kaliteli 
ürün ve hizmetleri gerekse yurt dışı 
politikaları sayesinde ihracat alanın-

da hızlı bir yükselişe sahip. İhracatın artışı 
ülkemizin uluslararası ticarette saygınlı-
ğının artmasında ve ekonomik anlamda 
da rahatlamasına yardımcı oluyor. İhracat 
sırasında en önemli görev ise lojistik des-
tek sağlayan firmalara düşüyor. Ürünlerin 
taşınması sırasında sevkiyatı kolaylaştıran 
ve aynı zamanda da maliyetleri minimu-
ma çeken ahşap paletler, lojistik zincirin 
en önemli halkasını oluşturuyor.

EPAL PALETLERİN AVANTAJLARI
Ahşap paletler ile değerli ürünler ta-

şınıyor ve bu nedenle paletlerin 
sağlam ve kaliteli materyal-
ler kullanılarak üretilmesi 
oldukça önemli hale geliyor. 
EPAL Euro paletleri, dünya ça-
pında EPAL teknik şartnamenin 
tek tip standardına göre üretiliyor ve 

onarılıyor. Böylece kullanıcılar ve ürünler 
için güvenli taşımayı garanti ediyor. EPAL, 
dünya çapında faaliyet gösterdiği 30’dan 
fazla ülkede paletlerinin kalite güvence-
sinden ve sürekliliğinden sorumludur.

Çevreye gösterdiği özenle ön plana 
çıkan EPAL paletler, dünya üzerinde en 
çok tercih edilen palet çeşitleri arasın-
da yerini alıyor. Çoklu kullanım özelliği 
sayesinde, daha az ağaç kesilmesine ve 
böylece doğanın korunmasına destek 
sunuyor. En az 20 kez kullanılabilen palet-
ler EPAL lisansına sahip üyeler tarafından 
onarılabiliyor ve kullanım ömürleri 7-8 
yıla kadar çıkabiliyor. Ürünlerin kullanım 

ömrü ne kadar uzarsa doğaya verilen za-
rar da o kadar azalıyor. ISPM 15 standart-
ları doğrultusunda ısıl işleme tabi tutulan 
EPAL paletler, çevreci düzene katkıda bu-
lunuyor. Boyut çeşitliliğinin fazla olması ve 
uluslararası platformda standartlara sahip 
olması, tasarımında kullanılan materyalle-
rin kalitesi ve sağlamlığı gibi avantajlarıyla 
rakiplerinin önüne geçiyor. Ayrıca diğer 
tek kullanımlık ahşap palet modellerine 
oranla çok daha yüksek mukavemet se-
viyesine sahip olan EPAL paletler, hem 
taşıma sırasında hem de raflara yerleştir-
me sırasında kırılmadan kullanılabiliyor. 
Ürünlerin korunmasında önemli rol oyna-
yan bu özellik aynı zamanda İş Sağlığı ve 

Güvenliği açısından da avantajlı 
bir kullanım sunuyor. Standart-
laştırılan EPAL paletler ulus-
lararası partnerler arasında 
değiştirilebiliyor ve böylece 
ürünlerin nakliye maliyetleri 

de azaltılabiliyor. ad
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Kaynak: EPAL
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Konya, yenilenebilir enerjide 
‘güneş’ ile zirvede yer alıyor

KAPAK: KONYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ



KAPAK: KONYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPAK: KONYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ

30 | YAZ 2021 YAZ 2021 | 31

KONYA, YENİLENEBİLİR ENERJİDE 
ZENGİN DOĞAL KAYNAKLARI 
NEDENİYLE YATIRIMCILARA CAZİP 
FIRSATLAR SUNUYOR. KONYA 
ÖZELLİKLE,  GÜNEŞ ENERJİSİNDE 
915 MW’LIK LİSANSLI VE LİSANSSIZ  
KURULU GÜCÜYLE İLLER ARASINDA 
DA İLK SIRADA YER ALIYOR.

Kaynak: E&Y-2020 
enerji sektör verileri 

TÜRKİYE’DE 2020’DE 

GERÇEKLEŞEN 

YENİLENEBİLİR ENERERJİ 

YATIRIM ORANLARI

% 48,5   
2020’DE 

HIDROELEKTRIK 
SANTRALI YATIRIMI 

ORANI 

% 25,3  
2020’DE RÜZGAR 

ENERJISI YATIRIM 
ORANI 

% 15,7  
2020’DE GÜNEŞ 

ENERJISI YATIRIM 
ORANI % 7,6 

2020’DE BIYOKÜTLE 
ENERJISI YATIRIM 

ORANI 

% 2,2
2020’DE JEOTERMAL 

ENERISI YATIRIM 
ORANI 

KAPAK: KONYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ
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Enerji, tarihin her anında toplum-
ların gelişiminin ve gücünün ana 
öğelerinden biri olurken, dünyada 

yaşanan iklim değişiklikleri ve doğanın 
bunun karşısında sıkıntılar yaşaması, 
enerjide sürdürülebilirliği ön plana çıka-
rıyor. Bu noktada yenilenebilir enerjinin 
iklimsel sorunların önüne geçeceğine 
inanılarak bu alanda yatırımlar tercih 
edilir hale geliyor. Avrupa Yeşil Mutaba-
katı’nın da 2050 yılına kadar hedeflenen 
karbonsuzlaşma eylemleri de dikkate 
alındığında enerji ihtiyacında güneş, rüz-
gar, jeotermal ile biyokütle gibi öncelikli 
yenilenebilir enerji kaynakları daha çok 

öne çıkıyor ve Türkiye dahil birçok ülke-
nin yatırımlarını bu alana kaydırmasına 
neden oluyor. Türkiye toplamda 98.162 
MW’a ulaştığı yenilenebilir enerji kurulu 
gücüyle de dünyada ve Avrupa’da bu 
alanda ön sıralarda yer alıyor.

TÜRKIYE ÇEVRECI ENERJI KURULU
GÜCÜNDE AVRUPA’DA BEŞINCI

Enerji Bakanlığı’nın 2015’ten bu 
yana ortaya koyduğu enerji kurulum 
gücü verileri; başta güneş olmak üzere 
o zamandan bu yana katlanarak artıyor. 
Veriler dikkate alındığında 2015’te 249 
MW kurulu gücü bulunan güneş ener-

jisi, 2021 Haziran sonu itibarı ile 7.220 
MW’a yükseldi. Rüzgar enerjisi ise yine 
aynı tarih sürecinde 4.503 MW kurulu 
güçten 9.819 MW’a ulaştı. Biyokütle ise 
362 MW kurulu güçten yine aynı tarihler 
dikkate alındığında 1.730 MW’a, jeoter-
mal enerji ise 624 MW’tan 1.650 MW 
kurulu güce erişti. Diğer yandan hidro-
elektrik enerji kurulum gücünü de aynı 
dönemde 25.868 MW’tan 31.431 MW’a 
yükselten Türkiye, bu veriler dikkate 
alındığında çevreci denebilecek enerji 
kurulu gücünü 98.162 MW’a yükselte-
rek dünyada 12’inci Avrupa’da ise 5’inci 
sırada yer aldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ, 
AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI 
ÇERÇEVESİNDE DÜNYA 
GÜNDEMİNDEKİ AĞIRLIĞINI
DAHA DA HİSSETTİRİRKEN,
TÜRKİYE’DE BU ALANDA 
ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA 
ATARAK DÜNYADA 12’İNCİ, 
AVRUPA’DA İSE 5’İNCİ 
SIRADA YER ALIYOR.
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2020’DE 2 MILYAR DOLARI
BULAN YATIRIM YAPILDI

Diğer yandan uluslararası danış-
manlık ve denetim şirketi Ernst & Young 
(EY) enerji alanında 2020’de yaşanan 
gelişmeleri ve sektörün gelecek dö-
nem için barındırdığı fırsat ve riskleri 
hazırladığı raporda değerlendirdi. EY 
Türkiye’nin Şirket Ortağı ve Enerji Sek-
törü Lideri Erkan Baykuş, Türkiye enerji 
sektöründe 2020’de yeni yatırımların 
tamamına yakınının yenilenebilir enerji 
kaynaklı olduğunu hatırlatıyor. Bu ya-
tırımların yüzde 48,5’inin hidroelektrik, 
yüzde   25,3’ünün rüzgar, yüzde 15,7’si-

Türkiye’nin 2015-2021 Dönemi Kurulu Güç Gelişimi (Kaynak: Enerji Bakanlığı)

KURULU GÜÇ (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haziran 
Sonu

Hidrolik 25.868 26.681 27.273 28.291 28.503 30.984 31.431

Biyokütle + Atık Isı 362 489 634 811 1.163 1.485 1.730

Jeotermal 624 821 1.064 1.283 1.515 1.613 1.650

Rüzgar 4.503 5.751 6.516 7.005 7.591 8.832 9.819

Güneş 249 833 3.421 5.063 5.995 6.667 7.220

YENİLENEBİLİR VE DİĞER TOPLAM KURULU GÜÇ (MW) 73.147 78.497 85.200 88.551 91.267 95.891 98.162

 Erkan Baykuş
EY Türkiye’nin Şirket Ortağı ve Enerji 

Sektörü Lideri

LISANSSIZ ÜRETIM YÖNETMELIĞI!

Özellikle KOBİ’lerin kendi elektrik ihtiyaçlarını en yakın enerji üretim tesisinden karşılaya-
bilmeleri için 12 Mayıs 2019’da Lisanssız Üretim Yönetmeliği yayımlanarak başta güneş ve 
rüzgar olmak üzere enerji üretim santralleri kurulumu desteklendi. Bu yönetmelik ile birlikte 
mesken abonelerinin 10 kW’a kadar, tüm işletmeler ve kamu kurumlarının ise 5 MW’ye kadar 
lisans almadan yenilenebilir enerji tesisi kurmasına olanak sağlandı.  Yönetmelik kapsamında 
kurulacak tesisler için lisans alma ve şirket kurma yükümlülükleri kaldırılarak bürokratik süreç-
ler azaltıldı ve yenilenebilir enerjinin piyasaya nüfuzunun önü açıldı. Böylece maliyet avantajı 
da sunan güneş ve rüzgar enerjisi, bir süre önce bir eğilim olarak gündemde yerini alırken, 
Avruya Yeşil Mutabakatı’nın da devreye girmesi ve iklimsel sorunların artması nedeniyle artık 
daha fazla tercih edilir hale geldi. 

nin güneş, yüzde 7,6’sının biyokütle 
ve yüzde 2,2’sinin jeotermal kaynaklı 
santraller olduğunu ifade eden Baykuş, 
“Doğalgaz, linyit ve ithal kömür yakıt-
lı santrallerde ise kapasite daralması 
oldu ve bazı santraller devre dışı kaldı. 
2020 yılında kurulu güce eklenen 2900 
MW yatırım yenilenebilir enerji sant-
rallerinden geldi ve toplam yatırım 4 
milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu 
santrallerin yapımına önceki yıllarda 
başlandığı ve dolayısıyla harcamaların 
yıllara yaygın olarak oluştuğu düşü-
nüldüğünde, 2020 yılına isabet eden 
toplam yatırım miktarının yaklaşık 1,8-2 
milyar dolar civarında olduğunu söyle-
yebiliriz” bilgisini paylaşıyor.
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 
Türkiye’deki yenilenebilir enerji trendlerini 
ele aldığı ‘Yenilenebilir Enerji 2021 Global 
Statü Raporundan Gerçekler, Ana Hatlarıyla 
2020’de Türkiye’ başlıklı raporu da bu alanda 
ülkenin ulaştığı gücü ortaya koyuyor. Rapor 
kapsamında Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırım yapan ülkeler arasında 
birçok kategoride dünya sıralamasında ilk 10 
arasında olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda 
öne çıkan ana başlıklar şöyle sıralanıyor:

◗ Türkiye 3 yıl içinde ilk defa olarak 2020’de 
yeni rüzgar kaynaklı elektrik gücü kapasitesini 
devreye sokan en büyük 10 ülkenin arasına 
girdi. 2019’da geliştirdiği kapasiteyi iki katına 
çıkartan Türkiye, 2020’de 1,2 gigavatlık yeni 
kapasite katmak suretiyle Almanya, Norveç ve 
Fransa’nın ardından dünyada dokuzuncu oldu.

◗ Türkiye, 2020’de 2,5 GW yeni hidroelektrik 
kapasitesi geliştirdi (2019’da  0,2 GW kapasi-
te) – ve bu rakam, ülkenin 2013’ten bu yana 
en büyük yeni hidroelektrik kapasitesini teşkil 
ediyor. 2020’de devreye sokulan en büyük 
hidroelektrik tesisleri, 540 MW Yusufeli barajı, 
500 MW Aşağı Kaleköy barajı, 420 MW Çetin 
barajı ve 1,2 GW Ilısu barajıydı, ki Ilısu, ülkenin 
en büyük ikinci barajı olup, Dicle Nehri üzerin-
de yer alır. 

◗ Ayrıca Türkiye, 2020’de 99 MW ile dünyada 
en büyük yeni jeotermal güç kapasitesi geliş-
tiren ülke oldu.  

◗ Türkiye, dünya genelinde yeni satışlarda 
Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci termal 
güneş enerji pazarıydı. 2020’de 1,35 GW yeni 
termal kapasite katan Türkiye, 2020 itibariyle 
işletilmekte olan küresel toplam termal güneş 
enerji kapasitesinin yüzde 4’ünü oluşturdu.

◗ 2020’de Türkiye önemli miktarda yeni je-
otermal güç geliştiren tek ülke olarak 1,6 gi-
gavat ile toplam jeotermal güç kapasitesinde 
dünyada dördüncü sırayı aldı.    

UNEP, YENILENEBILIR ENERJIDE
TÜRKIYE’YE ÖZEL SAYFA AÇTI GELECEK YILLARDA

ÇEVRECİ YAKLAŞIMLARI
NEDENİYLE YENİLENEBİLİR ENERJİ

İLE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ TERCİH 
ETMESİ BEKLENEN AB ÜLKELERİNİN, 
BU ALANDA ÖNE ÇIKAN KONYA GİBİ 

ŞEHİRLERİN MARKALARINI
TERCİH ETMELERİ  
ÖNGÖRÜLÜYOR.

 GÜNEŞ ENERJISINE EN FAZLA 
YATIRIM KONYA’DA

Yenilenebilir enerjide iklimsel 
avantajlarıyla öne çıkan Konya, güneş 
enerjisi sisteminde (GES) Türkiye’de 
en fazla yatırım yapılan şehir olarak 
öne çıkıyor. Temmuz ayı itibariyle TE-
İAŞ verilerine göre Konya, GES’te 915 
MW kurulu güce ulaştı. Ayrıca, şehir 
biyokütle, rüzgar ve HES yatırımlarıyla 
birlikte toplamda 1.202 megavatı aş-
kın kurulu güçle de önemli bir enerji 
altyapısı ortaya koydu. Konya, tabiri 
caiz ise enerjisini yenilenebilir şekilde 
doğadan alarak küresel ısınmanın 
da önünde duruyor. Diğer yandan 
temeli atılan ve 2022’de tamamının 
devreye alınması beklenen Karapı-
nar Güneş Güneş Enerjisi Santrali’nin 
1000 MW’lık kurulu güç kapasitesiyle 

de Konya’nın güneş enerjisi alanında 
Avrupa’nın sayılı güçleri arasında ola-
cağına işaret ediliyor.

YENILENEBILIR ENERJI KONYA’NIN 
IHRACATINA KATKI SAĞLAYACAK

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçeve-
sinde Konya’nın yakalayacağı yenilene-
bilir enerji gücü ile de Avrupa Birliği’ne 
yapılacak ihracatta, karbonsuzlaşma 
yolundaki ülkeler için cazip imkanlar 
sunacağı da öngörülüyor.

 Gelecek yıllarda yenilenebilir enerji 
ile üretilen ürünleri tercih etmesi bek-
lenen AB ülkelerinin, Konya gibi şehir-
lerin markalarını öncelikli olarak talep 
etmelerinin beklenmesi, yine buradaki 
üreticilerin satışlarına olumlu yansıyacak. 
Tüm bu gelişmeler Konya’da yenilenebilir 
enerji yatırımlarını tetikleyebilecek bir 

Güneş enerjisi alanında en yüksek kapasiteye sahip ilk 10 il

İLLER Kurulu Güç (MW)

KONYA 915

ANKARA 390,9

ŞANLIURFA 376,7

KAYSERİ 335,9

İZMİR 294,6

KAHRAMANMARAŞ 250,3

AFYONKARAHİSAR 246,4

MANİSA 223,5

GAZİANTEP 220,3

MERSİN 204,1
Kaynak: TEİAŞ
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Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan 4,5 MW 
kapasiteli 3 ayrı Güneş Enerjisi Santrali üretimine devam ediyor. 

 KONYA’DA YENİLENEBİLİR ALANDA KURULU ELEKTRİK KAPASİTELERİ (MW)

GÜNEŞ

RÜZGAR BİYOKÜTLE 

HES

22,3

915

23,06

242

güç ortaya koyarken, bu alandaki teş-
vikler de yatırımcılar için şehri cazip hale 
getirerecek.

YENILENEBILIR ENERJI YATIRIMLARINDA 
SUNULAN AVANTAJLAR

Türkiye için önemli bir enerji gücü 
ortaya koyabilen güneş, rüzgar, jeoter-
mal ve biyokütle enerji üretim model-
lerinde Konya’da yatırımcılara sunulan 
fırsatlar şöyle: 

◗ Yenilenebilir enerji üretimi alanında 
yatırım yapacaklara 10 yıl mahsuplaşma 
ve alım garantisi veriliyor,

◗ Yatırım teşvik belgesi de alına-
rak KDV’siz ürün alımı avantajı su-
nuluyor,

◗ IPARD ve Tarım İl Müdürlüğü’nün 
hibe desteklerinin sağlandığı GES yatı-
rımları destekleniyor. 
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alan Türkiye’nin bu yatırımlara devam 
edeceğini anımsatan Haklıdır, “Yenile-
nebilir enerji alanında 2025 yılında ül-
kemiz ön sıralara yükselecek. Ülkemizin 
Avrupa’da 5., dünyada 12. konuma ge-
leceği öngörülüyor” diyor. Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü 
açan yasal düzenlemeler, yatırımcıların 
konuya üst düzeydeki ilgisi ve sabrı ile 
ülkenin son 10 yılda yenilenebilir enerji 
kullanımı konusunda ciddi bir sıçrama 
yaptığını aktaran Haklıdır,  sözlerini şöyle 
sürdürüyor: 

YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (YENADER) GENEL SEKRETERİ DR. FÜSUN TUT HAKLIDIR, 
“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDA ÖZELLİKLE COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK KOŞULLAR KONYA’YI ÜLKEDE 
GÜNEŞ ENERJİSİNİN MERKEZİ KONUMUNA GETİRİYOR” DİYOR. 

Konya, güneş enerjisinde ülkenin 
merkezi konumunda 

Türkiye’nin artan üretim gücü ile 
genç nüfusu, kalkınmada enerji ihti-
yacınının da büyüdüğünü ortaya ko-
yarken, yenilenebilir enerji alanındaki 
başarılı girişimlerin öne çıkması ülkenin 
bu alandaki avantajlarını ortaya koyuyor. 
Özellikle enerji çeşitliliği kapsamında 
Türkiye’nin var olan hidroelektrik, rüzgar, 
güneş, jeotermal ve biyokütle&biyogaz 
gibi yenilenebilir enerji kaynakları potan-
siyelini kullanma yolunda ilerleme kay-
dettiğini vurgulayan Yenilenebilir Enerji 
Araştırmaları Derenği (YENADER) Genel 

Sekreteri Dr. Füsun Tut Haklıdır, özellikle 
Konya’nın da bu alanda güneş enerji-
siyle öne çıktığını hatırlatıyor. Haklıdır, 
“Ülkemizin enerjide toplam kurulu gücü 
98.000 MWe’a ulaştı. Bu kurulu gücün 
yaklaşık yüzde 51’i yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlanıyor. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarında özellikle coğrafi 
ve topoğrafik koşullar Konya’yı ülkede 
güneş enerjisinin merkezi konumuna 
getiriyor” diyor. 

Avrupa’da yenilenebilir enerjiye en 
çok yatırım yapan ülkeler arasında yer 

 

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları  
Derenği  Genel Sekreteri  

Dr. Füsun Tut Haklıdır
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“Özellikle rüzgar enerjisinde 10.000 
MWe’a ve güneş enerjisinde 8.000 
MWe’a ulaşan kapasiteler oldukça de-
ğerlidir. Bunun yanı sıra en büyük yenile-
nebilir kapasiteyi sağlayan hidroelektrik 
santrallerimiz, her türlü hava koşulundan 
bağımsız, sürekli enerji üretebilen jeo-
termal enerji santrallerimiz bulunuyor. 
Ülkemizdeki jeotermal kurulu gücümüz 
bizi Avrupa’da birinci, dünyada 4. konu-
ma taşıyor. Yenilenebilir Enerji Destek-
leme Mekanizmalarının (YEKDEM) bu 
yatırımların gerçekleştirilmesinde katkısı 
önemlidir. Bu destekler devam ettiği 
takdirde ülkemizde yenilenebilir enerji 
yatırımları artmaya devam edecek.”

 KONYA, LISANSSIZ ELEKTRIK  
ALANINDA ILK SIRADA 

Konya’nın ise özellikle lisanssız enerji 
santrallerinden sağladığı enerji üreti-
miyle dikkat çekici  ve oldukça önemli 
bir şehir olduğunu vurgulayan Haklıdır, 
küçük ve orta ölçekli hidroelektrik, rüz-
gar ve biyokütle tesislerinin başarıyla fa-
aliyet gösterdiğine değiniyor. Konya’nın 
2021 Mayıs ayı itibarı ile 72 farklı elektrik 
santralinden enerji üretimi gerçekleştir-
diğini hatırlatan Haklıdır,  Konya lisanssız 
elektrik alanında yüzde  7.91 oranında ilk 
sırada yer alıyor ve bu kapasitenin çok 
büyük bir kısmı güneş enerjisi santral-
lerinden sağlanıyor. 2022’de de tamamı 
devreye alınacak Karapınar Güneş Sant-
rali 1000 MWe’lık kurulu güç kapasite-
siyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 
en büyük 5 santralinden biri olacağı ve 
Konya’da sadece bu yatırımın toplam 
bedeli 1 milyar dolar olacağı ifade edi-
liyor. Konya bu kapasitesiyle Türkiye’nin 
güneş enerjisi üssü olacak ve ülkemizin 
yenilenebilir enerji kapasitesine ciddi 
katkı sağlarken, karbon emisyonlarının  
düşürülmesi konusunda da ülkemize 
ciddi bir fayda sağlayacak. Bu gelişmeyle 
birlikte Avrupa Yeşil Mutabakat karbon-
suzlaşma hedefinde ülkenin ihracatının 
bir kısmının Konya’ya kaymasını tetikle-
mesi de mümkün” diyor.

Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı 
kapsamındaki 2050 karbonsuzlaşma 
hedeflerine bağlı adaptasyon süreçle-
rinde yenilenebilir enerjiden elektrik 

lir enerjiden üretilen elektriği kullanmak 
olarak gözleniyor. Bu konuda yaptığımız 
yatırımlar bize avantaj olarak dönecek. 
Enerji Bakanlığı’da bunu kolaylaştırmak 
için YEK-G yeşil sertifika sürecini başlattı. 
Yani bir üretici firma kullandığı takdirde 
YEK-G sertifikasını kolayca karşı tarafa 
belgeleyebilecek. Ülkemiz yenilebilir 
enerji potansiyelinin belli kısmını kul-
lanabiliyor. Lisanslı santraller dışında, 
özellikle güneş enerjisi alanında gördü-
ğümüz lisanssız santrallerin önü önü-
müzdeki dönemde oldukça açık olacak” 
bilgisini paylaşıyor.   

üretmenin oldukça önemli bir nokta 
olduğunu ifade eden Haklıdır, “Avru-
pa Birliği ile ticaret yapmak isteyen her 
üretici firma artık bir ürünü üretirken ne 
kadar karbon salınımına neden olduğu-
nu şeffaf olarak ortaya koymak zorunda. 
Üretim esnasında mevcut düzeni bir-
den değiştirerek, emisyon değerlerini 
birden düşürmek kolay değil. Ancak 
rekabet edilebilir koşullarda ihracat ya-
pabilmek için de artık bir zorunluluk söz 
konusu. İhracatımızın yarıya yakınını 
Avrupa’ya yaptığımızı düşünürsek, bu 
adaptasyona en kolay uyum yenilenebi-

YENILENEBILIR ENERJIDE YATIRIMCILAR BILGILENDIRILMELI
Konya’da toplam 160 MWe kapasiteli fosil yakıtlı santraller de bulunduğunu hatırlatan Haklıdır, 
buna karşın şehrin enerjisinin büyük kısmının yenilenebilir enerjiden sağlandığının altını çiziyor. 
Konya’nın karbonsuzlaşma yoluna giren dünyada özellikle ihracatçılar adına yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektriğin üretilmesi ve Türkiye’nin Avrupa ile yapılan ihracatta rekabetçi koşul-
larda iş yapabilmesinin önemini artırmak için ciddi bir avantaj sunduğunu ifade eden Haklıdır, 
“Özellikle şehre ulaşımın rahat olması, coğrafi olarak  Konya’yı yakın gelecekte daha da avantajlı 
bir noktaya taşıyacak. Konya’da yatırım yapmak isteyen yatırımcıların şehrin sunduğu bu yeni 
avantajların anlatılacağı bilgilendirme toplantılarının yapılması, yenilenebilir enerji potansi-
yellerini kullanma konusunda akademi ile işbirlikleri yapılması, Konya’nın yenilenebilir enerji  
kullanımını ve sanayide yeni işbirlikleri olasılıklarını artıracak. Bu bağlamda Konya’yı güzel 
günlerin beklediğine inanıyorum. Yenilenebilir enerjide özellikle güneş ve biyokütle alanlarında 
önemli potansiyele sahip bir Konya, tarihi zenginliği ve tarımdaki potansiyelinin yanı sıra artık 
ülkemizde güneşin başkenti olarak niteleyebileceğimiz bir noktaya gelmiş durumda” diyor.
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONYA TEMSİLCİ YARDIMCISI SELÇUK TOPAL, KONYA’NIN ENERJİSİNİN 
BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANDIĞINI SÖYLÜYOR VE YATIRIMCILARIN BAŞTA 
GÜNEŞ OLMAK ÜZERE BU ALANDAKİ YATIRIMLARA ÖNEM VERDİĞİNİ VURGULUYOR.

Konyalı sanayiciler güneş enerjisine  
büyük önem veriyor 

Yalnızca Türkiye için değil dünya için 
de çok büyük bir önem arz eden yenile-
nebilir enerji, fosil yakıtların yerini alacak 
gibi görülüyor. Birçok ülke yenilenebilir 
enerjiye yönelirken, Türkiye’de bu alanda 
öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Bu 
kapsamda Konya’nın da yenilenebilir 
enerji alanında sunduğu fırsatlar dik-
kate alındığında, başta güneş enerjisi 
olmak üzere şehrin cazibesi öne çıkıyor. 
Elektrik Mühendisleri Odası Konya Tem-
silci Yardımcısı Selçuk Topal, şehrin bu 

güneş ve 10 GW rüzgar santrali kurma 
hedefi olduğu yönündeki açıklamalarını 
anımsatan Topal, “Bu hedeflere ulaşabil-
mek için YEKA ihaleleri yapılıyor. Bildiği-
niz gibi bunlardan en büyüğü Konya’nın 
Karapınar ilçesine yapılmakta olan 1GW 
gücündeki güneş enerjisi santralidir. 
Ayrıca Mayıs 2019’da çıkan Çatı GES yö-
netmeliği sayesinde öz tüketime yönelik 
GES kurulumu önemli ölçüde artmış ve 
yüksek ivmeli şekilde artmaya devam 
ediyor” diyor. 

alanda önemli avantajlar sunduğunu 
vurguluyor. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye bü-
yük önem verdiğini anımsatan Topal, 
2020 verilerine göre tüketilen elektriğin 
yüzde 48,3’ünün fosil yakıtlardan, yüzde 
32,3’ünün HES’lerden, yüzde 19,4’ünün 
ise güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, 
biyogaz gibi yenilenebilir enerji kay-
naklarından karşılandığını hatırlatıyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in Türkiye’nin 10 yılda 10 GW 

 Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda çatı tipi GES  
uygulaması her geçen gün yaygınlaşıyor.
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Selçuk Topal 
Elektrik Mühendisleri Odası Konya 

Temsilci Yardımcısı  

KONYA, GÜNEŞ ENERJISI VE  
BIYOKÜTLE ENERJISINDE ÖNCÜ 

 Konyalı iş insanlarının girişimcilikleri 
ile bilindiğini aktaran Topal, şehirlerindeki 
güneş kaynağının verimini dikkate alarak 
güneş enerjisi konusundaki yatırımların 
hızlı ilerlediğini vurguluyor. Şehrin nere-
deyse enerji üretiminin yarısının güneş 
enerjisinden sağlandığının altını çizen 
Topal, “Konya’nın bu konuda hızlı git-
mesinin bir sebebi de önemli EPC, yani 
kurulum firmalarını barındırması ve bun-
lar arasındaki rekabettir. Sanayiciye GES 
konusunu anlatma hususunda Konyalı 
EPC firmaları hızlı davranıyor. İş insanla-
rımız da hızlı davranıp, hızlı karar veriyor 
ve güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor. 
Konya şu anda özellikle GES konusunda 
söz sahibi konumunda ve yeni yapılan 
yatırımlarla bu sahipliliğin daha da bü-
yüyeceğini öngörüyoruz” diyor.

Konya’nın ayrıca biyogaz ve biyoküt-
le konusunda da çok önemli yatırımlar 
yaptığını ifade eden Topal, jeotermal 
enerjisi konusunda ise aynı hızdan bah-
sedilemeyeceğini dile getiriyor. Topal, je-
otermal enerji konusunda ise kaynakla-
rın yeni değerlendirilmeye başlandığını 
ve ilerleyen süreçte Konya’da jeotermal 
enerji santrallerinin daha çok görülme-
sinin mümkün olabileceğini söylüyor. 

KONYA, GÜNEŞ ENERJISI YATIRIMLARI IÇIN 
CAZIP FIRSATLAR SUNUYOR

Yenilenebilir enerji kapsamında baş-
ta güneş enerjisi olmak üzere Konya’nın 
kendine özel çok fazla avantaj sağladığı-
nı belirten Topal, bu konuda şu bilgileri 
veriyor: 

KONYALI İŞ İNSANLARININ 
GİRİŞİMCİLİKLERİ İLE BİLİNDİĞİNİ 
AKTARAN TOPAL, ŞEHİRLERİNDEKİ 

GÜNEŞ KAYNAĞININ VERİMİNİ 
DİKKATE ALARAK GÜNEŞ ENERJİSİ 

KONUSUNDAKİ YATIRIMLARIN 
HIZLI İLERLEDİĞİNİ VURGULUYOR. 

“Mayıs 2019’da yayınlanan yönetme-
lik, 10 yıl mahsuplaşma ve alım garan-
tisi veriyor, ki bu üreticiler için önemli 
bir destek. Ayrıca yatırım teşvik belgesi 
alarak KDV’siz ürün almanız mümkün 
olabiliyor. GES’ler için IPARD ve Tarım İl 
Müdürlüğü’nün hibe destekleri bulunu-
yor. Firmalarımız bu konularda yönlendi-
riliyor. Bunların yanı sıra GES konusunda 
güneşlenme miktarımız ve hava sıcaklı-
ğımızın dengeli olması üretim miktarla-
rını gayet iyi seviyelere çıkarıyor ve bu 
alandaki yatırımların verimini artırıyor.” 

“ÇOK VERIMLI KAYNAKLARA SAHIBIZ”
“Yenilenebilir enerji uygulamalarında gelişmiş ülkelerden bir miktar geri kalmış durumdayız. 
Fakat şu anki ivmemiz gerçekten çok önemli ve çok iyi. Çok verimli kaynaklara sahibiz. Tek-
nolojik yönden bakacak olursak yenilenebilir enerjide gelişim ve değişim çok hızlı. O yüzden 
hiçbir zaman geç kalmış sayılmayız. Örneğin Çin’den gelen panellere ek vergi uygulanması, 
ülkemizdeki güneş paneli üretimini her geçen gün artırıyor.  Bu ülkemiz için şimdi ve gelecekte 
önemli bir potansiyel olacak” şeklinde konuşan Topal, Konya’nın hem ekonomik hem de çevre-
sel yönden yenilenebilir enerji alanında hayati önem taşıdığını vurguluyor. 
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KONYA SANAYISININ MUTLAKA DIKKATE ALMASI 
GEREKEN 10 EĞILIM!

İşaretler iyiden iyiye arttı... Dünya özel-
lik le teknolojik atıl ımlar nedeniyle 
önümüzdeki 10 yılda, sağlık, malzeme 

ve hammadde alanlarında, elektronikte, 
telekomünikasyonda, enerji sektöründe, 
lojistikte ve daha pek çok alan ve sektörde 
büyük değişimlere sahne olacak. 

‘Büyük’ten ne kastediyorsun derseniz, 
kasıtım şu: Dünya, son 100 senede gördü-
ğü toplam teknolojik gelişmeden daha faz-
la bir gelişmeyle karşılaşacak bu 10 yılda...

Böyle bir gelişme, büyümenin de 
temel dinamiklerini farklılaştıracak. Yeni 
teknolojiler önümüzdeki dönemde gayri 
safi milli hasılayı oluşturacak gelişmeler 
arasında ilk sırayı alacak. Biz şimdilik adını 
duymamış olabiliriz. Bu yeni teknolojileri 
ifade eden terimleri telaffuz etmekte bile 
güçlük çekebiliriz. Hazır olmadığımız bu 
baş döndürücü gelişmeleri gayri insani 
bulabiliriz. Kızabiliriz. Ama maalesef olanla 
bitene çare yok. En iyisi tez elden duruma 
alışmak. Biz ilgilenmesek bile, teknolo-
jik gelişmeler bizimle ilgileniyor. Sahneyi 
işgal ederken iznimizi almaya hiç gerek 
duymuyorlar.  

GELIŞMELER BEKLENTILERIN  
DE ÖTESINDE

Teknolojik dönüşüm Covid-19 ile hız-
landı diyorduk, onun da verileri gelmeye 
başladı. Bloomberg’in yaptığı bir araştır-
maya göre 2020’de dünya çapında gayri-
menkul sektöründeki değer artışı yüzde 
3-4 aralığında. Teknoloji alanındaki değer 
artışı yüzde 27-28 düzeyinde. Tabii bu bir 
ortalama. Yoksa kimi teknoloji alanlarında 
değer artışı bunun çok çok üstünde. 

Diyeceksiniz ki, “Teknolojideki gelişme-
ler her zaman büyümede başı çeken en 
önemli etmendi. Bu yeni değil ki...” Doğrusu 
haklısınız. Hemen bütün araştırmacılar son 
250 yıldır büyümenin temel dinamiğinin 
teknoloji yatırımları olduğu konusunda 
hem fikir... 

Ancak, bu teknolojik gelişmeler her 
zaman aynı düzeyde olmuyor. Değişim 
hiç durmuyor ama hızlanıp yavaşladığı dö-
nemler var. Sıçramaların yaşandığı dönem-
ler var. Mesela Birinci Sanayi Devrimi... Tabii 
ki insanlığın uzun yıllara yayılan birikiminin 
sonucu. Abraham Darby kok eritme işlemi-
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Hakan Güldağ
Dünya Gazetesi  

Yönetim Kurulu Başkanı

ni 1709’da icat etti. John Kay, tekstil doku-
ması için atkı mekiğini 1730’ların başında 
geliştirdi. Ancak 1769’da buhar makinasının 
icadı ile teknoloji zincirinde dünyayı değiş-
tiren bir sıçrama yaşandı. Böylelikle ilk sana-
yi devrimi üretim sürecini su ve buhar gücü 
çerçevesinde organize etti. Yaklaşık 100 yıl 
sonra 1867’deki içten patlamalı motorun 
icadı  ile İkinci Sanayi Devrimi geldi. Aynı 
dönemde elektrik sayesinde üretim yaygın-
laştı, üretim bantlarıyla güçlendi, hızlandı, 
kitleselleşti. 1947’de transistörlerin icadı, 
elektronik ve bilgi işlem teknolojilerini ön 
plana çıkardı. Bunlarla birlikte otomasyon 
mümkün hale geldi. 

Şimdi dünya dördüncü sanayi devrimi-
ne girdi. Robotların sayısı gün gün artıyor. 
Kitlesel üretim için daha az insan gerekiyor. 
İşin uzmanlarına bakarsanız, bir beşinci sa-
nayi devriminin de eşiğindeyiz. Bu uzman-
lar, “Bizi bekleyen sadece üretim sürecinin 
dijitalleşmesi, makinaların birbirleriyle doğ-
rudan iletişime geçmesi değil. Gelişmeler 
bunun çok ötesinde olacak” diyor. 

1970’lerde ortaya çıkan internet ise 
90’lardan itibaren ise giderek her alana nü-
fuz ediyor. Son yıllarda her şeyin interne-
ti hayatı yeniden şekillendirmeye başladı. 
Şimdi yeni bir sıçrama ile ağ bağlantılarını 
verileri, nesneleri ve tabii insanları çok daha 
hızlı biçimde bir araya getirmeye hazır. 5G 
teknolojisi ile bu süreç iyiden iyiye hızla-
nacak, hayatı olduğu gibi üretimi yeniden 
şekillendirecek. 

GELECEĞIMIZI ŞEKILLENDIRECEK  
GELIŞMELER

Geçenlerde Dünya gazetesinde bir araş-
tırma yayımlandı. Bir dönem hükümetin 
de yakın çalıştığı uluslararası danışmanlık 
firması McKinsey uzmanlarının araştırmasına 
göre çok da uzak olmayan geleceğimizde 10 
gelişme dünyamızı şekillendirecek. 

Orta vadede beklenen bu 10 gelişme 
şöyle:

Otomasyon hızlanıyor: Süreç oto-
masyonu ve sanallaşma önümüzdeki bir 
kaç yıl içerisinde bir üst seviyeye çıkacak: 
Günümüzdeki işlerin neredeyse yüzde 50’si 
en geç 2025 senesine kadar otomasyona 
geçecek. 

Bağlantı ağları geleceğimizde daha 
fazla yer alacak: 2030 yılına kadar dünya 
nüfusunun yüzde 80’inden fazlası 5G mobil 
telekomünikasyon hizmetinden yararlana-
bilecek.

Bulut bilişim ve dağıtılmış altya-
pı güçleniyor: Öyle çok değil, 2025 yılına 
kadar işletmelerin ürettiği verilerin yüzde 
75’inden fazlası ‘bulut bilişim’ veya ‘dağıtılmış 
işlem paradigması’ tarafından işlenecek. Alt-
yapı daha dağıtılmış hale gelecek. 

Kuantum bilgisayarları dönemi: Bilgi 
işlem bir üst seviyeye çıkacak: 2035 yılına 
kadar kuantum hesaplamanın bir trilyon do-
larlık potansiyeli teknolojide yaygınlaşacak.

Uygulamalı yapay zeka: Dijital hiz-
met teknolojisinin uygulamalarının yüzde 
75’inde yapay zeka kullanımıyla hizmetin 
kişiselleştirilmesi gibi gelişmeler yaşanacak. 

Yazılımın gelişmesi: Gelecek 10 yılın 
en hızlı gelişiminin yazılım alanında yaşan-
ması bekleniyor. Yazılımların geliştirilmesi 
için harcanan zamanda yüzde 30 kısalma 
yaşanacak. 

Blokchain: Uluslararası gayri safi hası-
lanın yaklaşık yüzde 10’u şifrelenmiş işlem 
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takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir ve-
ri-tabanı sistemleri tarafından oluşturulacak. 

Bio-devrim: Genom dizilimde son 10 
senede kaydedilen ilerlemelerin 45 katı iler-
leme kaydedilecek. 

Yeni nesil malzemeler: 2008 ve 2018 
arasında yeni malzemeler konusunda alınan 
patentlerin 10 katı patent verilecek. 

Yeni kuşak temiz teknolojiler: 2050 
yılında global enerjinin yüzde 75’i yenilene-
bilir kaynaklardan elde edilecek. 

ANLASAK DA ANLAMASAK DA...
Yıllarca Birleşmiş Milletler ’in İhracatı 

Geliştirme Merkezi’nin üst yöneticisi olarak 
görev yapan Prof. Dr. Osman Ata Ataç, bu 
araştırmada yer alan teknolojiler ile ilgili 
olarak;  “Bunların ne olduğunu anlamadı-
nızsa veya ne oldukları konusunda hiçbir 
bilginiz yoksa sıkılmayın” diyor ve ekliyordu: 
“Benim de yok!”

Doğrusu hak vermemek elde değil.  Alın 
mesela son dönemde en çok duydukları-
mızdan kuantum bilgisayarlarını... Vikipedi, 
“Kuantum bilgisayarı veri üzerinde işlem 
yapmak için bindirme ve dolaşma gibi kuan-
tum-mekanik fenomenin doğrudan kullanı-
mını sağlayan teorik hesaplama sistemlerini 
kullanan bilgisayarlardır” diyor. Sizi bilmem 
ama ne yalan söyleyeyim ben de pek bir şey 
anlamadım. 

Neyse, dediğimiz gibi bu teknolojiler 
sahneyi işgal ettikçe öğreneceğiz başka 
çaresi yok. Mühim olan geride kalmamak. 
Hatta daha iyisi herkesten önce olup biteni 
kavramaya çalışmak. 

YAPILACAK IŞ TEKNOLOJIYE YATIRIM
Teknolojik gelişmeleri detaylarıyla kav-

rama işini mühendislerine bıraksalar da 
Anadolu iş insanlarının sezgileri gidişatı 
kavramakta mahirdir. Teknoloji yarışında 
öne geçememiş olabiliriz. Ama en muhafa-
zakar iş insanlarımız bile fabrikasında en yeni 
teknolojileri ister. Teknoloji merakı yüksektir. 
Yüksek sezgileriyle gidişata bakıp, üç vakte 
kadar gayri safi milli hasılayı oluşturacak 
gelişmelerde yüksek teknoloji ve yüksek 
teknolojili üretimin baş rolde olacağını ko-
laylıkla kavrar. 

Yine de bir kere de biz buradan açık açık 
söyleyelim. Önümüzdeki 10 yılda dünya gibi 
Türkiye’nin de büyümesinin temel dinamiği 
teknolojik gelişmeler olacak. 

Ve sanayicilerimize müjde ki, para da 
AVM inşaatı ve benzeri faaliyetten çok yük-
sek teknolojili üretimden kazanılacak.

O zaman yapılacak, yapılması gerekli iş 

YAZ 2021 | 41

de kendiliğinden ortaya çıkıyor: Teknolojiye 
yatırım yapmak. 

Hiç ‘Yahu biraz önce sen değil misin, 
bazılarının adını dahi henüz telaffuz ede-
miyoruz diyen. Tanımadığımız teknolojilere 
nasıl yatırım yapacağız’ demeyin. İşte orta-
daki ‘yaman çelişki’ de bu zaten. ‘Gerçekle 
kavga etmek bir işe yaramaz’ dediğim bu... 
Şu anda cahili olsak da, öğreneceğiz. Yolu-
muz yok! Teknolojide bir paradigma deği-
şikliği ile karşı karşıyayız. Paradigma, büyük 
bir kruvaziyer gemisi, dev bir tanker gibi... 
Geminin içinde, sağa sola hareket edenler 
olacaktır. Ama varılacak yeri o geminin ro-
tası belirler.  

Sözün kısası, yeni teknolojilerden bi-
haber olsak da hızla bilir hale gelmemiz 
gerekiyor. Çünkü burada işler ‘olsa ne güzel 
olur’ kabilinden işlemiyor. Tek kelimeyle zo-
runluluk! 

DIJITALLEŞME GIDEREK  
DERINLEŞIYOR

Öncelikle zorunluluk, bir kez tüm hiz-
metlerin yapay zeka ile tamamen dijital-
leşmesine dayalı yeni bir döneme gidiyor 
olmamızdan kaynaklanıyor. İmalat öncesi ve 
sonrası ile... Zira bu ikisi birbirini besleyerek 
gelişiyor. Dijitalleşme ile yapay zeka daha 
fazla kullanılabilir oluyor, yapay zeka ile diji-
talleşme giderek derinleşiyor. 

Yukarıda sıraladığımız gelişmelerin he-
men hepsinin zemininde bilgisayarlar ve bi-
lişim teknolojisindeki  atılımlar var. Bunların 
büyük miktardaki veriyi baş döndürücü bir 
hızda işleyebilen hesap yeteneği var. Ve bu 
yetenek, Prof. Ataç’ın sözleriyle, “Teknolojiler 
arası birleşmeyi, sağlık ve malzeme işleme 
biliminde buluşları, şaşırtıcı yeni ürün ve hiz-
metleri ve işletmelerin, pazarların, sanayilerin 
ve sektörlerin yeniden tasarlanması için hem 
olanaklar sağlıyor, hem de bunu teşvik ediyor.”

KÜLFETTEN ÇOK LÜTUF
Gelgelelim, bütün bunlar sanayicilerimiz 

için hiç de kötü gelişmeler değil. Hatta yeni-
liklere ve teknolojiye meraklı Konyalı KOBİ’ler 
yapay zeka kaynaklı yeni teknolojileri bir 
lütuf gibi görmeli. 

Neden mi?  
Çünkü bu süreç, özellikle fabrikalarda 

imalat öncesi ve sonrası işlemlerin verim-
liliğini artırma imkanı sunuyor. Dolayısıyla, 
küresel rekabet şansı yüksek ürün üretmeyi 
kolaylaştırıyor. İhracat tarafından bakarsak, 
başka ülkelerde üretilenlere göre tercih edi-
lebilecek ürünleri ortaya çıkarmak için bütün 
zemini güçlendiriyor. 

Bunları söylerken, imalatçı KOBİ’lerimi-
zin, ihracatçılarımız için her şey güllük gülis-
tanlık değil. Sorunların farkındayız. Belki de 
bugün geleceğe pozitif bakanlar sayı olarak 
daha az. Ama inanın, toplumun çarklarını 
döndürenler, sorunlara çözüm bulanlar ve 
yeni şeyler üretenler, zor zamanda bir şeyler 
yapmaya çabalayan bu gerçekçi azınlık ara-
sından çıkar. Bu kez de öyle olacak!

Pozitif gerçekçilik, dinamik, bilgili ve 
çalışkan bir iyimserliktir. Ama bu iyimserliğin 
temelsiz ve içi boş bir Pollyanna yaklaşımına 
dönüşmemesine de dikkat etmek gerekir. 
Hiç şüphesiz pozitif düşünce tarzı, herkesin 
bilgi ve beceri düzeyini sürekli olarak yük-
seltilmesi ile gerçek anlamını kazanacaktır. 

MÜŞTERI MEMNUNIYETI IÇIN  
VERI YÖNETIMI 

Hiç aklımızdan çıkarmayalım: önümüz-
deki 10 yılda veri yönetimi ve hedefe yönelik 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışma öne 
çıkacak. Fabrikasyonunun gerektirdiği hiz-
metleri etkin bir biçimde organize etmeyi 
beceremeyenler ise yarıştan kopacak. İki 
kere iki dört! 

Bir şeyi daha es geçmeyelim: İmalat 
sanayinin oluşturduğu katma değerde hiz-
metler sektörünün önümüzdeki 10 yılda 
önemi daha da artacak. Evet ilk iş kaliteli 
ürün üretmek. Türkiye’nin, Konya’nın utanç 
değil gurur duyacağı kalitede ürün üretip 
satmak ilk şart. Çer çöp satarak, ucuz mal sa-
tarak ilerleyemeyiz. Ama gelin görün ki artık, 
kaliteli ürün satmak yetmiyor. Satış sonrası iyi 
servis vermek de gerekiyor. Hiç şüphesiz bu 
‘iyi servis’ için de ‘iyi veri yönetimi’ gerekiyor. 
Dolayısıyla da, dijitalleşme ve yapay zeka...

Türk firmalarının bundan böyle rekabet 
gücünü artırmak için yüksek teknolojili ürün 
üretebilmesi gerekiyor. Bunun için teknolo-
jiye yatırım yaparak, yeni sanayi devriminin 
ortaya çıkardığı yeni teknolojilere süratle 
intibak etmesi gerekiyor. İntibak ettiğimizde, 
önümüzdeki 10 yıl ekonomik gelişmenin 
iki ana eksenini oluşturacak dijitalleşme ve 
yeşil dönüşümü ıskalamayacağız. O noktada, 
işimiz kolaylaşacak, ufkumuz iyice aydınla-
nacak. Şimdi gözümüzü korkutur gibi olan 
teknolojik gelişmelerden en fazla yararlanan 
ekonomilerden biri Türkiye olacak. 

İnanıyorum ki, imalat sanayindeki di-
namik ve becerikli KOBİ’leriyle Konya, Türki-
ye’nin ihracatında ileri teknolojili ürünlerin 
payını artıracak projeleri peş peşe devreye 
sokarak, milli sanayi hamlesine katkısını gi-
derek büyütecek. ‘Başkent’ sıfatını da daha 
fazla hak edecek!



DOSYA: ATIK YÖNETİMİ

TÜRKIYE’DE SON YILLARDA IŞ DÜNYASININ GÜNDEMINE GIREN ATIK 
YÖNETIMI, BIR YANDAN FIRMALARIN ÇEVREYE OLASI ZARARLARINI 
AZALTIYOR, DIĞER YANDAN ISE GELIR ELDE ETME FIRSATI SUNUYOR.  

Atığınızı 
yöneterek 
gelirlerinizi 
artırabilirsiniz!
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Dünyada çevre ve iklim konuların-
da sürdürülebilirliğin sağlanabil-
mesi için küresel bazda eylem 

planları ortaya konurken, bu planların 
en başında atık yönetimi uygulamaları 
geliyor. Atık yönetimi için düzenli de-
polama tesislerinin kurulmasından atık 
miktarının azaltılmasına, geri kazanılan 
atıklardan   enerji üretilmesine kadar bir-
çok alanda önemli proje geliştiriliyor. Ge-
lişmiş ülkelerde bu yöndeki alt yapılar ta-
mamlanarak atıkların geri kazanımından 
enerji üretimine kadar birçok çalışma 
başarıyla gerçekleştirilirken, Türkiye’de 
ise bu alanlarda yeni yeni farkındalık olu-
şuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu 
yönde gündeme taşıdığı 2023 hedefleri-
ni içeren ‘Ulusal Atık Yönetimi Eylem Pla-
nı’ ile ülke genelinde oluşan atığın yüzde 

35’inin geri kazanılmasını, yüzde 65’inin 
ise düzenli depolama yönetimiyle berta-
raf edilmesini öngörüyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ya-
yımladığı ‘Tehlikeli Atık İstatistikleri Bül-
teni’ne göre her geçen gün daha fazla 
önemsenen bir sistem haline gelen katı 
atık yönetimi endüstrisinin dünyada 410 
milyar dolarlık bir değere ulaştığına dikkat 
çekiliyor. Oysa Türkiye’de bu gibi uygula-
maların farkındalığının son yıllarda baş-
ladığı ve bu alana hem çevre anlamında 
hem de ülke ekonomisi anlamında önem 
verilmesi gerektiğine işaret ediliyor. Bu 
kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın hazırladığı 2023 ‘Ulusal Atık Yöne-
timi Eylem Planı’na göre sürdürülebilirlik 
ilkesi çerçevesinde 81 il belediyelerinin 
de dahil olacağı çalışmalar öngörülüyor. 

Bu yönde yapılan anketler çerçevesinde 
oluşturulan yol haritasında atıkların firma-
ların da bilinçli desteğiyle atık yönetimine 
katkı sunmaları bekleniyor. 

Türkiye genelinde  ‘Tehlikeli Atık Mik-
tarı’ toplamının 1.650.106 ton olduğu bil-
diriliyor. Bunların geri kazanım amacıyla 
atık işleme tesislerine gönderilen atık 
miktarının 1.408.869 ton, bertaraf edil-
mek üzere atık işleme tesisine gönderilen 
atık miktarı ise 204.326 ton olduğu ifade 
ediliyor. Stok olarak tutulan tehlikeli atık 
miktarının 34.418 ton, ihraç edilen tehlikeli 
atık miktarının ise 2.493 ton olduğu kayde-
diliyor. Bu kapsamda en çok tehlikeli atık 
oluşturan sanayiler sıralamasında; ‘kim-
yasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı’ 
başlığı altındaki kimya sanayi ise 153.391 
tonla ikinci basamakta yer alıyor. 

DOSYA: ATIK YÖNETİMİ
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Gelişmiş ülkelerde atık yönetimi 
bilinciyle bu ülkeler bir yandan çevre 
kirliliğinin önüne geçerken, diğer yan-
dan da gelir elde edebiliyor. 410 milyar 
doları geçen atık pazarında Türkiye’de 
farkındalık yaratılarak gelirlerini artıra-
bilir. Başta fabrikalar olmak üzere evler-
de, okullarda, kısacası her yerde yılda 
30 milyon tonu aşan  nitelikli katı atık 
üretildiği öngörülen Türkiye’de bunla-
rın yüzde 15’inin değerlendirilmesiyle 
geri kazanımı mümkün olabilir. Bu 
orana göre 4 milyon tonun geri kaza-

nımı şirketler adına da gelir hanelerine 
yazılabilir.

Nitelikli atıklar kapsamında ise ka-
ğıttan metale, plastikten cama kadar 
birçok ürün geri kazanılabiliyor. Buna 
göre bir ton atık kâğıttan geri kazanım 
sağlanarak 17 ağaç kurtarılırken, metal, 
plastik ve cam gibi ürünlerin geri kaza-
nımı ile de bu ürünler yeniden değer-
lendirilebiliyor. Atıkların geri dönüştü-
rülmesiyle sağlanan enerji tasarrufu ile 
de küresel ısınmanın önüne geçilmesi 
konusunda önemli bir adım atılıyor. 

DÖRT MİLYON TON ATIK GERİ KAZANILABİLİR

2.274 TON ATIK İHRAÇ EDİLDİ 
Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. Madde-
si doğrultusunda yapılan atık ihracatının 
büyük bölümünün kimya sanayi kap-
samında olduğu dikkat çekiyor. ihraca-
tı yapılmak üzere bakanlığa başvuruda 
bulunan ve fiili olarak ihracatı gerçekle-
şen atıkların verileri ise şöyle sıralanıyor: 
Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal 
atıklar 71,4 ton, tehlikeli maddeler içeren 
çamurlar ve filtre kekleri 257,2 ton, mine-
ral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman 
ve yağlama yağları 1901 ton ve tehlikeli 
geçiş metalleri ya da tehlikeli geçiş metal 
bileşenlerini içeren bitik katalizörler ihracı 
ise 44,4 ton olarak gerçekleşiyor. Top-
lamda 2.274 tonluk atık ihracatı gerçek-
leşirken, bu da firmaların hanesine gelir 

olarak yansıyor. Dolayısıyla atık yönetimi 
ile ilgili küreseldeki gelişmeler ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalarıyla 
Türkiye’de artan bilinç sayesinde organize 
sanayi bölgelerinden büyük şirketlere ve 
KOBİ’lere kadar farkındalık oluştuğu göz-
leniyor. Atıkların daha efektif kullanımıyla 
bir yandan çevre ve iklim sorunlarına çö-
zümde etkin olunması ve bu uygulama-
ları gündemine alan firmaların avantaj 
sağlaması da önem arz ediyor. 

ATIKLARDAN ENERJİ DE ÜRETİLEBİLİR
Atıkların ihracatının yanı sıra 

enerji üretimi de sağlanabilir. 
Buna göre enerji geri kaza-
nımı; geri dönüştürülmesi 
mümkün olmayan atıklar-
dan anaerobik yani oksi-
jensiz çürütme, yakma, 
piroliz, gazlaştırma ve 
düzenli depolama sa-
hası yöntemleri ile gaz 
elde edilebilir. Söz konu-
su gaz ise firmanın üre-
timinde çeşitli amaçlarla 
enerji olarak kullanılabilir. 

Öte yandan yine atıkların 
kaynağında ayrı toplanarak geri 
dönüşümü de sağlanabilir. Bu şekil-
de kullanılmış maddelerden hammadde 
üretilmesi mümkün olabilirken, geri dö-
nüştürülen ürünler sayesinde sera gazı ve 
atık su oluşumu azaltılırken, bunlara bağlı 
olarak atık depolama ve yakma tesisle-
rine olan ihtiyaç da minimum seviyeye 
indirilebilir.   

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı atık ihracatı 

verileri: 

Mineral esaslı klor 
içermeyen motor, 

şanzıman ve yağlama 
yağları 1901 ton 

Tehlikeli 
maddeler içeren 

zirai kimyasal 
atıklar 71,4 ton

Tehlikeli geçiş 
metal bileşenlerini 

içeren bitik 
katalizörler  

44,4 ton

 Tehlikeli 
maddeler içeren 

çamurlar ve filtre 
kekleri 257,2 ton
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KONYA, SON IKI YILDA SANAYILEŞME ANLAMINDA BÜYÜME TRENDI 
YAKALARKEN, IHTIYAÇ DUYULAN ÜRETIM TESISLERI DE INŞAAT VE 
PREFABRIK SEKTÖRÜNE IVME KATIYOR. BIRÇOK OSB’DE YENI TESIS 
KURULUMU SÜRDÜRÜLÜRKEN, SEKTÖR DE BU DÖNEMDE BÜYÜME 
HAMLESI GERÇEKLEŞTIRIYOR. 

Konya, inşaat ve 
prefabrik sektörü 
ile büyüyor
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Yüzölçümü, nüfusu, sanayisi, üre-
tim gücü, ihracatı, tarımsal yet-
kinliği ve turizm potansiyeli gibi 

birçok alanda Türkiye’nin önde gelen 
illerinden Konya, inşaat sektöründe de 
ülkeye yön veren şehirlerden biri... İn-
şaat sektöründe kamu ve özel olmak 
üzere birçok büyük projeye imza atan 
Konyalı inşaat, çelik konstrüksiyon ve 
prefabrik firmaları, ülke ekonomisinin ve 
sanayisinin gelişimine de katkı sunuyor. 

Konyalı inşaat ve prefabrik firmaları, 
enerji nakil hattı beton direk ve travers-
lerinden çelik konstrüksiyonlu prefab-
rik sanayi tesislerine, konuttan kamu 
binalarına kadar birçok alanda önemli 
projeye imza atıyor. Deyim yerinde ise 
kurdukları nakil hatlarıyla ülkenin enerji 
akımını sağlayan, bölgenin konut ihti-
yacında nitelikli projeler geliştiren, teks-

tilden otomotive, gıdadan tarıma kadar 
birçok sanayi tesisi kuran Konyalı firma-
lar, yakaladıkları başarı ile pandemi dö-
neminde de çalışmalarını aksatmadan 
sürdürüyor. Covid-19 pandemisi çerçe-
vesinde üretimlerini Sağlık Bakanlığı’nın 
öngürdüğü koşullar çerçevesinde yü-
rüten firmaların birçoğu, böyle bir dö-
nemde aktif kalmayı başarırken, ortaya 
koydukları dinamik üretim güçleriyle de 
ekonominin gelişmesine katkı sağlıyor. 

OSB’LERDE YATIRIM YÖNÜNDE 
 HAREKETLİLİK VAR

Konya’nın büyüme ve gelişimine 
paralel olarak eşgüdüm halinde ivme 
yakalayan inşaat ve prefabrik sektörü, 
özellikle son iki yılda çok hareketlilik 
gösteren Konya, Çumra, Beyşehir, Sey-
dişehir, Aksaray gibi OSB’lerdeki sanayi 

HER ALANDA PROJE  
GELİŞTİRİLİYOR
Konyalı inşaat sektörü firmaları, yılların ver-
diği deneyim çerçevesinde binlerce projeye 
imza attı. Bunlar arasında nitelikli konut 
projelerinden hükümet konağına, adliye 
binasından sanayi sitesine, tekstil ile oto-
motivden gıda ve tarım tesislerine kadar 
birçok yapı yaşam alanı ya da sanayi olarak 
Konya’ya ve bölgeye kazandırıldı. Diğer 
yandan yenilenebilir enerji yatırımlarından 
havalimanı ile yüksek hızlı tren altyapısı gibi 
farklı projeler de yine bu firmalar tarafından 
hayata geçirildi. Ortaya konan değer, Kon-
yalı inşaat firmalarının ününün il dışına da 
ulaşmasına fırsat verdi ve çeşitli illerde de 
birçok projenin yürütülmesi sağlandı. 
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tesislerinin projeleri ile hayvancılık yatı-
rımlarında yapılaşmanın baş aktörü olu-
yor. Sektörün ortaya koyduğu değerle 
bir yandan üretim çarklarına destek olu-
nurken, diğer yandan da istihdam ve 
ihracatın artmasına da katkı sağlanıyor. 

Konut inşaatında gelişmiş en son 

KONYA HIZLI BÜYÜYOR
Konya, son yıllarda hızlı gelişme trendine girer-
ken, başta ihracat artışı olmak üzere birçok ve-
ride ülke ortalamasını aşıyor. Örneğin ihracatta 
2021 yılının ilk yarısında ülke ihracatı yüzde 40 
artış sağlarken, Konya bu alanda yüzde 51’in 
üzerinde büyüyerek farkını ortaya koyuyor. Bu 
verilerden yola çıkarak şehre güvenlerinin tam 

olduğunu ifade eden Konya inşaat ve prefabrik 
sektörü temsilcileri, özellikle Konya Organize 
Sanayi Bölgesinin 5. Kısım Genişleme Bölge-
sindeki fabrika yatırımlarının devam ettiğini, 6. 
Kısım Genişleme Bölgesi ile ilgili çalışmaların 
da hız kazandığını hatırlatıyor. Özellikle sanayi 
bölgelerindeki genişlemelerin buralardaki en-

düstriyel yapı prefabriği projelerini tetiklediğini 
ve bu tesislerin tamamlanmasıyla yine kentin 
istihdamından üretimine, ihracatından yaratı-
lan katma değere kadar birçok alanda olumlu 
gelişmelerin beklendiğini ifade ediyorlar. Bu 
gelişmeler ise başta Konya olmak üzere ülke-
nin kalkınmasında önemli rol oynayacak.  

ve en kaliteli üretim tekniklerini kulla-
nan sektör, bu alanda markalı projelere 
imza atarken, sanayi tesislerinin kurulu-
munda ise prefabrik yapı teknikleri kul-
lanarak imalat yapıyor. Özellikle çelik ve 
betonun yüksek maliyeti ve işçiliğinin 
de zorluğu nedeniyle sanayi tesislerinin 
prefabrik yapılardan oluşmasının avan-
tajlı olduğunu vurgulayan sektör temsil-
cileri, bu alandaki yatırımlarda yoğunluk 
bulunduğunu dile getiriyorlar. Konya’nın 
sektörlerine, sektörlerinin ise Konya’ya 
değer kattığını ve büyüme ve gelişme-
de birbirlerini ivmelendirdiklerini ifade 
eden sektör temsilcileri, gelecekte de 
önlerinin açık olduğuna inanıyor. 

SEKTÖRDE ÇÖZÜM BEKLEYEN  
SORUNLAR DA VAR

Konyalı inşaat ve prefabrik firmaları 
nitelikli ve kaliteli projelere imza atsa 
da her sektörde olduğu gibi bu alanda 
da bazı sorunlar yaşanıyor. Bu sorunla-
rın en başında nitelikli işgücü gelirken, 
istihdam edilecek çalışan ihtiyacının 
karşılanabilmesi için eğitim sistemi-
nin iş dünyasının beklentilerine yanıt 
verebilecek şekilde düzenlenmesinin 
gerektiğine değiniliyor. Eğitimde tek-
nik okulların hızla gelişen iş dünyasının 
üretim yeterliliklerine karşılık program 
uygulamasının önemine işaret eden 
sektör temsilcileri, nitelikli iş gücü ile 

KONUT INŞAATINDA GELIŞMIŞ EN SON VE EN KALITELI ÜRETIM 
TEKNIKLERINI KULLANAN SEKTÖR, BU ALANDA MARKALI PROJELERE IMZA 
ATARKEN, SANAYI TESISLERININ KURULUMUNDA ISE PREFABRIK YAPI 
TEKNIKLERI KULLANARAK IMALAT YAPIYOR.

hem zaman hem de maliyette avantaj 
sağlanacağına inanıyor.

Diğer bir sorun olarak sektörün önü-
ne çıkan öngörülemeyen hammadde 
fiyatlarındaki istikrarsızlık ise firmaların 
maliyet avantajını olumsuz yönde etki-
liyor. Anahtar teslimi projelerde müşteri 
taleplerine karşılık kalitede, tasarımda 
her türlü beklentinin karşılanabildiğini, 
ancak maliyetlerdeki belirsizlikler ne-
deniyle bu alanda sorun yaşandığı dile 
getiriliyor. İnşaat faaliyetlerinin uzun 
dönemli çalışmalar olmasından dolayı 
işin başındaki fiyatlarla bitişindeki fiyat-
ların hem müşteriye hem de firmalara 
sıkıntı yaratmasından endişe eden sek-
tör temsilcileri, bu konuda yetkililerin 
gerekli hallerde hammadde fiyatlarına 
müdahale etmelerini bekliyor. Buna pa-
ralel olarak döviz kurlarındaki esnekliğin 
de benzer sıkıntı yarattığını ifade den 
firma temsilcileri, olumsuz konjonktü-
rel gelişmeler çerçevesinde de benzer 
durumla karşılaştıklarını dile getiriyorlar. 
Dolayısıyla böyle hassas durumlarda 
sektörlerinin olası zararlarının minimu-
ma indirilebilmesi için yetkililerin sek-
törün beklentilerine duyarlı olmasını 
ve böylece sorunların aşılarak ülke ge-
lişiminin hız kazanması temennisinde 
bununuluyor. Lonca dergisine görüşle-
rini aktaran firma temsilcileri, faaliyetleri 
hakkında da okuyucuları bilgilendiriyor. 
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İç Anadolu başta olmak üzere Türki-
ye’nin birçok yerinde prefabrik yapı-
ların hazırlık ve uygulama aşamala-

rında yer alan Babaoğlu Prefabrik İnşaat 
Sanayi, 2000’i aşkın başta sanayi tesisi 
olmak üzere çeşitli projeye imza attı. 
Hem Konya’nın hem de ülkenin gelişi-
mine katkıda bulunan firma,  üretimin 
yanı sıra nitelikli personel yetişmesine 
de destek veriyor. Yatırımcıların ihtiyaç-
larını her zaman en iyi şekilde analiz 
ederek, uzun ömürlü ve ekonomik ya-
pılar ile yardımcı yapı elemanları sun-
mayı hedefleyen firma, TSE tarafından 
belgelenen kalitesi, üretimde CE uy-
gunluk belgesi ve TSE EN ISO 9001:2015 
kalite yönetim sistemine sahip.  

Firmalarının 43 yıl önce inşaat mü-
hendisi ve halen şirketin Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Babaoğlu tarafın-
dan kurulduğunu hatırlatan Babaoğlu 
Prefabrik İnşaat Sanayi Genel Koordina-
törü İlker Babaoğlu, Konya’da sektörün 
gelişmesinde önemli rol oynadıklarına 
dikkat çekiyor. Prefabrik yapı eleman-
ları, hazır beton ve çevre düzenleme 
elemanları imalatlarını Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki 18.000 m²’si kapalı 
olmak üzere 38.000 m²’lik alanda faali-
yet gösteren tesislerinde ürettiklerini 
vurgulayan İlker Babaoğlu, “Firmamız 
deneyimli yönetici, teknik kadrosu, 
geniş araç filosu ve  teknoloji ile yeni-
liklere ayak uydurarak hizmet verme-
ye devam ediyor. Şirketimiz müşteri 
memnuniyetini en üst düzeyde tut-
mayı, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak 

müşterilerinin kendileri için en doğru 
ve ergonomik yapıları tercih etmelerini 
sağlıyor. Bu kapsamda sağladığımız gü-
ven ve başarıyla yılda ortalama 380.000 
m² prefabrik ve 1.500.000 m² çevre dü-
zenleme elemanları imalatı ve montajı 
gerçekleştiriyoruz. Devam eden her yıl 
imalat kapasitemizi artırıyoruz” diyor. 

Sektörün son iki yılda çok hareket-
lilik gösterdiğini ve gerek Konya OSB, 
gerekse Çumra, Beyşehir, Seydişehir, 
Aksaray gibi çevre OSB’lerde hızlı bir 
gelişme yaşandığını hatırlatan Babaoğ-
lu, bunlar karşısında nitelikli personel-
den inşaat demirine gelen aşırı zamlara 
kadar bazı sorunlar yaşadıklarını hatır-
latıyor ve yetkililerin bunlara çözüm 
bulmasını beklediklerini söylüyor. Ba-
baoğlu, nitelikli personel konusunda 
özellikle mühendis, mimar, avukat ye-
tiştiren okulların kontenjanlarının azal-
tılıp teknik okullara ağırlık verilmesiyle 
nitelikli personel ihtiyacının çözülebile-
ceğine inandığını da ifade ediyor. 

Firmalarında 135 personel istihdam 
ettiklerini hatırlatan Babaoğlu, pan-
demi döneminde de devletin yönlen-
dirmeleri doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürdüklerini ve zaman zaman aksa-
malar olsa dahi üretimlerine ara verme-
diklerini kaydediyor. Babaoğlu, beton 
naklinin fiyat anlamında çok yüksek 
olması nedeniyle ihracat yapamadıkla-
rını, ancak yurt dışında tesis kurma pro-
jeleri olduğuna dikkat çekerek yurtdışı 
satışlarını bu yönde gerçekleştirmeyi 
planladıklarını söylüyor. 

Babaoğlu prefabrik, 2000 sanayi 
tesisi projesine imza attı 

İlker Babaoğlu
Babaoğlu Prefabrik İnşaat Sanayi 
Genel Koordinatörü

KONYA’NIN VE ÜLKENIN SANAYI 
ALTYAPISININ GELIŞMESINDE 

ÖNEMLI IMZASI BULUNAN 
BABAOĞLU PREFABRIK INŞAAT 

SANAYI, BIRÇOK BÜYÜK FIRMANIN 
SANAYI TESISININ PROJESINI 

TAMAMLADI. 
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INŞAAT SEKTÖRÜNE 5 KARDEŞIN 
GIRIŞIMIYLE ADIM ATAN BETOKAV 
A.Ş., GERÇEKLEŞTIRDIĞI BÜYÜME 

HAMLELERIYLE ENERJIDEN 
SAVUNMA SANAYISINE KADAR 
ÇEŞITLI IŞ ALANLARINDA EMIN 

ADIMLARLA ILERLIYOR.  

Betokav A.Ş. inovatif ve esnek ya-
pısı ile müşteri ihtiyacına yönelik 
pek çok spesifik ürün tasarlaya-

rak beton mamulleri üretiminde ülke-
nin önemli firmaları arasında yer alıyor. 
İştiraki olan şirketlerle birlikte 25 yıllık 
faaliyet döneminde alt yapı ve taahhüt 
sektörü ile birlikte endüstriyel yapı pre-
fabriği alanında yüzlerce kamu ve özel 
projeye imza atan Betokav A.Ş., ürün 
çeşitliliği ve yüksek kapasite gücü ola-
rak da adından söz ettiriyor.  

Enerji dağıtım hatlarında kullanılan 
santrifüj beton direk üretimi faaliyet-
leriyle inşaat sektörüne adım atan Be-
tokav A.Ş, bu alanda TEDAŞ’ın ve özel-
leşmiş olan 21 enerji dağıtım şirketinin 
adeta bir çözüm ortağı haline gelmeyi 
başarıyor. Betokav A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Emrah Kavak, firmalarını 5 kar-
deş olarak kurduklarını ve kurumsal bir 
yönetim anlayışıyla çalışmalarını yürüt-
tüklerini aktarıyor ve şöyle devam edi-
yor:  “Firmamız, Tekirdağ’dan Van’a, Si-
nop’tan Hatay’a yedi coğrafi bölgedeki 
21 enerji dağıtım bölgesinin tamamına 
hitap ederek Ag – Og enerji nakil hattı 
beton direk ve traversleri özelinde ülke-
mizin kesintisiz ve sürekli enerji ihtiya-
cının karşılanmasında Konya’dan çıkan 
güçlü bir ses olmayı başardı. Bunun ya-
nında konut inşaatında da standartların 
üzerinde iddialı projelerimizle çalışma-
larımızı yürütüyoruz.” 

Betokav A.Ş.’nin donatılı beton 
ürünler odaklı bir üretim portföyü 
olsa da sınai ve ticari faaliyetlerde es-
nek yapısı sayesinde farklı projeler ve 
iş alanlarında da faaliyet gösterdiğini 
ifade eden Kavak, özellikle enerji teda-
riki ve savunma sanayisinde  de yer al-
dıklarını dile getiriyor. Kavak, “Stratejik 
olduğu kadar şehrimize ve ülkemize 
sağlayacağı katma değer açısından 
son derece önem arz eden Konya Sa-
vunma Sanayi A.Ş.’de yer almayı milli 
bir sorumluluk bilinci olarak gördük 
ve bu oluşuma iştirak ettik. Ayrıca ye-
nilenebilir enerji alanında Konya’daki 
en büyük ilk çatı GES uygulamala-
rından birini hizmete aldık. Bir diğer 
enerji yatırımımız ise biokütle üzerine 
kurulan bir santrale ortaklığımızla ger-
çekleşti. Teknolojik üretim odaklı sınai 
büyüme hedefimiz için de Innopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünye-
sinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
bilgisini veriyor. 

Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi ve 
3. Organize Sanayi Bölgesinde 18.000 
metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 
91.000 metrekarelik alandaki tesislerin-
de faaliyetlerine devam eden Betokav 
A.Ş., kapasite artırma hedefiyle 11.000 
metrekarelik kapalı alana sahip yeni ya-
tırımını da tamamlamaya çalışıyor. Top-
lam 290 istihdam sağlayan firma, kısa 
vadede büyüme planları yapıyor. 

Betokav, enerji tedariğinde 
Konya’nın güçlü bir sesi oldu

Emrah Kavak
Betokav A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
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Korkmaz Group, ana faaliyet alanı 
olan inşaat sektörüne 1988 yılında 
adım atıyor ve hazır beton üre-

timinin yanında Yaşamkent markasıyla 
da konut üretiminde öne çıkıyor. Grup, 
2015 yılından itibaren dikey gelişmeye 
başlayarak güneş enerjisi, madencilik 
ve 2020’de ise tarım sektörüne girerek, 
hazır beton ve inşaat ile birlikte 5 farklı 
alanda üretime odaklanıyor. “Yeni yatırı-
ma, üretime, istihdam yaratmaya önem 
veren grubumuz, ülkemiz adına değer 
yaratmak için çalışıyor” diyen Korkmaz 
Group Yönetim Kurulu Üyesi Gülvezir 
Korkmaz, büyüme hamlelerinin de de-
vam edeceğini ifade ediyor.  

İnşaat sektörünün ana hammadde-
si hazır beton üretimiyle sektöre adım 
attıklarını hatırlatan Korkmaz, bu ürün-
lerinde kaliteye büyük önem verdikleri-
ni söylüyor. Güvenli yapılar inşa etmeyi 
hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, 
“Çünkü sektörde üretici firmaların güve-
nilir olması, bizim gibi firmaların varlığı 
nihai tüketici için bir can simidi görevi 
görüyor. Biz olmasak sektörde rekabe-
tin avantajlarından faydalanılmasında 
eksiklik yaşanabilirdi. Özellikle hazır be-
ton sektöründe sahip olduğumuz lider 
pozisyonunda olduğu gibi diğer faaliyet 
alanlarında da kaliteye, üretmeye ve kat-
ma değer oluşturmaya öncelik veriyo-
ruz” ifadesini kullanıyor. 

İnşaat sektörünün ülke ekonomi-
sinde parlayan yıldız olduğu değerlen-

dirmesinde bulunan Gülvezir Korkmaz, 
Türkiye’nin gelişmekte olduğu için üre-
timde verimliliğini ve kalitesini artırdığı-
nı, dolayısıyla beklentilerinin tümünün 
gerçekleşeceğine inandığını söylüyor. 
Korkmaz, “Sektörün daha da canlanaca-
ğını düşünüyoruz. Çünkü Konya nüfus 
olarak sürekli gelişen ve coğrafi olarak 
en geniş alana sahip bir ilimiz. Bu yüz-
den sektörümüzü daha iyi yıllar bekliyor. 
Sektörün önü açık. Çünkü artık insanlar 
yaşadıkları mekanların kalitesine daha 
çok önem vermeye ve bunun bedelini 
ödemeye başladı. Bu eğilimden inşaat 
sektörü de hak ettiği payı alacak” diyor. 

İş yoğunluğuna göre 160-200 arası 
istihdam sağladıklarını hatırlatan Kork-
maz, ihracat konusunda tarım alanında 
hedefleri bulunduğunu ve bunun için 
çalışmalara hız verdiklerini belirtiyor. 
Diğer yandan pandemi sürecinde de is-
tihdam yaratmaya, çalışmaya, üretmeye 
devam ettiklerini aktaran Korkmaz, “Şir-
ket kurucumuz Sayın Kemal Korkmaz da 
hastalığa yakalanmasının ardından iyile-
şince rahat edemedi ve hemen işyerine 
geldi” ifadesini kullanarak, üretime ne 
kadar değer verdiklerine dikkat çekiyor. 

Sektörün sorunlarının da bulundu-
ğunun altını çizen Korkmaz, “Ancak bu 
sorunların ülke olarak, Konya olarak, 
üreterek, katma değer yaratarak, ihracat 
yaparak, tarıma önem vererek ve dahi 
insana önem ve öncelik vererek çözüle-
ceğini düşünüyorum” diyor. 

Korkmaz Group, beş farklı alanda 
üretim yapıyor

Gülvezir Korkmaz
Korkmaz Group Yönetim Kurulu Üyesi

HAZIR BETON ÜRETIMI ILE SEKTÖRE 
ADIM ATAN KORKMAZ GROUP, 
INŞAAT ALANINA DA GIREREK 
OLUŞTURDUĞU YAŞAMKENT 
MARKASIYLA ÖNE ÇIKIYOR. 

GRUP, YILLAR ITIBARIYLA 
ENERJI, MADENCILIK VE TARIM 

SEKTÖRLERINE DE YÖNELEREK 5 
FARKLI ALANDA DEĞER YARATIYOR. 
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ÖZELLIKLE BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLI 
SANAYI TESISLERI IÇIN PROJELER 

GELIŞTIREN YÜZBAŞIGIL PREFABRIK 
INŞAAT SANAYI, YÜZDE 100 

MÜŞTERI MEMNUNIYETI HEDEFIYLE 
ÜRETIMINI SÜRDÜRÜYOR.

Türkiye’nin ilk prefabrik firmaların-
dan Yüzbaşıgil Proje Taahhüt, 1983 
yılında inşaat mühendisi Muzaffer 

Büyükyüzbaşıgil öncülüğünde Konya’da 
faaliyete başlamasının ardından bu yana 
birçok resmi ve özel projede taahhütlük 
işine imza atıyor. 2011’de ortaklık yapısını 
değiştiren ve Yüzbaşıgil Prefabrik İnşaat 
Sanayi adını alan firma, bu dönemden 
sonra teknolojik altyapısını ve kapasitesi-
ni artırarak sektörün de gelişmesine katkı 
sunan öncü firmalar arasına giriyor. Kon-
ya Organize Sanayi Bölgesinde 32.000 m² 
açık, 16.000 m² kapalı alana sahip tesisin-
de üretimini sürdüren firma,  yüzde 100 
müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışma-
larını sürdürüyor. 

Yüzbaşıgil Prefabrik İnşaat Sanayi ku-
rucusu Muzaffer Büyükyüzbaşıgil, daha 
çok KOBİ ölçekli sanayicilerin tesisleri 
ile tarım ve hayvancılık alanlarına yöne-
lik projeler geliştirdiklerini hatırlatıyor. 
Büyükyüzbaşıgil, “Özellikle 2011’den bu 
yana 400’ün üzerinde endüstriyel sana-
yi yapısı projesine imza attık. Prefabrik 
sektörü olarak, pek çok firmanın kuruluş 
aşamasında ve sonrasında, kısa zaman-
da ve ekonomik çözümlerle yatırımlarını 
tamamlamasına öncülük ediyoruz” diyor. 

Beyaz ve mavi yakalı toplam 70 kişi 
istihdam ettiklerini ifade eden Büyük-
yüzbaşıgil, ayrıca kalıp ve demir işlerini 
yürüten ve zaman zaman da montaj için 
taşeron hizmeti aldıklarını söylüyor. Sek-

törde yalnızca prefabrik endüstriyel sana-
yi yapıları üzerine faaliyet gösterdiklerini 
ve bu alanda gerekli ürünleri imal ettik-
lerini ifade eden Büyükyüzbaşıgil, “Bizim 
ürünlerimiz endüstriyel sanayi yapılarının 
daha ekonomik ve daha hızlı yapılmasına 
olanak sağlıyor. Ürünlerimiz özellikle çelik 
fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle çelik 
konstrüksiyon imalatlara göre çok daha 
ekonomik. Bizim imal ettiğimiz ürünler 
olmasaydı endüstriyel sanayi tesislerinin 
inşaat maliyetleri çok daha yüksek ola-
caktı. Aynı zamanda prefabrik elemanlar 
fabrikada üretildiği için hem daha kaliteli 
hem de kısa zamanda imal edilebiliyor” 
şeklinde konuşuyor. 

Ürünlerinin demir ve beton yapısı ne-
deniyle ihracatının mümkün olmadığını 
aktaran Büyükyüzbaşıgil, bu nedenle dış 
satış yapamadıklarını, ancak iç pazarda 
lider ve güvenilir bir firma olarak faaliyet-
lerini sürdürerek büyümek istediklerini 
dile getiriyor. Sektörün sorunlarına da 
değinen Büyükyüzbaşıgil, şu bilgileri ve-
riyor: “Sektörümüzdeki ana sorun inşaat 
malzeme fiyatlarındaki istikrarsızlık. İnşaat 
süreci çoğu imalata göre uzun sayılabi-
lecek bir süreç olduğuı için hammadde 
artışlarından dolayı çoğu işimizde mağ-
dur oluyoruz. Ayrıca siyasi, jeopolitik be-
lirsizlikler ve buna bağlı beklenmeyen kur 
atakları da öngörülemeyen artışlar olarak 
sektörümüzde sorun oluyor. Yetkililerden 
bu konularda destek beklemekteyiz.”

Yüzbaşıgil Prefabrik İnşaat 
Sanayi’nin hedefi yüzde 100 

müşteri memnuniyeti

Muzaffer Büyükyüzbaşıgil
Yüzbaşıgil Prefabrik İnşaat  
Sanayi Kurucusu  
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HASAN FAYDASIÇOK, IŞ YAŞAMINA ÇOCUK DENECEK YAŞLARDAN BAŞLAMIŞ VE DEYIM YERINDE ISE 
ÇEKIRDEKTEN SANAYICI OLARAK BÜYÜK IŞLERE IMZA ATMIŞ KONYALI ÖNEMLI BIR IŞ INSANI… TÜRK 

SANAYISININ GELIŞMESINDE ÖNEMLI ROLÜ BULUNAN HASAN FAYDASIÇOK, KONYA’NIN ÖZELLIKLE MAKINE 
IMALATINDA DAHA DA ILERIYE GIDEBILECEĞINI SÖYLÜYOR.  

Çekirdekten 
yetişme duayen 
sanayici: Hasan 

Faydasıçok

Konya sanayisinin gelişimine bir 
yandan tanıklık eden, bir yandan 
da katkı sunan Faydasıçok Holding 

Onursal Başkanı ve Hasçelik Sanayi’nin 
kurucusu Hasan Faydasıçok, çocuk yaş-
larda başladığı, 60 yılı aşan iş yaşamındaki 
başarılarını, tecrübelerini, ortaya koydu-
ğu değerlerini Lonca dergisi okurları için 
paylaşıyor. 

 
Konyalı iş insanı olarak kendinizi 

okuyucularımıza nasıl tanıtırsınız? 
Konya’nın Hacı Hasanbaşı Mahallesi, 

bugünkü Nehri Kafur Caddesi Akif Paşa 

İlkokulu civarında kendi evimizde 1945 
yılında doğmuşum. Bugün mahalle olan 
Alakova Köyü’nde o dönemde dedemin 
çiftliği vardı. Yazın bu çiftlikte kışın ise şe-
hirde ikamet ederdik. Hamiyeti Milliye 
İlkokulu’nda ilköğretimimi, Karma Orta-
okulu’nda orta öğretimimi tamamlayıp 
bazı ekonomik nedenlerden dolayı lise 
eğitimime başlamadan dayımın yanın-
da ticari hayata adım attım. 1960 yılında 
nalburiye hırdavat işleri ile ticari hayatım 
başladı. Ardından askerliğimi 1968 Ocak 
ayında tamamlayıp baba ocağına dön-
düm. 1971 yılında evlendim. 1972 yılında 

ilk oğlum Naci, 1976’da Fatih, 1984’de ise 
Cem dünyaya geldi. 

Ben Karma Ortaokulu’nda son sınıfa 
giderken kooperatifçiydim. Orada defter, 
kalem, silgi, simit, dosya kâğıdı gibi tale-
belerin ihtiyaçlarına cevap verecek ürün-
ler satardım. Kooperatifçilik yapmak zevk 
aldığım bir iş idi. İnsanlara bu kanaldan 
daha iyi ulaşıyordum. Her zaman doğru 
şekilde çalışarak üyelerin paralarını en iyi 
şekilde değerlendirdim. Bir de ‘Kadınlar 
Pazarı’ denilen yerde sabah 6 ile 8 arasında 
pazarcılık yaparak okula giderdim. Bunlar 
bana ticareti sevdirdi.
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Adınıza kurduğunuz vakıfla eğitime katkı sağlı-
yorsunuz. Böyle kutsal bir misyonu üstlenirken 
neler hedeflediniz? 
Sivil toplum kuruluşlarında birçok görev al-
dım. Görevimi iyi yapmaya çalışırım. Ortam 
bulamıyorsam anında bırakırım. Bir göreve 
bir defa aday olurum ve kazanırım. Görev 
sürem bittiği zaman tekrar kesinlikle aday 
olmam. “El elden üstündür” atasözüne tam 
uyarım. Amir durumunda iseniz altınızdaki 
insanları iyi eğitin. Ona gerekli konuları akta-
rın. Hemen işine son vermeyin. Onu verimli 
bir insan olarak kazanmaya çalışın. Kurmuş 
olduğumuz Hasan Faydasıçok Vakfı kadınla-
rı da sanayiye çekmek amacı ile var. Kadınlar 
sanayide farklı görevlerde rol alabilirler. Bu 
görevlerde haftada 2-3 gün evden çalışarak 
görevlerini yapabilirler. Ayrıca kadınlar sana-
yi iş kollarında daha başarılılar, gözleri hep 
işlerinin üstünde. Öğretmen, doktor, dişçi 
gibi mesleklere daha çok kadınların önce-
lik verdiğini görüyorum. Sanayi kolunda da 
aynı görevleri üstlenmelerini destekliyoruz. 

“KADINLAR, SANAYİ İŞ 
KOLLARINDA DAHA BAŞARILI”

kömür, malyat gibi tevzi mallarını dernek 
kanalı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorduk

 Tamamı kendime ait bir aile şirketi olan 
Hasçelik ise bugünkü Eski Sanayi içerisinde 
1982 yılında fiilen çalışmaya başladı. Şirket 
bünyesinde hırdavat çeşitlerini azaltarak çe-
lik malzemeye ağırlık vermeye başladım. 
1982’den sonra çelik satıcısı olarak M.K.E 
Çelik Fabrikası bayiliği, Çemtaş bayiliği, Asil 
Çelik bayiliği gibi Türkiye’nin 3 önemli çelik 
fabrikasından bayilikler aldım. En fazla satış 
yapan firmalar listesinde ilk 3 sıraya girdim. 
Anadolu’da en büyük satıcı unvanına ulaştım. 
1994 yılında 1. Organize’ye taşındım. 1998 
yılından sonra evlatlarımın işlerime katkıları 
ile İstanbul’a şube açtık. Yurt dışından seçkin 
markaların bayiliklerini alarak, Türkiye’de zor 
bulunan malzemelerin ithalatına başladık. 
Özel kalite çelik çekme boruları ithal edip 
piyasaya sunduk. İthal ettiğimiz ürünler Tür-
kiye sanayicilerinin ve bilhassa İstanbul-Bur-
sa-Konya sanayicilerinin çoğunlukla talep 
ettiği mallar haline geldi. Memleket sanayi-
sine daha ucuz ve daha kaliteli malzemeler 
vermek arzusuyla evlatlarım da çelik imalatı-
na tamamen geçmeye karar verdiler. 

Çelik çekme haddehanesi kurmak için 
2006 yılında İtalyanlarla anlaştık. 2008 yı-
lında ilk ürünümüzü aldık. İmalatımız olan 
çelik malzemeler sanayiciler tarafından 
rağbet gördü. Daha önce küçük çapta 
soğuk haddemizi geliştirdik. Balkanların 
en modern soğuk çekme, kabuk soyma, 

“TÜRKIYE’NIN 3 ÖNEMLI ÇELIK FABRIKASINDAN BAYILIKLER ALDIM. 
EN FAZLA SATIŞ YAPAN FIRMALAR LISTESINDE ILK 3 SIRAYA GIRDIM. 

ANADOLU’DA EN BÜYÜK SATICI UNVANINA ULAŞTIM.”

“AMACIMIZ SANAYİCİMİZİN GELİŞİMİNE 
DESTEK OLMAK”

İş yaşamınızla ilgili 60 yılı aşan se-
rüveninizi öğrenebilir miyiz? Sanayi-
ciliğe nerede, nasıl, hangi şartlarda 
başladınız? 

 1968 Ocak ayında dayım Etem Bey’in 
ortağı Mustafa Bey ile ben de ortak olarak 
işe başladım. Çıraklık ve kalfalık hayatımı 
başarılı bir şekilde tamamladım, çok çalış-
tım. O yıllarda hırdavatla birlikte çelik mal-
zemeler de bulundurur, istenilen boylarda 
keser satışını yapardık. 1970 yılında Torna-
cılar ve Kaynakçılar Derneği’nde Yönetim 
Kurulu’na seçildim. Muhasip üye olarak 
14 sene bu vazifede bulundum. Bizim dö-
nemimizde değerli ustamız Fethi Tunçalp 
derneği bize teslim etti. Ayrıca 1971-1985 
yılları arasında Konya büyük alimlerinden 

Hacı Veyis Hocanın kurduğu Türk Anadolu 
Vakfında yönetim kurulu üyeliğinde bu-
lundum. O dönemler hammadde sıkıntısı 
olduğu için devlet fabrikalarından aldı-
ğımız malları tevzi kanalı ile sanayicilere 
veriyorduk. Platin, sac, demir, çelik, karpit, 
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taşlama gibi endüstri işletmelerinde son 
sistem makinaları kurduk. İmalatımız olan 
çeliklerden 25 Ø-140 Ø çap aralığında ma-
den bilyesi üretim tesisi olan Grindballs’u 
kurduk. Son model makinalarda ihracat ve 
yurt içi talepleri karşılıyoruz. Yeni yatırım 
olan krom kaplı mil ve soğuk çekim çelik 
çekme boru tesisimizi 2022 yılında üretime 
geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin büyük 
ihtiyacı olan, vasıflı çelik hammaddesi kü-
tük yapım tesisini kurmak adına arsasını 
aldık. Arazinin ıslahını ve makine çalışma-
larını başlattık. 2025 yılından evvel üretime 
geçmeyi planlıyoruz. Amacımız; sanayiciler 
bizi büyüttü, biz de sanayicilerimize daha 
iyi ve kaliteli mal üreterek büyüme ve ge-
lişmelerine destek olmak.

Peki sizi başarıya taşıyan kriterleri-
niz nelerdi? 

Başarmak için işini sevmek lazım. Akıllı, 
kolektif olmak ve bugünün işini yarına bı-
rakmamak en önemlisi… Malı satmaktan 
daha önemlisi tahsilatı iyi takip etmek ve 
en önemli kriter; hizmet, hizmet, hizmet…

“KONYA MAKİNE İMALATINDA DAHA İLERİ 
GİDEBİLİR”

Konya’nın sanayisinin 60 yıl önceki 
hali ile bugünkü halini karşılaştırabilir 
misiniz? 

Konya’da sanayi o yıllarda tornacılık, 
onarım, tamirat olarak süregelirken daha 
sonraki süreçte imalata da gereken önem 
verilmeye başlandı. Gelinen noktada ise 
tamamen imalat sektörünün bulunduğu 
bir sanayi haline gelindi.  Bugün sanayiye 
bakıldığında inanılmaz güzel kaliteli mallar 
ve makineler yapıldığını görüyorum. İşin 
içinde olmama rağmen benim dahi dik-
katimi çeken gelişmeler oluyor. Konya’da 
bu derece sanayileşmedeki gelişmelere 
katkım olduğu için gururlanıyorum. Başa-
rılarımı anlatmaktan hoşlanmam ama bu 
işte benim de katkım olmuştur.

İşe ilk başladığım yıllarda civar vilayet-
lerden gelen müşteriler kendi şehirlerinde 
de bu şekilde istenilen ölçü ve ebatlarda 
kesilerek teslim edilen malzemeleri üreten 
bizim gibi şirketlerin olmasını istemiş, bizi 
bu konuda öncü olarak nitelendirmişler. 
Onlara yardımcı olmak adına istedikleri 
siparişleri onlara gönderirdik. Şimdi 10 
bin - 20 bin adet malzemeyi 1-2 gün içinde 
kesip müşteriye ulaştırabiliyoruz. 

Konya tarım makinesi imalatında da 
kalite ve çeşit bakımından muazzam bir 
yere geldi. Yedek parça üretimi son hız 
devam ediyor. Konya’da otomobil fabrikası 
olmamasına rağmen kamyon ve otomobil 
imalat sanayi de gelişti. Son yıllarda fab-
rikalarda kullanılan makinelerin imalatı 

hızlandı. Makine imalat sanayisinin çok 
daha ileri gitmesi ve Bursa ile aynı seviyeyi 
yakalaması lazım. Hükümetin bu konuda 
gereken maddi ve diğer teşvikleri vermesi 
çok önemli… Konya sanayisi buna hazır.

“GENÇLER, ‘NE YAPABİLİRİZ’  
DİYE KONUŞMALI”

60  yılı aşan deneyiminizle gençlere 
çalışma konusunda ne gibi tavsiyeleri-
niz olabilir? Genç girişimcilere önerile-
riniz var mı? 

Bilgili insanlarla konuşun, tartışın. Ge-
lişmiş ülkelerin teknolojilerini inceleyin. 
Neler yapmışlar, yapıyorlar görün. Ayrıca 
gençlerin dürüst olmalarını, çok çalışma-
larını, üniversiteyi bitirenlerin hemen iş 
bulmak yerine 3-4 arkadaş kafa kafaya 
verip ‘ne yapabiliriz’ diye hiç olmazsa bir 
ay bunun üzerine konuşmalarını tavsiye 
ederim.

İş yaşamının yanı sıra sizi dinlendi-
ren, eğlendiren ve ilham veren hobile-
riniz var mı?

Tarihi yapıtları, müzeleri gezmek ince-
lemek hoşuma gider. Makineleri inceler-
ken bunlarda hangi malzemelerin kulla-
nıldığını sorarım. Tavsiye edeceğim, varsa 
onun yerine farklı malzeme önerebilece-
ğim durumlarda yardımcı olmayı severim.



GENÇ DEĞİRMEN VE GIBIRNet ARASINDA 
STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

TÜRKIYE’NIN ÖNDE GELEN SANAYI KURULUŞLARINDAN OLAN GENÇ DEĞIRMEN 
MAKINALARI ILE TÜRKIYE’DE ALTERNATIF INTERNET SERVIS SAĞLAYICI ŞIRKETLER 

ARASINDA YER ALAN GIBIRNet ARASINDA STRATEJIK IŞ BIRLIĞI IÇIN IMZALAR ATILDI.  
Genç Değirmen Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Remzi 

Mert SELEK; Genç Değirmen Makinalarının yaklaşık 30 yıllık tec-
rübesi ile 70 ülkeye ihracat yapan, inovasyona dayalı büyüme 
stratejisi ile sektöründe önde gelen üreticilerden birisi olduğunu, 
öncü bir firma olmalarına rağmen enerji, teknoloji geliştirme ve 
internet sektörlerine de giriş yaparak gelişen ve değişen iş dün-
yasında yerlerini korumayı hedeflediklerini belirtti.

GIBIRNet CEO’su Halim AK, yapmış oldukları kamuoyu 
yoklamaları sonucunda artan müşteri talepleri doğrultusunda 
taahhütsüz, kotasız ve uygun fiyatlı sabit geniş bant internet 
hizmetini sunduklarını belirterek, yapılacak stratejik ortaklık ile 
Genç Değirmen Makinalarının 30 yıllık tecrübesi, kurumsal ve 
güçlü mali yapısını ile Gıbırnet’in ülke genelindeki internet alt 
yapısı, teknik bilgi ve deneyimini birleştirip stratejik hedefleri 

doğrultusunda hızlı bir şekilde ilerleyerek ülkenin önde ge-
len internet servis sağlayıcı firmaları arasında yer alacaklarını 
söyledi.

Yapılan stratejik işbirliğinin önemini vurgulayan GIBIRNet 
CEO’su Halim Ak, kamuoyu araştırmalarının ve artan taleplerin 
şirketin kurulmasında ve hızla büyümesinde kilit rol oynadığını 
belirtti. Genç Makine’nin vizyonu ve sektördeki tecrübesinin 
GIBIRNet’in ilerlemesine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek 
global dünyanın gereği kaliteli ve kesintisiz internet herkes için 
erişilebilir olmalıdır, dedi. GIBIRNet’in internet alt yapısı, teknik 
bilgi ve deneyimi ile stratejik hedefleri doğrultusunda hızlı bir 
şekilde ilerlediklerini ve kısa süre içerisinde Türkiye’nin önde 
gelen internet servis sağlayıcı firmaları arasında yer almayı he-
deflediklerini söyledi.
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SAVUNMA SANAYISINDE YERLI VE MILLI ÜRETIME ÖNEM VEREN FIRMALARDAN AKDAŞ MAKINE SILAH 
SANAYI, AR-GE VE INOVASYON ALANINDAKI TEKNOLOJIK FAALIYETLERINI INNOPARK KONYA TGB’DE 

SÜRDÜRÜYOR. FIRMA BURADA TÜFEK ALTI BOMBAATARDAN MAKINALI TÜFEK VE TABANCAYA KADAR 
BIRÇOK ÜRÜNÜNÜ GELIŞTIRIYOR. 

Akdaş Makine Silah Sanayi, teknolojiyi 
InnoPark Konya TGB’de yakalıyor

Dünyada silah sanayisi her geçen 
gün önemini artırırken, böyle 
bir sanayiye sahip ülkeler de 

hem ekonomik hem de güç anlamında 
küreselde daha etkin olarak konumlanı-
yor. Türkiye de son yıllarda yerli ve milli 
savunma sanayiye ilgi göstererek bu 
alanda söz sahibi ülkeler arasında yer 
almaya çalışıyor. Bunda başarılı da olan 
Türk savunma sanayisi, yıllar önce maki-
ne ve teçhizatların tedarikinde yaşadığı 
sıkıntıları, yerli ve milli üretimle destek-
leyerek, savunma sanayisini de bu alan-
da geliştirip güçlendirmeyi başarıyor. 

Böylece savunma sanayisinde kendi 
kendine yetebilen bir ülke olma yolunda 
ilerleyen Türkiye, yerli ve milli savunma 
sanayisinde de güçlü markalar yaratıyor. 
Bu markalardan biri olan Akdaş Makine 
Silah Sanayi de InnoPark Konya Teknoloji 
Bölgesi’ndeki (TGB) AR-GE merkezinde 
geliştirdiği inovatif çalışmalarıyla sektöre 
yön verenler arasında yer alıyor. 

Innopark Konya TGB’de AR-GE faali-
yetlerini yürüten ve burada katma değer 
yaratacak inovatif çalışmalar yapan Akdaş 
Makina Silah Sanayi, hafif silah konusunda 
öncelikle ülkenin ihtiyacı olan ve dışarıya 

bağımlılığı azaltacak ürünleri daha etkin 
ve daha ekonomik olarak kullanıma sun-
mayı, bununla birlikte ihracatını da artır-
mayı hedefliyor. Firma bu merkezde 4’ü 
mühendis, biri emekli subaydan oluşan 
AR-GE ekibiyle tasarımın üretime dönüş-
türülmesi, seri üretim için gerekli olan 
teknik dosyaların hazırlanması, üretim 
sonrası test ihtiyaçlarının tespiti ve do-
kümanlarının oluşturulması ile uygulama 
konularını içeren faaliyetler yürütüyor. Fa-
aliyetleriyle ilgili bilgi veren Akdaş Makina 
Silah Sanayi İdari Personeli ve Proje So-
rumlusu İbrahim Kılınçoğlu, “Bu merkezde 
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“FARK YARATACAK 
BIR ÖZELLIĞIMIZ ISE 

BOMBAATARIMIZI DRONE’A 
TAKILARAK GÜVENLIK 
GÜÇLERIMIZIN ETKIN 

KULLANMASI IÇIN ÇALIŞMALAR 
YAPIYORUZ VE BURADA 

DA BAŞARILI SONUÇLARA 
ULAŞIYORUZ. ”

İbrahim Kılınçoğlu
Akdaş Makina Silah Sanayi İdari 
 Personeli ve Proje Sorumlusu

şu anda birçok kısa ve uzun vadeli olacak 
şekilde hedeflerimiz mevcut. Bunlardan 
bombaatar konusundaki ürün ailemiz-
den tüfek altı, gaz atar, tamburalı gibi 
ürünlerimizde hedefimizin yüzde 90’ını 
gerçekleştirmiş durumdayız. Hafif silah 
konusunda makinalı tabanca, makinalı 
tüfek, tabanca gibi ürünlerin tasarımlarını 
da burada sürdürüyoruz” diyor. 

AR-GE merkezlerinde hafif silahlar 
konusuna odaklandıklarını ve özellikle 
yurtiçi taleplere yönelik çalışmalar yü-
rüttüklerini, ancak yurtdışına ürün nu-
muneleri de gönderdiklerini aktaran Kı-
lınçoğlu, bu konuda ikili görüşmelere de 
başlandığının altını çiziyor. Bu gelişmeler 
çerçevesinde ihraç kayıtlı olarak MKEK 
ürünlerinden dost bir ülkeye bombaa-
tar satışına başladıklarını da hatırlatan 
Kılınçoğlu, “Yurtdışında referans olarak 
ürünlerimizin kendi güvenlik kuvvetleri-
mizde kullanılıp kullanılmadığı soruluyor. 
Bu yüzden önce kendi güvenlik kuvvet-
lerimizin onayından geçmek bizim için 
birinci hedef oldu. Yaptığımız çalışma 
neticesinde ülkemizde ilk ve dünya ile 
rekabet edecek şekilde tasarlanmış ve 
amiral gemimiz diyebileceğimiz AK-40 GL 
ve türevleri olan tüfekaltı bombaatardır. 
Yerli ve milli olan yeni başladığımız milli 
piyade tüfeklerinde kullanılmak üzere 
tamamen özgün tasarım olan ‘AK-40 GL 

Bombaatarı’, ülkemiz ihtiyacının bir kıs-
mını karşılayacak. Daha sonraki taleplere 
de rahatlıkla cevap verebilecek şekilde 
üretimi şekillendireceğiz” bilgisini veriyor. 

DÜNYADA SES GETİRECEK  
PROJEYE İMZA ATILACAK  

Tüfek altı bombaatarların kendi mar-
kaları adına amiral gemisi diye tabir edi-
lebilecek bir ürünleri olduğuna dikkat 
çeken Kılınçoğlu, şöyle devam ediyor: 
“Benzer ürünlerden üstünlüklerini sırala-
yacak olursak; bombaatarın tüfek altına 
takılan ağırlığının maksimum 1.5 kg ol-
ması ve namlu ömrünün 5 bin atış olması 
üstün bir özelliktir. Ayrıca 400 metre men-
zili olan bu ürünümüz, yine rakiplerine 
göre avantajlıdır. Bu ürünümüzle ilgili 
müşteri taleplerini de göze alarak yeniden 
yapılandırma çalışmalarımızı da sürdürü-
yoruz. Bir başka fark yaratacak özelliğimiz 
ise bombaatarımızı drone’a takılarak gü-
venlik güçlerimizin etkin kullanması için 
çalışmalar yapıyoruz ve burada da başarılı 
sonuçlara ulaşıyoruz. Bu çalışmalarımızı 
sonuçlandırdığımızda dünyada ses geti-
ren bir projeye imza atmış olacağız.” 

Proje bazında sadece bombaatar ile 
sınırlı kalmayıp hafif silahların geliştiril-
mesi yönünde de çalışmalarına devam 
ettiklerini aktaran Kılınçoğlu, tüfek altı 
bombaatar ile tambural bombaatar pro-
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“ENDÜSTRI 4.0 BILEŞENI OLAN 
‘BÜYÜK VERININ YÖNETILMESI’ 

KONUSUNDA ISE GEREK 
SEKTÖRÜMÜZÜN GETIRDIĞI 

VERININ YÖNETILMESINE ILIŞKIN 
MECBURIYETLER GEREKSE 

ŞIRKET KÜLTÜRÜMÜZ GEREĞI 
BU BILEŞENI DAHA DA ETKIN BIR 
ŞEKILDE KULLANABILMEK ADINA 

ÇALIŞMALARIMIZ  
DEVAM EDIYOR.”

jelerini başarıyla ticarileştirdiklerini, bun-
ların yanı sıra makinalı tabanca, piyade 
tüfeği ve tabanca olarak tamamen özgün 
tasarımlı yeni projelerinin ise sürdüğünü 
söylüyor. Kılınçoğlu, başarılı çalışmaları so-
nucunda 2020’de cirolarının 45 milyon lira 
seviyesine ulaştığını, bu yıl ise bunu yüzde 
50 artırmayı hedeflediklerini vurguluyor. 

ENDÜSTRİ 4.0 VE PANDEMİ TEKNOLOJİK 
ATILIMI HIZLANDIRDI 

Teknolojik anlamda atılımın pande-
mi döneminde olmazsa olmaz bir hal 
aldığına dikkat çeken Kılınçoğlu, Endüstri 
4.0’ın da gündemde olduğu son yıllarda 
firmalarının da teknolojiye daha fazla 
önem verdiğini söylüyor. “Bilindiği üze-
re ülkemiz için yeni teknolojik atılımın 
birden fazla bileşeni mevcut. Şirketimiz 
de bu bileşenleri organizasyonumuzda 
mevcut tüm birimlerde stratejik plan-
lama içerisine hedef olarak dahil etti. 
Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere ilgili 

bölümlerimiz planlamalar üzerinde ça-
lışıyor. Örneğin; veri tabanı sistemimizi 
‘Blok Zinciri’ yapısına uygun hale getir-
mek üzere yatırım süreçleri ile ilgili emek 
yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir diğeri 
Endüstri 4.0 bileşeni olan ‘Büyük Verinin 
Yönetilmesi’ konusunda ise gerek sek-
törümüzün getirdiği verinin yönetilme-
sine ilişkin mecburiyetler gerekse şirket 
kültürümüz gereği bu bileşeni daha da 
etkin bir şekilde kullanabilmek adına ça-
lışmalarımız devam ediyor” bilgisini veren 
Kılınçoğlu, ayrıca Endüstri 4.0 bileşenleri 
kapsamında firmaları için kıymetli olan 
önemli detaylardan birinin de yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının yönetimi olduğu-
nu söylüyor. Kılınçoğlu, bu kapsamda da 
2022 yılı sonunda firmalarında tüketilen 

elektrik enerjisini, ‘Çatı Güneş Enerji Sant-
rali’ kurulumu ile yeniden yapılandırmayı 
planladıklarını ifade ediyor. 

Kılınçoğlu, Akdaş Makina Silah Sanayi 
olarak Innopark Konya TGB’de AR-GE faali-
yetleri yürütmelerinin firmalarına avantaj-
lar sağladığına değiniyor ve başta devlet 
destekleri ile üniversite sanayi iş birliği açı-
sından önem arz ettiğini hatırlatarak söz-
lerini şöyle tamamlıyor:  “Örneğin devlet 
destekleri konusunda örnekler verirsek; 
Kurumlar Vergisi muafiyeti, Çalışan Gelir 
Vergisi Muafiyeti, SSK İşveren Payı, KDV 
Muafiyeti, Damga Vergisi Muafiyeti gibi 
avantajlarımız oluyor. Üniversite sanayi 
işbirliği konusunda da akademik danış-
manlara ve bilgiye kolay ulaşım sağlama 
gibi imkanlar buluyoruz.”  

Akdaş Makina Silah Sanayi, Huğ-
lulu Ömer Akdaş’ın sektöre adım ata-
rak döneminin ustalarından dolma 
ve tek kırma av tüfeklerinin imalatı ve 
tamiri konusunda her türlü inceliği 
öğrenmesi sonrasında 1948 yılında 
kendi tüfek atölyesini açmasıyla sek-
töre giriş yapıyor. 1975 sonrasında ise 
oğul Sadık Akdaş’ın da katılımı ile silah 
atölyesi genişlerken, Akdaş Makina 
Silah Sanayi’nin de temelleri güçleni-
yor. Babasının ustalığını 13 yaşından 
itibaren tüfeklerle bütünleşerek bir 
hayat tarzı haline getiren Sadık Akdaş, 
1988 yılında Türkiye’de ilk defa kine-
tik yarı otomatik av tüfeğini üretmeyi 
başarıyor. Kardeş Salim Akdaş’ın 1987 
yılında katılımı ile atölye modern sa-
nayi tipi seri üretime geçen güçlü bir 
makine parkuru haline geliyor. Böylece 
büyüme hamlesini hızlandıran firma, 
ortaya koyduğu potansiyelle birlikte av 
tüfeği dışında savunma ve tekstil gibi 

endüstrilere de yedek parça üretimine 
başlıyor. 

Bugün Beyşehir’in Huğlu Mahalle-
sinde 7.500 m² si kapalı alan olmak üze-
re toplam 10.000 m² alanda üretimine 
devam eden önemli bir savunma sana-
yi firması haline gelen Akdaş Makina Sa-
nayi, 2016 yılında tesis güvenlik belge-
sini de alarak savunma sanayi alanında 
kalitesini ve güvenilirliğini belgeliyor. 
MKEK’ye milli piyade tüfeklerinin ana 
parçaları olan alt gövde ve üst gövde 
üretimini yapan firma, 2018 yılı ortala-
rında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 
açmış olduğu ihaleye katılarak  MPT-76 
Silahına uyumlu bombaatar üretimi ta-
mamen özgün tasarımla üretme konu-
sunda sözleşme imzalıyor. Ardından 1.5 
yılda 10.000 adet tüfek altı bombaatar 
üretimini  tamamlamayı başarıyor. Fir-
ma halen tüfek altı bombaatar üretimi-
nin yanı sıra MKEK’ya makinalı tabanca 
imalatını sürdürüyor. 

TÜFEK ATÖLYESİNDEN SİLAH SANAYİSİNE... 
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Konya, yenilenebilir enerjideKonya, yenilenebilir enerjide

• Atığınızı yöneterek, 
gelirinizi artırabilirsiniz 

• Çekirdekten yetişme 
duayen sanayici:

 Hasan Faydasıçok 

• Konya sanayisinin 
mutlaka dikkate alması 
gereken 10 eğilim

‘güneş’ ile zirvede yer alıyor ‘güneş’ ile zirvede yer alıyor 






