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EDITOR

GEARING UP TO EXPORT!
Hiçbir şey hayal edilmeden başarılmaz diye bir söz vardır. Yenilik
öğrenilemez fakat motivasyonla, canlılık ile, umutla, durum değerlendirme ile, empati ile sezgi ile geliştirilebilir. Bilim adamları duygusal
zekâyı keşfettiler ve bir kişinin kalbi ile daha iyi görebildiği söylenmektedir. Rekabetçilik her yerde başarının olmazsa olmazıdır. Yine
de rekabetçi olmak için firmaların performanslarını hesaplamaları gerekmektedir. Her zaman olduğu gibi, oyunun kuralı rekabette nerede
olduğunuzu bilmek ve onun ne yaptığını bilmektir. Aslında dünya
küresel bir köy haline geldi ve iş hayatının sınırları ortadan kalktı.
Bunula birlikte oyunun kuralı hala dinamik bir rekabetçi yaklaşıma
sahip olmaktır. Rekabet kavramı kalıcı bir değişime doğru gitmektedir. Bilindiği üzere Konya’da faaliyet gösteren Türk ihracatçılar bu
gerçekliklerden soyutlanmış değillerdir. Dinamik bir şekilde değişen
koşulların üzerini örtemeyecekleri gerçeğinin bizzat farkındadırlar; ve
dünya piyasalarında hayatta kalmak ve faaliyetlerini sürdürmek için
çaba sarf etmektedirler.

There is a saying nothing is achieved unless it is dreamt first. Innovation can not be learned but it can be developed to shine, inspiration, motivation, spirit, hope, position thinking, empathy, intuition.
Scientists discovered the emotional intelligence, and it is said that
one sees best with a heart. Competitiveness is the sine qua non
of success anywhere. Yet to become competitive, firms must be
able to measure and evaluate their performance. As always, therule
of the game is to know where your competition is and what he is
doing. Actually, the world has become a global village and business
knows no international boundaries. However, the rule of the game
is dynamic competitiveness. The concept of competition has been
undergoing a permanent change. As known, the Turkish exporters
operating in Konya are not isolated from these realities. They are fully conscious of the fact that they have to cope with The dynamically
changing conditions; and they strive to do so in order to survive in
the world markets.

Küresel dengesizliklere ve bölgesel karışıklıklara rağmen, Türk ekonomisi sürdürülebilir büyüme konusunda güçlü pozisyonunu devam
ettirmektedir. Türkiye’deki ihracatçılar durmak bilmeden yatırım
yapmaya, üretime ve ihracatı sürdürmek istemektedirler.

Despite the global imbalances and the regional turmoil, the Turkish
Economy sustains its strong position on the path of sustainable
growth. As for Turkey’s exporters, they wish to relentlessly invest,manufacture and export.

Konya merkezli firmalar farklı endüstri kollarında büyük ölçekli
teknoloji yatırımları yaparak ihracat pazarlarını çeşitlendirmektedirler. Konyalı iş adamları, son on yıl içerisinde büyüleyici bir gelişim
kaydederek, marka yatırımları ile Pazar ihtiyaçlarını üretme noktasında büyük mesafe kat etmektedirler. Ülke çapında bir zamanlar tahıl
ambarı olarak bilinen Konya şimdilerde bir sanayi üssü olmaktan
övünç duymaktadır.

Carrying out sizeable technology investments in various industries, Konya-Based companies managed to diversify their export
markets. Realizing a fascinating growth in the past decade, the business people of Konya are nowgearing up themselves to produce
the market trends by investing in brand development. Once known
as a grain warehouse for the entire country, Konya now boasts a
remarkably developing industrial base.

İhracatçılar yönünden, rekabet bir dizi satranç hamlesi ve küresel
peyzaj gibi görünmektedir. Konya’da faaliyet gösteren ihracatçıların
istisnası yok. Onlar özellikle hedef pazar değerlendirme, araştırma,
tanımlama ve seçme konusunda küresel sorulara cevap vermek için
çalışmaktadırlar.

From the stand point of exporters, competition is a complex series
of moves and counter moves on a global landscape like a chess
play. Exporters operating in Konya are no exception. They are
particularly involved in identifying, evaluating and selecting target
markets by trying to answer global questions.

Şehrin oldukça zengin altyapısı, birçok tarihi alan ve geniş çaplı sanatsal çalışmaları ile bir açık hava müzesi gibi addedilmesi için yeterli
görünmektedir. Geçmişte de olduğu gibi şehir Türkiye’nin parlak
geleceğine katkı sağlamaktan gurur duymaktadır. Konya’ya özgü bu
tamamlayıcı öğe Konya’da faaliyet gösteren iş adamlarının mesajlarını iletmeyi hedeflemektedir. Onlara ve iş ortaklarına iş hayatlarında
kazançlı ve başarılı bir dönem diliyoruz.

The considerably rich background of the province has been enough
to make her regarded as an open-air museum, with numerous historical sites and a large number of works of art. As it was the case
in the past, the province takes pride in contributing to the bright future of Turkey. This special supplement on Konya aims at conveying
the messages of the business people operating in Konya. We wish
them and their trading partners success and lucrative trade.
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Konya Exports dergisi basın ve meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder. Yazılardaki görüşler sahibine, reklamların sorumluluğu reklam verene aittir.

KONYA’YA SON 17 YIL İÇERİSİNDE
51 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
OUR STATE HAS INVESTED 51 BILLION LIRAS
IN KONYA IN THE LAST 17 YEARS

Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Minister of Environment and Urbanization

Sayın Bakanım, şehirlerimiz ve doğamız için pek çok
çalışma ve proje yürütüyorsunuz. Yürüttüğünüz bu
çalışmalardan bize biraz bahsedebilir misiniz?
Bakanlıktaki görevimizin 1 yılını geride bıraktık. Bu süreçte
hem şehirlerimizin imar, altyapı çalışmaları, dönüşüm
ve sosyal konut projelerimiz hem de çevre sorunlarını
çözmeye yönelik başlattığımız Sıfır Atık projemiz, iklim
değişikliği ve doğal güzelliklerimizi koruma altına almak
amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız ülke çapında
başarıyla yürüttüğümüz çok büyük projelerimizdir.
Bütün bu projelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya
koyduğu “Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan
Şehirler” vizyonumuz doğrultusunda yürütüyoruz.
Biz kadim bir medeniyete sahip milletiz. Medeniyetimizi
yaşatacağımız şehirleri hep birlikte el birliğiyle imar ve ihya
etme gayreti içerisinde olacağız.
Devletimiz Konya’ya son 17 yıl içerisinde 51 milyar liralık

18

Mr. Minister, you are carrying out many studies and
projects for our cities and nature. Could you tell us a little
bit about these studies?
We left behind the shoulders a year of our duty in the Ministry.
In this process, our urban development, infrastructure works,
transformation and social housing projects, as well as our
zero waste project, with which we have initiated to solve
environmental problems, and our efforts to protect our natural
beauties from climate change, are very large projects that we
successfully carry out throughout the country.
We carry out our vision of ’’Sustainable Environment and
Civilization Living Cities’’ all of these projects are presented by
our President.
We are an ancient civilization nation. We will endeavor to
reconstruct and revive the cities where we will keep our
civilization together.
Our state has invested 51 billion Liras in Konya in the last
17 years. Our investments continue to make Konya a global

yatırım gerçekleştirdi. Konya’yı sanayi, tarım ticaret
başta olmak üzere pek çok alanda dünya markası haline
getirecek yatırımlarımız devam ediyor.
Biz Bakanlık olarak, Konya’da bugüne kadar 12 milyar
847 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 1 milyar 3
milyonluk yatırımımız da devam ediyor.
En son Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Konya’mızı ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız bu ziyareti
esnasında Konya’da eğitimden sağlığa, enerjiden
altyapı çalışmalarına, öğrencilerimizin, hemşerilerimizin
faydalanacağı sosyal donatılara kadar toplam yatırım tutarı
645 milyon lira olan 88 eser ve hizmetin açılışını yaptı.
Konya’mız için daha çok projeyi hayata geçireceğinin de
sözünü verdi. İnşallah önümüzdeki dönem bütün bu plan
ve projelerin hayata geçirileceği verimli bir dönem olacak.
Medeniyet demişken izninizle buradan Konya’ya
girmek isterim. Konya’nın sizin için çok özel bir
şehir olduğunuzu biliyoruz. Yürüttüğünüz özel bir
çalışmanız bulunuyor mu?
Konya Selçukludan, Osmanlıya ve Cumhuriyet’imize
kadar kültürümüzün, tarihimizin ve geleneklerimizin izlerini
taşıyan şehirlerimizden biridir.
Bu kadim şehrimize hizmet etme sırası şimdi bizde. Bu
anlamda sadece şehircilik ve çevre konularında değil,
ulaşım, eğitim, sağlık ve spor başta olmak üzere her
alanda Konya’mızın ihtiyaçlarını karşılamak, hemşerilerime
hizmet etmek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti
sarf ettiğimizi belirtmek isterim.
Başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak

brand in many areas, particularly in industry and agriculture
trade.
As the Ministry, we have realized 12 billion 847 million TL
investment in Konya so far. Our investment of 1 billion 3 million
TL continues.
Lately the President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip
Erdoğan visited Konya. During his visit, the President of the
Republic of Turkey inaugurated 88 works and services with
a total investment of 645 million Turkish liras, ranging from
education, health, energy, infrastructure studies and social
facilities to the benefit of our students and fellow citizens
He also promised to realize more projects for Konya.
Hopefully the next period will be a fruitful period in which all
these plans and projects will be implemented.
Speaking of civilization, with your permission I would
like to enter the topic of Konya from here. We know that
Konya is a very special city for you. Do you have any
special work going through?
Konya is one of the cities that bear the traces of our culture,
history and traditions from the Seljuks, to the Ottoman Empire
reaching to today’s Republic.
Now it’s our turn to serve this ancient city. In this sense, I
would like to state that we have made every effort to meet the
needs of Konya and serve our fellow citizens in every field,
not only in urbanism and environmental issues, but also in
transportation, education, health and sports.
I would like to state that we have implemented our projects
that will take Konya further starting from our mayors,
especially our Governor and Metropolitan Mayor, our local
managers and with our non-governmental organizations. I
would like to underline of course that our biggest supporters

Konya’da da diğer 80 ilimizde olduğu gibi kentsel
dönüşümden sosyal konut projelerimize, millet
bahçelerinden alt yapı üst yapı çalışmalarımıza, çevre
koruma ve iklim değişikliği çalışmalarımıza kadar
Bakanlığımız uhdesinde olan alanlarda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
In Konya as in the other 80 provinces, we continue our
activities in areas that are under the responsibility of
our Ministry starting from urban transformation to social
housing projects, from nation gardens to infrastructure
superstructure works, to environmental protection and
climate change works.

üzere bütün belediye başkanlarımız, yerel yöneticilerimizle,
sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Konya’mızı daha
ileriye götürecek projelerimizi hayata geçirdiğimizi
belirtmek isterim. Bu projelerimizi yürütürken tabii ki en
büyük destekçimizin hemşerilerimiz olduğunun altını
çizmek isterim. Atacağımız bütün adımlarda onlarla
istişare ederek, onların talep ve arzularını göz önünde
bulundurarak planlamalarımızı yapıyoruz.
Projelerimizden kısaca bahsetmem gerekirse bunlardan
biri sosyal konut projemizdir. 67 ildeki 140 projemizin
7’sini Konya’mızda gerçekleştiriyoruz. Projemizin kura
çekimlerini gerçekleştirdik. Hak sahipleri artık belli.
Burada yapacağımız 2 bin 425 konutu en kısa sürede
tamamlayarak hemşerilerimizi konutlarına kavuşturmuş
olacağız.
Bunun dışında hemşerilerimizden gelen konut talebi var.
Bu talepler doğrultusunda Konya merkezde 1.000 konut
daha yapılmasını planlıyoruz. Bununla beraber Konya’mıza
3 bin 500 konut kazandırmış olacağız.
Bu projeyi TOKİ Başkanlığımızla yürütüyoruz. Tabii
TOKİ’nin Konya’mızda yaptığı çalışma sadece bu değil.
TOKİ ile Konya’da bugüne kadar 2 milyar 280 milyon
liralık yatırım gerçekleştirdik. Hali hazırda 667 milyon liralık
devam eden projelerimiz bulunuyor.
19 bin 452 konutun, 101 sosyal donatının yapım süreci
tamamlandı. 3 bin 476 konut ve 16 sosyal donatının yapım
süreçleri devam ediyor.
Burada izninizle kentsel dönüşüm çalışmalarına
değinmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda “Kentsel
Dönüşüm Eylem Planı”nı açıkladınız. Bu eylem planı
kapsamında Konya özelinde yürüttüğünüz veya
desteklediğiniz projeler bulunuyor mu?
Evet, sizin de az önce belirttiğiniz gibi 12 Eylül’de “Kentsel
Dönüşüm Eylem Planı”mızı açıkladık.
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are our fellow countrymen. In all the steps we will take, we
make our plans by consulting with them and considering their
demands and desires.
If I would need to briefly mention our projects, one of them
is our social housing project. We are realizing 7 of our 140
projects in 67 provinces in Konya. We conducted cast lots
for our project. The beneficiaries are now certain. We will be
completing the 2 thousand 425 houses we will make here
as soon as possible and bring our fellow countrymen to their
homes.
On the other hand, there is another housing demand from our
fellow countrymen. In line with these demands, we plan to
build 1,000 houses more in the center of Konya. Additionally,
we will have 3 thousand 500 houses in Konya.
We are carrying out this project with TOKI. Of course, this is
not only work of TOKİ in Konya. Until now we have realized 2
billion 280 million TL investment in Konya with TOKİ. There are
already 667 million TL of ongoing projects.
19 thousand 452 houses, 101 social equipment construction
process were completed. The construction of 3 thousand 476
houses and 16 social facilities is in process.
With your permission in here, I would like to mention the
urban transformation works. In the recent weeks you have
announced the ‘Urban Transformation Action Plan’. Under
this action plan are there any projects that you carry on or
support especially for Konya?
Yes, as you just mentioned before, we announced our‘Urban
Transformation Action Plan’ on September 12th.
We started our urban transformation project within the scope
of transformation work as a result of our work with local
governments in 2019 to 65 thousand housing units all over
Turkey. We will transform 2 thousand 500 of these residences
in Konya within the scope of our action plan.
Consisting of 8 items article 2 of this action plan include the
transformation of industrial areas and historic city centers. We

Dönüşüm çalışmaları kapsamında yerel yönetimlerle
yaptığımız çalışmalar neticesinde tüm Türkiye’de 2019
yılı için 65 bin konutluk kentsel dönüşüm çalışmamızı
başlattık. Konya’mızda bu konutlardan 2 bin 500 adedini
eylem planımız kapsamında dönüştüreceğiz.
8 maddeden oluşan bu eylem planımızın 2 maddesi de
sanayi alanlarının ve tarihi kent merkezlerinin dönüşümünü
içeriyor. Bu maddeler kapsamında Konya’mızda iki büyük
projemizin çalışmalarını başlattık.
Bunlardan biri yani sanayi alanlarının dönüşümü
kapsamında yürüttüğümüz hem eski sanayi hem de
Karatay sanayi alanlarımızı şehrin dışına taşımak için
yürüttüğümüz projemizdir. Bu projeyi Büyükşehir ve
Meram ile Karatay belediyelerimizle ortak yürütüyoruz.
Eski sanayi ve Karatay sanayi alanlarımız şehrin dışına, 3
milyon metrekarelik bir alana taşıyoruz. Bu alanın içinde
bahçelerimiz, camimiz, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını
karşılayacak sosyal donatılar olacak. Yine bu alanda
esnafımızın hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmesi için
gerekli her türlü altyapıyı sağlamış olacağız. Yaklaşık 850
bin metrekarelik alana inşaat yapıyoruz ve şu ana kadar 3
bine yakın esnafımızın sözleşme yaptı.
Eski sanayi alanlarını da kültürümüzün şehircilik anlayışını
yansıtacak şekilde yeniden imar edecek ve millet
bahçelerine çevireceğiz.
Diğer bir projemiz de Mevlana Meydan Projemizdir.
Tarihi kent meydanlarını ihya etmek
ve geleceğe sağlam bir şekilde
aktarmak üzere başlattığımız bu
projeyle Mevlana Müzesi, Selimiye
Camisi ve Kapu Camisini içine
alanı 36 bin metrekarelik bir kültür
ve turizm aksı haline getireceğiz.
Buradaki tarihi eserlerimizi gün
yüzüne çıkaracağız, esnaflarımızın
daha iyi hizmet verebilmesi için
dükkânlarımızı restore edeceğiz.
Yine Alaaddin Caddesinde tarihi
dokuya uygun cephe sağlıklaştırma
çalışmamız var.
Peki, Konya’da Bakanlık
tarafından hayata geçirilen
diğer projelerinizden de biraz
bahsedebilir misiniz?
Konya’mızda bisiklet yolları ile ilgili
bir master plan hazırlıyoruz. 550
kilometre bisiklet ağı olacak şekilde
bir proje hazırlığındayız. Bu ağın 300350 kilometresi şu an fiilen

have started the work of two big projects in Konya within the
scope of these articles.
One of them is the project that we carry out in order to move
our Old Industrial and Karatay Industrial areas out of the city
within the scope of transforming the industrial areas. We are
conducting this project with Metropolitan, Meram and Karatay
Municipalities.
We will move our old industrial and Karatay industrial areas
out of the city to an area of 3 million square meters. Within this
area, our gardens, mosque, social facilities will meet all the
needs of our citizens. Again in this field, in order to serve our
fellow citizens better we will provide all kinds of infrastructure
for our craftsmen. We are making construction on an area of
approximately 850 thousand square meters and so far nearly
3 thousand of our trades have signed contracts.
We will reconstruct the old industrial areas to reflect the
urbanism of our culture and turn them into nation gardens.
Another project is the Mevlana Square Project. With this
project we have started to revive the historical city squares
and transfer them to the future in a solid way, with an area of
36 thousand square meters we will turn the area of Mevlana
Museum, Selimiye Mosque and Kapu Mosque into a cultural
and tourism axis. We will bring to life our historical artifacts
here and we will restore our shops in order to provide better
service for our craftsmen.
Again in Alaaddin Street, we have a facade rehabilitation work
in accordance with the historical texture.

kullanılıyor. Projeyi tamamladığımızda sağlıklı yaşam için
önemli bir alanı Konya’mıza kazandırmış olacağız.
81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma
projemiz var. Millet bahçeleriyle vatandaşlarımızın şehir
içinde rahat nefes alabilecekleri alanlar yapmış olacağız.
Bu kapsamda Konya’mızda biri Meram Dutlu Koruluğu
ve diğeri Konya eski stat yerinde olmak üzere 2 millet
bahçemizin açılışını gerçekleştirdik.
Seydişehir, Sarayönü, Karapınar ve Ereğli’de yapılacak
millet bahçeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Şu an Konya’mıza 1 milyon 10 bin metrekarelik alana
sahip millet bahçesi kazandırmış bulunuyoruz. 854 bin
metre karelik alandaki çalışmalarımız sürüyor. Bu millet
bahçeleri de tamamlandığı vakit Konya’mıza yaklaşık 2
milyon metrekarelik alanda 6 millet bahçesi kazandırmış
olacağız.
Biliyorsunuz ülkemiz doğa harikası zenginliklere sahip bir
ülke. Bu zenginlikleri korumak adına 81 ilimizde Bakanlık
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bunlardan biri de Obruk Hanı ve Kızören Obruğu ile ilgili
yürüttüğümüz çalışmamızdır. Obruk Hanı Bakanlığımız
tarafından “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü
Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Obruk Hanı ile ilgili
çalışmalarımızı Karatay Belediyesiyle birlikte yürütüyoruz.
Buranın restorasyonu ve çevre düzenlemesini
tamamlayarak hem Konya’mıza hem de ülke turizmine
katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Tabii bunların dışında Konya’mızın ihtiyacı olan diğer
projelerin hayata geçirilmesi için de her türlü desteği
veriyoruz. Bunlardan biri de Konya’mıza kazandıracağımız
metro ile ilgili yürüttüğümüz projemizdir. Bu konudaki
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Could you mention to us something about your other
projects implemented by the Ministry for Konya?
We are preparing a master plan on bicycle paths in Konya.
We are preparing a project with a 550 km cycling network.
300-350 kilometers of this network is currently in use. When
we complete the project, we will provide an important area
for healthy life in Konya.
We have project to gain a nation garden with 81 to 81 million
square meters. With the nation gardens, we will have built
areas where our citizens will easily breathe in the city. In
this context, we have opened two national gardens, one of
which is Meram Dutlu Koruluğu and the other in Konya’s old
stadium site.
Seydişehir, Sarayönü, Karapınar and Ereğli’de continue to
work for the nation’s gardens.
At the present we have provided Konya with 1 million 10
thousand square meters of a nation garden area. Of which,
854 thousand square meters of work is in progress. When
these national gardens will be completed, we will have gain a
total of 6 nation gardens in our 2 million square meters area.
As you know, our country is a country with rich natural
wonders. As a Ministry in order to protect these riches, we
continue our activities in 81 provinces.
One of them is our study on Obruk Khan and Kizoren
Obrugu. Obruk Inn was registered as “Natural SiteSustainable Conservation and Controlled Use Area” by
our Ministry. We are carrying out our studies on Obruk
Khan together with Karatay Municipality. By completing
the restoration and landscaping of this place, we aim to
contribute both to Konya and the country tourism.
Of course for the realization of other projects that Konya
needs we also provide all kinds of support. One of them is
the project we carry out for the metro we will bring to Konya.
We will continue to work on this issue.

Konya’mız için şehirlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda
şehirlerin imarı, çevreyi koruma, doğal alanları koruma hususlarında ciddi bir
hassasiyet artışı söz konusu. Bu durum da bizim için son derece memnuniyet verici.
Medeniyetimizin izlerini taşıyan, modern dönemin şartlarına uyum sağlamış şehirleri
hep beraber el birliğiyle kuracağız.
We are working for the future of our city, for Konya. Lately in our country, there has
been a significant increase in the sensitivity of urban development, environmental
protection and natural areas. This situation is for us a great satisfaction.
Carrying the traces of our civilization, we will build together cities adapted to the
conditions of the modern era.
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VALİMİZ SAYIN CÜNEYİT ORHAN TOPRAK’IN
KONYA’YA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ
OUR GOVERNOR MR. CÜNEYİT ORHAN TOPRAK
AND HIS THOUGHTS ABOUT KONYA
Konya tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği
yapmış, on bin yıllık geçmişini Anadolu Selçuklu Devletine
212 yıl başkentlik yaparak taçlandırmış ve bu sayede
neredeyse adım başı Selçuklu eseriyle donatılmış, gerek
doğal güzellikleri gerekse başta Hazreti Mevlana olmak
üzere tarihi ve kültürel değerleriyle herkes tarafından gelip
görülmesi gereken muazzam bir şehirdir.

Konya has been home to various civilizations throughout
history, it has crowned its ten thousand years history as the
capital of the Anatolian Seljuk State by being the capital for
212 years and thus equipped with almost Seljuk work of art,
with its natural beauties as well as its historical and cultural
values, especially Mevlana Celaddiin-i Rumi, it is an enormous
city that must be seen by everyone.

Konya 40.838 km² alanıyla Türkiye’nin en büyük
yüzölçümüne sahip, 1 milyon 300 bini İl merkezi olmak
üzere, toplam 2 milyon 205 bin kişilik nüfusuyla Türkiye’nin
7. büyük İlidir.

Konya, is Turkey’s largest area with 40.838km², including 1
million 300 thousand inhabitants in the city center, with a total
of 2 million 205 thousand inhabitants which makes it Turkey’s
7th largest province.

Konya denince akla ilk gelen Hazreti Mevlana’dır. Hazreti
Mevlana bu topraklarda insanlara öğretisini, hoşgörüyle
yaklaşmayı, aşkın ateşini ve gözyaşını aşılamış birisidir.

When it comes to Konya, the first thing that comes to mind is
Mevlana Celaddiin-i Rumi. Mevlana Celaddiin-i Rumi is one of
the people who instilled his teachings, tolerance, fire of love
and tears in these lands.

Bugünde, gerek Konya’da yaşayan vatandaşlarımızın,
gerekse yerel yöneticilerimizin Mevlana’dan almış oldukları
bu ruhu devam ettirdiklerini, yine burada insanların
birbirine tahammül sınırlarının yüksek olduğunu, birbirlerine

Today, you can see that both our citizens living in Konya
and our local administrators have continued this spirit that
they have received from Mevlana, and again here people’s
tolerant limits to each other is high and you can see that they
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hoşgörüyle yaklaştıklarını görebilirsiniz. İnsanlarımız, Allah
sevgisini aşk ile adlandırıp, gözyaşı dökebilecek seviyeye
gelme çabası içindedir.
Konya’nın çağrıştırdığı ikinci konu ise tarımdır. Konya oldu
olası, Türkiye’nin “tahıl ambarı” diye adlandırılan özelliğini
korumaktadır. İlimiz tarım için stratejik öneme sahip 30
üründe Türkiye’de ilk 3 sırada yer almakta, yine 15 üründe
de 1. sırada bulunmaktadır.
İlimizde hayvancılık faaliyetleri de artarak devam etmektedir.
2 milyonun üzerinde küçükbaş, 1 milyon civarında
büyükbaş hayvan mevcuduyla birlikte, 3,5 milyar adet
yumurta üretimi, yaklaşık 1,5 milyon ton süt üretimi ile
tarımda lokomotif olma özelliğini devam ettirmektedir.
Buradan şunu ifade etmek isterim ki; kaynakların ve
yağışların giderek azaldığı, küresel ısınma süreçlerinin
çoğaldığı bir dönemde tarım sektöründe artık bilimsel
çalışmaların yapılması zaruret haline gelmiştir.
İlimizde bu alanda hizmet veren Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitümüz’de dünyada yaşanan
iklimsel değişikliklere yani kuraklığa çözüm getirebilmek
adına ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin; aynı cinsten
yerli tohumlarımızı birbirleriyle karıştırmak suretiyle ürünün
genetiğiyle de oynanmadan 2,5 katına kadar verim artışı
sağlanmıştır. Yine burada yapılan çalışmalar neticesinde çok
daha az su kullanarak, daha fazla ürün elde edebilmenin
yolları bulunmuştur.

approach with tolerance to each other.
Our people are in an effort to call the love of Allah and come to
a level that can shed tears.
The second issue that Konya is recalling is agriculture. Konya
was Turkey’s granary and still protects its name. Our province
has strategic importance for agriculture, located in the top 3 in
Turkey in 30 items; also it ranked 1 first in new 15 items.
Livestock activities in our province are also increasing. With
over 2 million ovine and around 1 million bovine animals, 3.5
billion eggs production and 1.5 million tons of milk production
it continues to be the locomotive in agriculture.
I would like to express here that it is necessary to carry out
scientific studies in the agricultural sector at a time when
resources and precipitation is gradually decreasing and global
warming processes are increasing.
From the International Agricultural Research Institute, Bahri
Dağdaş, which provides services in this field in our province,
undertakes serious studies in order to bring solutions to
the climatic changes in the world. For example, it has been
achieved by mixing our domestic seeds of the same genus, for
the yield to increase up to 2.5 times without playing with the
genetics of the product. Again, as a result of the studies done,
ways to obtain more products by using less water has been
found.
As a result of our domestic and national seed studies, we have
achieved great success in corn. Currently, only 36 of the 300

Su kullanımını ne kadar azaltırsak
azaltalım, tarım yapabilmek için su
vazgeçilmez bir unsurdur. İlimizin suyla
buluşturulması anlamında buradan
Devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza
şükranlarımı arz ediyorum. İlimizde
çok büyük projeler hayata geçirildi ve
geçirilmeye de devam edilmektedir.
Örneğin; Göksu Irmağı’nın suları
Akdeniz’e boşa akmakta iken
bölgede yapılan 3 tane devasa baraj
inşaatı tamamlanmış durumdadır. Bu
barajlardan getirilecek olan yıllık 414
milyon metreküp suyun 100 milyon
metreküp kadarı içme suyu, geriye kalan
kısımları da tarım alanlarının sulamasında
kullanılacaktır.

No matter how much we reduce water
use, water is indispensable for agriculture.
I would like to express my gratitude to
our Government and to the President
of the Republic in terms of bringing
our city together with water. Very large
projects have been implemented in our
province and are still being implemented.
For example, while the waters of
Göksu Irmağı (River) are wasted to the
Mediterranean, the construction of 3 huge
dams in the region has been completed.
Of the 414 million cubic meters of water
to be brought from these dams, 100
million cubic meters will be used for
drinking water and the remaining parts will
be used for irrigation of agricultural areas.

Yerli ve milli tohum çalışmalarımız
neticesinde mısırda da büyük
başarılara imza atılmıştır. Şu anda
tarım piyasasında bulunan 300’e
yakın mısır tohumu türünün sadece
36’sı yerli ve milli olup, buradan
da anlaşılacağı üzere bu konuda
dışarıya ciddi anlamda bağımlıyız.
Enstitümüzün yaptığı çalışmalarla
kısa bir süre önce İlimizde 6 tane
yerli ürünü yerli isimleriyle birlikte
çiftçilerimizle buluşturmuş olduk.
Yine, Beyşehir Gölümüzden bahar
ve yaz ayları arasında özellikle suyun
yükseldiği dönemlerde mevcut 225
km uzunluğundaki kanalla Apa
Barajı ve Hotamış Depolamasına
su getirilmektedir. Bu kanala 3
barajımızdan Mavi Tünel vasıtasıyla
da su aktarımı yapılacaktır.
İlimizin 18 bin 908 km² olan tarım
alanlarının yüzde 26’sında sulu
tarım yapılmaktadır. Bu konuda
hedefimiz; bir yandan su kaynakları
sınırlı olan Konya Kapalı Havzasına
yeni yatırımlarla su kaynakları
kazandırmak, diğer yandan
mevcut suyun en tasarruflu ve
modern yöntemlerle verimli olarak
kullanılmasını sağlamak ve bu
sayede İlimizin tarımsal üretimini
artırmaktır. Halen ekonomik olarak
kullanılabilir yeni su kaynakları
arayışlarımızda devam etmektedir.
Yine Konya’nın önemli değerlerinden
biri de turizmdir. Bir ilde turizmden
bahsedebilmek için insanlara
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corn seed species in the agricultural
market are domestic and national,
and as we can see from this, we are
seriously dependent on the foreign
market in this regard. With the work
of our institute, we recently introduced
6 local products to our farmers
together with their local names.
Again, water is brought to the Apa
Dam and Hotamış Storage via the
existing 225 km long canal between
Beyşehir Lake and spring and
summer months, especially during
periods of high water. Dasu will be
transferred to this channel through
Blue Tunnel from 3 dams.
26 thousand percent of the
agricultural areas of our province 18
thousand 908 km²olutulut is made.
Our objective in this regard is to
provide water resources to the Konya
Closed Basin, which has limited
water resources on the one hand,
and to ensure that the existing water
can be used efficiently with the most
economical and modern methods
and thus to increase the agricultural
production of our province. We are still
in search of economically usable new
water resources.
Beyşehir Lake during the spring and
summer months especially during
periods of high water, brings via the
existing 225 km long canal of the
Apa Dam and Hotamış water to be
stored. Dasu will be transferred to
this channel through Blue Tunnel by 3
dams.

sunabileceğiniz, arz edebileceğiniz
değerleriniz olması gerekmektedir. Bu
anlamda İlimiz gerçekten büyük bir
zenginliğe sahiptir.
Kültürel zenginliğimizin vatandaşlarımız
tarafından bilinenin çok daha ötesinde
olduğunu söyleyebilirim. Örneğin; Çumra
İlçemizde Çatalhöyük Neolitik Kenti
bulunmaktadır. Burada M.Ö. 7000’li
yıllarda yaşayan insanların kalıntıları,
sokakları, yerleşim yerleri, evleri ve
hayvanlarını barındırdıkları yerler var.
Buraları gezdiğimizde bir zaman tüneline
girdiğimizi hissediyoruz. O dönemde
yaşayan insanların yaşam alanlarına ait
kalıntıları ile o döneme götüren güzellikler
mevcut. Çatalhöyük insanlığın neredeyse
başlangıcına yakın medeniyetlere ev
sahipliği yapmış bir yerdir.
Yine Halkapınar İlçemiz’de bulunan
İvriz Kaya Anıtı Hitit taş oymacılığına ait
bir eserdir. Kabartmada yer alan üzüm
salkımı ve başak o dönemlerde bölgede
tarıma geçildiğinin açık bir göstergesidir.
Seydişehir İlçemizde bulunan Tınaztepe
Mağaramız ise insanlığı kendisine
hayran bırakacak bir güzelliğe sahiptir.
Ayrıca turizm değerlerimiz arasında yer
alan Sille, tarihi yapısı ve Konya şehir
merkezine yakın olan konumuyla yerli
ve yabancı ziyaretçilerimizin ilgi odağı
olmaktadır.
Önem verdiğimiz diğer bir konu da sanayi
sektörü olup, Konya sanayi alanında
oldukça gelişmiş durumdadır. Şu anda
ilçelerimizle beraber 9 adet Organize
Sanayi Bölgesi mevcuttur. Bu Organize
Sanayi Bölgelerinde mevcut 895
fabrikada yaklaşık 50 bin kişiye istihdam
sağlanmaktadır. İlimizden yıllık 1,8 milyar
dolar ihracat gerçekleştirilmektedir.
İlimiz sanayi sektöründeki üretim birkaç
ürünle sınırlı olmayıp, silah sistemlerinden
uçak parçalarına, araç parçalarından
tarım makinalarına, otomotiv yedek
parçasından un ve yem fabrikası kuracak
sistemlere kadar birçok alanda üretim
yapılmaktadır. Öyle ki dünyanın birçok
ülkesine anahtar teslimi fabrika kurup
gelen firmalarımız mevcuttur.

With 18 thousand 908 km², irrigated
agriculture is carried out in 26 percent
of the agricultural areas of our province.
On the one hand, our objective in this
regard is to provide water resources to the
Konya Closed Basin, which has limited
water resources, and on the other hand to
ensure that the existing water can be used
efficiently with the most economical and
modern methods and thus to increase the
agricultural production of our province. We
are still in search of economically usable
new water resources.
Tourism is also one of the important values
of Konya. In order to talk about tourism in
a province, you must have values that you
can offer to people. In this sense, our city
has a great wealth.
I can say that our cultural wealth is far
beyond what is known to our citizens. For
example, in Çumra there is a Çatalhöyük
Neolithic City. Here, there are remmants,
streets, settlements, houses and places
where they had animals in the 7000s BC.
When we visit these places we feel that
we entered a time tunnel. Remains of the
living spaces of the people living in that
period and the beauties that lead to that
period are available. Çatalhöyük is home
to the civilizations close to the beginning of
humanity.
The Ivriz Rock Monument in Halkapınar is
a work of Hittite stone carving. The bunch
of grapes and ears in the relief are a clear
indication of the transition to agriculture
in the region at that time. Our Tinaztepe
Cave in Seydişehir has a beauty that will
fascinate humanity. Sille, which is also
among our values of tourism, is the center
of attention of domestic and foreign visitors
with its historical structure and its location
close to Konya city center.
Another issue we pay attention to is the
industrial sector and Konya is highly
developed in the industrial field. There are
currently 9 Organized Industrial Zones
within our districts. The existing 895
factories in these Organized Industrial
Zones employ approximately 50 thousand
people. 1.8 billion dollars export annually
of is realized from our province.

Production in the industrial sector of our province is not
limited to a few products, production is made in many fields
ranging from weapon systems to aircraft parts, vehicle parts
to agricultural machinery, automotive spare parts, systems to
establish flour and feed factories. So many companies in the
world come and established a turn-key factory.
R & D studies are also given great importance in Konya’s
Industry. R & D activities are concentrated in Teknokent and
InnoPark, the technology development regions of our province.
On the other hand, there is a big investment in our city in the
Defense Industry field laid on 22 March 2019. Konya Defense
Industry Joint Stock Company, which was established in
partnership with ASELSAN and 24 companies serving in
Konya Defense Industry sector, continues to establish a
Weapon Systems Factory on an area of 300 acres.
’’Technology Remote Controlled Weapon Systems” will be
produced when the factory starts operations.

Konya Sanayisinde aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına
çok önem verilmektedir. Ar-Ge çalışmaları İlimizin teknoloji
geliştirme bölgeleri olan Teknokent ve InnoPark’ta
yoğunlaşmaktadır.
Diğer yandan, 22 Mart 2019 tarihinde temeli atılan
Savunma Sanayi alanında İlimize büyük bir yatırım söz
konusudur. ASELSAN ile Konyalı Savunma Sanayi
sektöründe hizmet veren 24 firmanın ortaklığıyla kurulan
Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi tarafından 300
dönüm alanda Silah Sistemleri Fabrikası kurulması yönünde
çalışmalar devam etmektedir. Fabrika faaliyete geçtiğinde
“İleri Teknolojili Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri”
üretilecektir.
Yine bu fabrikanın yanında 1,5 milyon m² diğer bir ifadeyle
fabrika alanının 5 katı kadar bir alanın Karma Endüstri
Bölgesi haline getirilmesi için bir talebimiz var. Bu yatırımların
tamamlanması ile neredeyse Ülkemizin Savunma
Sanayisinde hiç kimseye muhtaç olmayacak bir seviyeye
ulaşması söz konusu olacaktır.
Devletimiz tarafından İlimize yapılan yatırımlar hız kesmeden
devam etmektedir. 2018 Aralık ayı içerisinde İlimizde
gerçekleşen toplu açılışta 1,5 milyar Türk Lirası civarında
tesis vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuşken, aradan
daha bir yıl geçmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle değeri yaklaşık 650 milyar Türk Lirası olan 88
tesisin açılışını yaptık. Bu açılışta Sayın Cumhurbaşkanımızın
da ifade ettiği gibi Konya’ya son 17 yılda yapılan yatırım
toplam tutarı 51 milyar Türk Lirasıdır. Bu açıdan baktığımızda
İlimize Devletimizin gerçekten ne denli değer verdiği
ortadadır.
İlimizde Konya-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren 2011 yılında
faaliyete geçmiş olup, vatandaşlarımız hızlı ve konforlu
ulaşım imkanına kavuşmuştur. Demiryolu taşımacılığı ile
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In addition to this factory, we have a demand for 1.5 million
m², in other words, 5 times bigger than the area of the factory
planned to be turned into a mixed industrial zone.
It will be possible for our country to reach a level that will not
need anybody in the Defense Industry, with the completion of
these investments.
It continues unabated the investments made by our state
to our province. At the mass opening in our province in
December 2018, around 1.5 billion Turkish Liras facility were
offered to our citizens, before the end of the year, we made
the opening of 88 facilities worth 650 billion Turkish Liras with
the honors of our President of the Republic. As stated by our
President at this opening, the total investment made in Konya
in the last 17 years is 51 billion Turkish Liras. When we look at
this aspect, it is obvious how much our State really values our
province.

senelik 4 milyona yakın yolcu
taşımacılığı yapılıyor. İnşaatı
tamamlanmak üzere olan Yeni YHT
Garımız, 75 bin m² alanda 29.500
m² kapalı alanı ve sosyal tesisleriyle
birlikte İlimize hizmet verecektir.
Yine Karaman’a kadar hızlı tren
hattının altyapı üstyapı çalışmaları
ve elektrifikasyon işi tamamlanmış
olup, sinyalizasyon çalışmaları
sürmektedir. Karaman’dan sonra
da Ereğli Ulukışla üzerinden
Mersin’e kadar ulaşacak Hızlı Tren
Projemiz devam etmektedir.
Bununla birlikte, 1 milyon m² alana
sahip Kayacık Lojistik Merkezi
tamamlanmak üzeredir. Tüm bu
ulaşım projeleri İlimizde üretilen
ürünlerin pazara ulaştırılması ve
ham madde temininde büyük
öneme sahiptir. Bu projelerin
tamamlanması ile Konya tam
anlamıyla lojistik bir üs haline
gelecektir.
Konya İli bu güne kadar yapılan ve
yapılmakta olan yatırımlarla sağlık
alanında da önemli hizmetlere
kavuşmuştur. İlimizde bulunan
44 hastanede yataklı sağlık
hizmetleri verilmektedir. 838 yataklı
olarak başlanılan ancak Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla
1250 yatak kapasitesine yükseltilen
Konya Şehir Hastanesinde
fiziki gerçekleşme yüzde 75
seviyelerine ulaşmış durumdadır. Bu
Hastanenin de tamamlanmasıyla
Konya bölgenin sağlık üssü haline
gelecektir.
İlimizde birçok spor dalına
ilişkin potansiyel bulunmaktadır.
Bunlardan biri de kayak sporudur.
Konya İl merkezine 50 km
mesafede Derbent İlçemizde
bulunan 2350 metre yüksekliğindeki
Aladağ’da kayak tesisi kurulmasına
yönelik çalışmalarımız devam
etmektedir. Ödeneği ayrılmış olup,
tahsis süreci tamamlandığında
yapımına başlanacaktır. Proje
gerçekleştirildiğinde hem spor
alanında hem de turizm alanında
İlimiz önemli bir tesise kavuşmuş
olacaktır.
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High Speed Train between
Konya and Ankara has started its
operations in 2011 and our citizens
have the opportunity to use a fast
and comfortable transportation.
Approximately 4 million passengers
are transported annually by rail
transport. Our new YHT Train
Station, which is about to be
completed, will serve our city with a
closed area of 29.500 m² and with
an area of 75 thousand m² for the
social facilities.
Infrastructure, superstructure and
electrification works of the high
speed train line until Karaman have
been completed and signalization
works are continuing. After
Karaman, our High Speed Train
Project that will reach Eregli Ulukışla
to Mersin continues.
Together with this the Kayacık
Logistics Center with an area of 1
million m² is about to be completed.
All these transportation projects are
of great importance in delivering
the products produced in our city
to the market and supplying raw
materials. With the completion of
these projects, Konya will become a
full logistics base.
Konya has gained important services
in the field of health through the
investments made and the once
which are under construction.
Inpatient health services are
provided in 44 hospitals in our
province. By the instructions of
the President of the Republic, the
physical realization in Konya City
Hospital, which started with 838
beds, increased to 1250 beds and
it has now reached 75 percent.
With the completion of this hospital,
Konya will become the base health
center of the region.
There are many sports related
potential in our province. Skiing is
one of them. We continue our efforts
to establish a ski resort in Aladağ, in
our Derbent district which is 2350
meters high, 50 km away from
Konya’s city center. The allowance
has been allocated and construction
will begin when the allocation
process will be completed. When
the project will be realized, our city

Diğer yandan İlimizin düz ve geniş arazileri güneş
enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik tesisler için son
derece elverişli durumdadır. Yapılan teknik ölçümlerde
güneş verimliliğinin çok iyi seviyelerde olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla,
Karapınar İlçemizde yaklaşık 60 km² alan Enerji İhtisas
Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu alan üzerinde
3 bin MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali
kurulabilecek olup, enerji alanında da İlimiz ve Ülke
ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır.
Yapılan tüm bu çalışmalarda gayemiz, güzel Ülkemizin yine
güzelliklerle dolu kadim şehri Konya’da vatandaşlarımızın
huzur, güven ve refah içerisinde yaşamaları, ihtiyaç
duydukları hizmetlere eksiksiz ve zamanında uluşmalarıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; Konya ile ilgili görüşlerimize
yönelik bu yayını gerçekleştiren Amedya’ya teşekkür
ediyor, değerli Konyalı hemşehrilerime ve aziz milletimize
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

will have an important facility both in the field of sports and
tourism.
On the other hand, the flat and large areas of our province are
extremely convenient for the facilities for generating electricity
from solar energy. Technical measurements revealed that
solar efficiency are at very good levels. In order to utilize this
potential, in Karapınar District approximately 60 km² area
has been declared as Energy Specialized Industrial Zone. A
solar power plant with an installed capacity of 3,000 MW will
be installed on this area and significant contributions will be
made to the economy of our city and the country in the field
of energy.
Our aim in all these works is to ensure that our citizens live in
peace, trust and prosperity in the ancient city of Konya, which
is full of beauties, and that they reach the services they need
in a complete and timely manner.
With these feelings and thoughts, I would like to thank
Amedya who made this publication for our views in Konya
and I would like to express my deeply sympathies and respect
to my fellow citizens of Konya and our cherished nation.

ESKİ SANAYİ’DE TARİHİ DÖNÜŞÜM
HISTORICAL TRANSFORMATION IN THE OLD INDUSTRY
Konya Büyükşehir Belediyesi, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması çalışmaları kapsamında TOKİ ile birlikte gerçekleştireceği
Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi için 3 bine yakın esnafın başvurusunu aldı.
Konya Metropolitan Municipality received the applications of nearly 3 thousand tradesmen for the New Motorized Industrial Zone which
will be carried out with TOKI within the scope of the transportation of Old Industry (Eski Sanayi) and Karatay Industry.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin TOKİ ile yaptığı Sanayi
Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Projesi protokolü kapsamında
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi taşınıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
şehrin merkezinde çöküntü alanı olan Eski Sanayi ve
Karatay Sanayi’nin daha modern bir alana taşınması ve
esnafın işyeri sahibi olması için tarihi bir adım atıldığını
belirterek, bu konudaki katkıları için Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.
Mülk sahipleri ve kiracılarla yapılan görüşmeler sonucunda
31 Aralık 2018 tarihi ve öncesi Eski Sanayi ve Karatay
Sanayi’nde aktif bulunan esnafların yeni sanayi bölgesinde
işyeri sahibi olabilmesi için başvuruların alındığını kaydeden
Başkan Altay, TOKİ ile işbirliği içinde yürütülen proje için 3
bine yakın esnafın başvuru yaptığını ifade etti.
Yeni planlanan sanayinin 3 milyon metrekare alan üzerine
oturacağını belirten Altay, “Sanayi dükkanları 827 bin 200
metrekare kapalı alana sahip olacak. Proje içinde Küçük
Sanayi Alanı, Ticaret Alanı, Otel Alanı, Resmi Kurum Alanı,
Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sosyal Tesisler, Spor
Tesisleri, Akaryakıt Tesisi, Sağlık Alanı, Teknik Tesisler ve
İbadethane yer alacak. Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.
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Within the scope of the Industrial Regions Urban
Transformation Project Protocol that Konya Metropolitan
Municipality has made with TOKİ, the Old Industrial and
Karatay Industry are being moved.
Konya Metropolitan Mayor Ugur Ibrahim Altay, stated that
a historic step was taken to move Eski Sanayi and Karatay
Industry to a more modern area and make the tradesman
owner of the work places, he thanked Murat Kurum, the
Minister of Environment and Urbanization in regard to his
contribution
Mayor Altay reported that as a result of meeting discussion
with the owners and tenants on December 31, 2018 and
before the active traders found in Old Industrial and Karatay
Sanayi applied to be owners of the workplace in the new
industrial zone, he stated that almost 3 thousand tradesmen
applied for the project carried out in cooperation with TOKİ.
Altay stated that the new planned industry will stand on
an area of 3 million square meters. “Industrial shops will
have a closed area of 827 thousand 200 square meters.
Small Industrial Area, Commercial Area, Hotel Area, Official
Institution Area, Municipality Service Area, Education Area,
Social Facilities, Sports Facilities, Fuel Facility, Health Area,
Technical Facilities and Worship Office will be included in the
project. May it be beneficial for our city’’ – he ended.

Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı
President of Konya Chamber of Commerce

KONYA’NIN YENİ HEDEFİ YILLIK İHRACATI
2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMAK
KONYA’S GOAL IS TO INCREASE THE ANNUAL
EXPORTS TO MORE THAN $ 2 BILLION
Anadolu ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri de haklı olarak ifade ediyoruz ki Konya’dır. Konya; ekonomik, kültürel ve turizm
potansiyelini öne çıkararak farklılaşan ve yüksek katma değerli sektörlere odaklanan geleceğin marka kentlerinden birisidir. Konya;
Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının amaç birliği ve uyumu sayesinde etkin bir yerel kalkınma modeli oluşturmuştur.
We point out that Konya is one of the leading cities of the Anatolian economy. Konya is one of the future brand cities that differentiate
by focusing on economic, cultural and tourism potential and focus on high value added sectors. Konya has established an effective local
development model thanks to the unity and harmony of Public, Private sector and Non-Governmental Organizations.

30 binin üzerinde KOBİ’siyle, üretim yapısıyla, nüfus ve
coğrafi büyüklüğüyle Konya gelişen sosyo-ekonomik
kriterleriyle Anadolu ekonomisini yükselten şehirlerin
başında gelmektedir. Tarihte ticaret yolları üzerinde kurulan
Konya ticaretin, siyasetin, bilim ve kültürün merkez şehri
olmuştur. Her dönem Türkiye ekonomisinin ortalamasının
üstünde büyüme gösteren Konya ekonomisi 2019 yılında da
büyümesini ilerletmeye devam etmektedir.

With more than 30 thousand SMEs, production structure,
population and geographical size, Konya is one of the
cities that raise the Anatolian economy with the developing
socio-economic criteria. Founded in history trade routes,
Konya has been the central city of trade, politics, science
and culture. Every period Konya’s economy showed
growth above the average of Turkey’s economy and
continues to boost its growth in 2019 as well.

Demiryolu, karayolu, havayolu projeleriyle ulaşım alt yapısı
gelişen, Konya Lojistik Merkezi’nin devreye girmesi ile

Prominent Konya with a developing transportation
infrastructure railway, highway and airline projects, Konya
Logistics Center, which will become the logistics base of

34

Anadolu’nun lojistik üssü
haline gelecek olan, 5
üniversiteye sahip olan, enerji
yatırımlarıyla ön plana çıkan
Konya; Marmara’ya alternatif
olarak, Türkiye’nin hedeflenen
ekonomik büyüklüğü için
bölgemizin yeni bir çekim
merkezi olarak ön plana
çıkmaktadır. Konya, en büyük
zenginliği olan çalışkan, üretken
KOBİ’leri ile ekonomisini
ilerletmeye, dünya çapında
başarılarına devam edecektir.

Konya’nın rakamlarla Türkiye içindeki yerini
değerlendirirsek; Konya’nın il düzeyinde GSYH’si
2017 yılında 66 milyar 122 milyon TL’dir. Konya,
toplam GSYH’den %2,1 pay ile il bazında 7’nci sırada
yer almıştır. Konya’da Kişi Başına GSYH 2017 yılında
30 bin 461 TL’dir.
If we would consider the place of Konya in Turkey’s
figures, Konya’s GDP at provincial level was 66 billion
122 million TL in 2017. Konya in terms of provinces
ranks 7th with a share of 2.1% of the total GDP. In
Konya the GDP per person was 30 thousand
461 TL in 2017.

Tarım sektöründe %5,8 pay
ile 2014 yılında olduğu gibi 2017 yılında da yine 1. sırada
olmuştur. Sanayi sektöründe 2014 yılında %1,9 olan payını
2017’de %2’e çıkaran Konya, iller sıralamasında 1 sıra
yükselerek 10’uncu sırada yer almıştır. Hizmet sektöründe
2017’de %1,8 pay ile 2014’deki oranını koruyarak 9’uncu
sırada yer almaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de iller
bazında yapılan kamu yatırımlarına bakıldığında Konya 953
milyon TL’lik kamu yatırım tutarıyla 7. sırada yer almaktadır.
Konya’da odak sektörlere baktığımızda; Metal işleme
alanında Türkiye pazarının %45’i Konya’dadır. Türkiye’deki
metal döküm üretiminin %18’i Konya’da gerçekleşmektedir.
Traktörlerde kullanılan parçaların %90’ı ve tarım makinaları
parçalarının %100’ü Konya’da üretilmektedir. Türkiye
pazarının %65’ine sahiptir. Türkiye tarım makinaları ve
aletleri ihracatının %45’i Konya’dan gerçekleştirilmektedir.
Birçok otomotiv marka modelinin %70’den fazla parça ve
ekipmanı üretilmektedir. Türkiye’deki ihtiyaç olan araç üstü
parça ekipmanların %70’ini üretebilmektedir. Yılda yaklaşık
15 milyon çift ayakkabı ile Türkiye pazarının %15’i Konya’da
üretilmektedir. Plastik inşaat malzemesi üretiminde (Özellikle
PVC üretimi) ve ofis mobilyaları üretiminde önemli bir
konuma gelmiştir.
Konya’da Savunma Sanayi İhracatçılar Birliğine kayıtlı 63
firma bulunmaktadır. Konya; askeri amaçlı olmayan ateşli
silahlar ve benzeri aletler sektöründe 90 firma ile hem en
çok üreticiye sahip il, hem de yaklaşık 8,5 milyon adet
ile en büyük üretim kapasitesine sahip il konumundadır.
Askeri fabrikaların ve tersanelerin kritik ürünlerinin yerli ve
milli olması için Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı ve
36 firmanın yer aldığı Onaylı tedarikçi listesinde Konya’dan
11 firma yer almıştır. Bunun yanında çikolata ve şekerleme
sektörü de oldukça ilerlemiş durumdadır. 450 firma yılda
250.000 ton kapasiteyle üretim yapmaktadır.
Ülke tarım alanının %8,1’i Konya’da bulunmaktadır. Konya,
Un, şeker ve tuz üretiminde Türkiye lideridir. Türkiye’de;
ekmeklik Buğday üretiminin %11’ini, Makarnalık Buğday

Anatolia, with 5 universities,
with its energy investments
stands as an alternative to
Marmara, targeting Turkey’s
economic growth Konya stands
out as a new attraction center
of our region. Konya’s which
greatest wealth is hardworking,
will continue to improve its
economy with productive SMEs
and to achieve worldwide
success.

In 2017 as well as in 2014 with
a 5.8% share in the agricultural
sector it ranked first. Increasing
its share in the industrial sector
from 1.9% in 2014 to 2% in 2017, Konya rose by 1 place
in the provinces and ranked 10th. In 2017, maintaining its
share of 2014 it ranked 9th in the service sector with its
1.8% share. By the end of 2018 in Turkey in terms of public
investments made by provinces, Konya ranked 7th with
public investment amount of TL 953 million.
If we would be looking at the focus sectors in Konya, 45%
of the market in the metalworking field is located in Konya
Turkey. 18% of the metal casting production takes place
in Konya in Turkey. 90% of the parts used in tractors and
100% of agricultural machinery parts are produced in
Konya. Is has 65% of Turkey’s market. 45% of Turkey’s
exports of agricultural machinery and tools are carried
out from Konya. More than 70% parts and equipment of
many automotive brand models are manufactured. It can
produce 70% of the need for aerial piece of equipment in
Turkey. 15 million pairs of shoes per year which is 15% of
Turkey’s market are produced in Konya. It has come to
an important position with plastic construction materials
(especially PVC production) and office furniture production.
There are 63 companies registered in the Defense Industry
Exporters’ Association in Konya. Konya is the province with
the highest number of producers and the province with the
largest production capacity of approximately 8.5 million
units, with 90 companies in the non-military firearms and
similar tools sector. Announced by the Ministry of National
Defense, in order to ensure local and national products
of military factories and critical products of shipyards, 11
companies from Konya were included in the approved
supplier list from a total which included 36 companies. In
addition, the chocolate and confectionery sector is quite
advanced. 450 companies produce with a capacity of
250,000 tons per year.
8.1% of the country’s agricultural area is in Konya. In
the production of sugar and salt Konya, is the leader in
Turkey. Konya alone satisfies the need of 11% of bread
wheat production, 25% of pasta wheat production, 14%
of barley production, 35% of sugar beet production, 8% of

üretiminin %25’ini, Arpa
üretiminin %14’ünü, Şeker
pancarı üretiminin %35’ini,
Mısır üretiminin %8’ini, Kuru
Baklagiller üretiminin %10’unu,
Ayçiçeği üretiminin %9’unu tek
başına Konya karşılamaktadır.
Konya, büyükbaş hayvan
sayısında, süt üretiminde
Türkiye’de birinci durumdadır.
Küçükbaş sayısında, kanatlı
hayvan sayısında, yumurta
üretiminde Türkiye’de ikinci
durumdadır.

2002-2018 döneminde Türkiye’nin dış
ticaret hacmi 4,5 katına çıkarken Konya’nın
dış ticaret hacmi aynı dönemde Türkiye’ye
oranla iki kat daha fazla artarak yaklaşık 9
katına ulaşmıştır. 2002 yılında 0,29 milyar
dolar olan Konya dış ticaret hacmi, 2018
yılında 2,7 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.
Bu gelişmenin bir yansıması olarak Konya
dış ticaret hacmi, 2002 yılında Türkiye dış
ticaret hacminin binde 3’ünü oluştururken,
2018 yılında Türkiye’nin toplam ihracatından
aldığı payı yüzde 1,07 çıkartarak en yüksek
ihracat yapan şehirler listesinde 13. sıraya
yükselmiştir.
While Turkey’s foreign trade volume during the
period 2002-2018 was to 4.5 times the foreign
trade volume of Konya in the same period was
two times more than in Turkey and reached to
approximately 9 times. The foreign trade volume
of Konya, which in 2002 was 0.29 billion
dollars, increased to 2.7 billion dollars in 2018.
As a reflection of this development, in 2002
Konya’s foreign trade volume was creating a 3
per thousand of Turkey’s foreign trade volume,
meanwhile in 2018, Turkey’s share in the total
exports increased by 1.07 percent putting it to
13th place in the list of highest exporting cities.

Türkiye’nin 2018’de ihracatı
yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar
dolara yükselmiştir. Böylece
Cumhuriyet tarihimizin en yüksek
yıllık ihracatı gerçekleşmiştir.
2018 yılında ithalatımız ise
yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir.
Böylece ihracatımızın ithalatımızı
karşılama oranı 2018 yılında
bir önceki yıla göre 8,2 puan
artışla yüzde 75,3 olarak
gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı
incelendiğinde; Konya ilinde
karşılama oranının Türkiye
ortalamasının üzerinde olduğu
ve 2007 yılından itibaren Konya
ihracatının, ithalat rakamları
üzerinde değerler elde ederek
ithalatı karşılama oranlarının
100 ve üzerinde olduğu
gözlemlenmektedir. 2018 yılında
bu veri Türkiye için %75,3
olurken, Konya’da ise %200’e
yükselmiştir.
2018’de ihracat yapan iller
arasında 13. sıraya yerleşen
Konya, 2018 yılı ihracat
hedefini tutturarak ihracatını
1.8 milyar dolara çıkarmıştır.
Konya’nın yeni hedefi ise yıllık
ihracatı 2 milyar doların üzerine
çıkarmaktır.
2002 yılında 130 milyon dolar
olan Konya ihracatı 16 yılda
yaklaşık 14 kat artarak 1,80
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corn production, 10% of dried
legumes production, 9% of
sunflower in Turkey. Konya with
the number of cattle, it rates first
in the rank of milk production
in Turkey. It ranks second in
Turkey by the number of small
cattle, number of poultry, egg
production.
Turkey exports in 2018
increased by 7.1 percent and
rose to 168.1 billion dollars.
Thus, the highest annual
export of our Republic has
been realized. In 2018, imports
decreased by 4.6 percent
and it were realized as 223.1
billion dollars. Thus, the ratio of
exports to imports in 2018 was
realized as 75.3 percent with an
increase of 8.2 points compared
to the previous year.
When the ratio of exports to
imports is examined, the ratio
in Konya’s province is above
the average of Turkey and since
2007 Konya’s export coverage
ratio has been observed to be
100 and above by obtaining
values above the import figures.
While these data for Turkey in
2018 was 75.3% in Konya it has
increased to 200%.
By meeting the export target of
2018 Konya, which ranked 13th
among the provinces exporting
in 2018 increased its exports to
1.8 billion dollars. Konya’s new
goal is to increase the annual
exports to more than $ 2 billion.
In 2002 the exports of Konya,
which were 130 million dollars,
increased by 14 times in the
past 16 years and reached 1.80
billion dollars. Exports of Konya,
which was 130 million dollars
in 2002, increased by 14 times
in 16 years and reached 1.80
billion dollars. Last year, when
Turkey’s exports increased
by 7.07 percent the rate of
increase in Konya took place
more than twice the average of
Turkey with 15.24 percent.

milyar dolara çıkmıştır.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin
ihracatı yüzde 7.07
artarken, buna karşılık
Konya’daki artış
oranı yüzde 15,24 ile
Türkiye ortalamasının
iki katından fazla
gerçekleşmiştir.
Konya ihracatında
yer alan 181 farklı
ülkeden ilk 10 ülkenin
toplam ihracat içindeki
payı %45,7 olarak
gerçekleşmiştir.
Ülke bazında Konya
ihracatında en büyük
payı %13,9 ile Irak
almaktadır. Konya’nın
ihracat yaptığı ülkeler
arasında bulunan Irak
ve Almanya son altı
yıldır ilk iki sırada yer
almaktadırlar. Cezayir, İran, İtalya, Suudi Arabistan ve ABD
gibi ülkeler ise ihracatta ön sıralarda yer alan diğer ülkeler
olmuşlardır.
Konya ihracatının ana sektörler itibarıyla dağılımına
bakıldığında, “İmalat Sanayi” ihracatının çok yüksek bir
yüzde ile (2018’de %94) önde yer aldığı görülmektedir.
İmalat sanayinden sonra yer alan sektörlere bakıldığında;
sırasıyla “Tarım ve Ormancılık, Madencilik ve Taşocakçılığı,
Toptan ve Perakende Ticareti” gelmekte ve bu ana
sektörlerin toplamı %6’ya ulaşmaktadır. Alt sektörler
bazındaki ihracatta ise 85 farklı sektör içerisinde ilk 10
sektörün toplamı %91,1 gibi yüksek bir orana karşılık
gelmektedir. Bu 10 sektörün toplam ihracatı 1,63 milyar
dolardır.
2018 yılında Konya’da ihracatı yine makine ve aksamları
sektörü göğüslemiştir. İhracatını yüzde 13 artıran makine ve
aksamları sektörü geçtiğimiz yıl Konya’nın toplam ihracatının
yüzde 23’ünü gerçekleştirmiştir. Makine ve aksamları

The contribution of the
top 10 countries out of
181 different countries
Konya exports to the
total exports was
45.7%. Iraq has the
biggest share in Konya
exports as a country
with 13.9%. Iraq and
Germany, which are
among the countries
that Konya exports
to, have been in the
first two places for the
last six years. Other
countries that are at
the forefront of exports
are countries such
as Algeria, Iran, Italy,
Saudi Arabia and the
United States.
When it is analyzed the
distribution of Konya
exports by main sectors, it is seen that “Manufacturing
Industry” exports take the lead with a very high percentage
(94% in 2018). If we would look at the sectors after
manufacturing industry respectively it would be “Agriculture
and Forestry, Mining and Quarrying, Wholesale and Retail
Trade” and the total of these main sectors reaches 6%. In
terms of sub-sectors export, the total of the top 10 sectors
within 85 different sectors corresponds to a high rate of
91.1%. The total exports of these 10 sectors are 1.63
billion dollars.
In 2018, the exports of machinery and accessories sector
in Konya were again in the foreground. The machinery
and components sector, which increased its exports by
13 percent, realized 23 percent of Konya’s total exports
last year. Second in exports, following the machinery
and components sector comes the automotive industry,
followed in the third place by the cereals, legumes, oil
seeds and bakery products. Again in 2018, one of the
sectors that increased its exports the most was the
Defense and Aviation Industry. In 2018, Konya Defense and

TİM’in açıklamış olduğu verilere göre Türkiye’nin Ağustos - 2019 ihracat rakamı
11.5 milyar USD olup ilimizin Ağustos ayı ihracat rakamı 151 milyon USD olarak
gerçekleşmiştir.. İlk 8 ayda ihracatımız geçen seneye göre yüzde 15 artış kaydederek
1.3 milyar doları aştı. Böylelikle Konya ihracat sırlamasında 11.’liğe yükseldi.
According to the data which was announced by TEA (Turkey Exporters Assembly) in August – 2019 Turkey’s
export figure is 11.5 billion USD; the export figure of our province in August was realized as 151 million
USD. In the first 8 months, our exports increased by 15 percent compared to the previous year and exceeded
1.3 billion dollars. Thus, in the export ranking Konya rose to 11th place.
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sektörünün ardından otomotiv endüstrisi ihracatta ikinci
sırada gelirken, üçüncü sırada hububat, bakliyat, yağlı
tohumlar ve mamulleri sektörü yer almıştır. Yine 2018 yılında
Konya’da ihracatını en fazla artıran sektörlerden bir tanesi
de, Savunma ve Havacılık Sanayi olmuştur. Konya Savunma
ve Havacılık Sanayisi 2018’de yüzde 30 ihracat artışıyla, 50
milyon dolar ihracat rakamına ulaşmıştır.
Konya Ticaret Odası olarak şehrimizin ihracatının
artması yönünde önemli proje ve çalışmalar yürütüyoruz.
Bunlardan biri de TOBB Genel Kurulu’nda en iyi OdaBorsa projeleri yarışmasında dereceye giren listofcompany.
com projemiz. Proje hakkında kısaca bilgi verirsek; Konya
bölgesinde bulunan imalatçı ve ihracatçı işletmelerin tek
bir adres altında toplayıp yurt dışındaki ithalatçı firmaların
üyelerimize rahatlıkla ulaşabileceği bir platform olması için
listofcompany.com web sayfasını kurduk. Sayfamız 7.000
firma, yaklaşık 50 Sektör ve 10.000 ürünün yer aldığı dijital
rehber haline gelmiştir. Sitede, firmaya ait ürünün bilgilerinin
yanı sıra, iletişim, lokasyon ve fabrika hakkında detaylı
bilgiler de bulunmaktadır. Aramayı kolaylaştırmak için ürünler
sektörlere göre gruplandırılmıştır. Sitemizin IOS, Android
mobil uygulaması bulunmaktadır. Site Türkçe, İngilizce,
Arapça, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, dillerinde
hizmet vermektedir. listofcompany.com web sitesinin Türkçe
tanıtım filmini de tamamladık. İngilizce ve Arapça filmleri de
hazırlanmakta olup kısa süre içinde yayına hazır olacaktır.

Aviation Industry increased its exports by 30 percent and
reached 50 million dollars of export.
As Konya Chamber of Commerce, we are carrying out
important projects and working to increase the export
of our city. One of them is our ‘listofcompany.com’
project, which ranked in the best Chamber-Exchange
projects competition at the TOBB General Assembly. If
we would give brief information about the project, we
have established the ‘listofcompany.com’ web page in
order to gather manufacturers and exporters in the region
of Konya under a single address and to be a platform in
which the importing companies abroad would easily reach
our members. Our page has become a digital guide with
7,000 companies, approximately 50 sectors and 10,000
products. In addition to the company’s product information
it contains information about the contact, location and
factory detailed information. In order to facilitate the search
the products are grouped by sector. Our site can be found
in IOS and Android mobile application. The web page is
available in Turkish, English, Arabic, German, Spanish,
French and Russian. We also completed the Turkish
introductory film for the listofcompany.com website. Soon
the English and Arabic introductory films which are being
prepared will be available for publication in a short time.

Memiş KÜTÜKÇÜ
Konya Sanayi Odası Başkanı
President of Konya Chamber of Industry

KONYA EZBERLERİ BOZDU,
STRATEJİK YATIRIMLARIN MERCEĞİNDE
KONYA BROKE THE FRAME, IN THE LENS OF STRATEGIC INVESTMENTS
Coğrafya kitaplarında Türkiye’nin tahıl ambarı olarak
anlatılan Konya ezberleri bozdu ve ülkemizin yeni sanayi
merkezlerinden birisi haline geldi. Şehir, otomotiv endüstrisi,
makine imalat sanayi, gıda sanayi, savunma sanayi, döküm,
ayakkabı gibi pek çok sektörde küresel markalar çıkardı.
Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisini
inşa etti. Konya artık, Anadolu’da Türkiye’nin yeni yatırım ve
üretim merkezlerinden birisi. Şehirdeki bu gelişim, Aselsan
gibi stratejik yatırımların yanı sıra, uluslararası yatırımcıların
da dikkatini çekmeyi başardı.
Konya sanayisi dış ticaret konusunda da güçlü bir gelişme
kaydetti ve ihracatını 16 yılda 13 kat artırdı. 2002 yılında
şehir olarak 130 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik.
Aradan geçen 16 yılda ihracatımızı yaklaşık 13 kattan fazla
artırarak 2018 yılı sonunda 1 milyar 803 milyon 149 bin
dolara ulaştırdık. Bu yılın ilk 7 ayında da geçen yılın aynı
dönemine göre ihracatımızı yüzde 15,09 artırdık ve 1 milyar
175 milyon 701 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İnşallah
bu yılın sonuna kadar 2 milyar dolar hedefimize ulaşacağız.
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Described in the geography books as Turkey’s granary,
Konya broke the frame and has become one of the new
industrial centers of our country. The city has produced
global brands in many sectors such as automotive industry,
machinery manufacturing industry, food industry, defense
industry, casting, footwear. It has built one of the Turkey’s
largest Organized Industrial Zones. Now Konya is one of
Turkey’s new investment and production centers in Anatolia.
This development of the city has attracted the attention of
international investors as well as strategic investments such
as Aselsan.
In the last 16 years Konya’s industry made strong progress
in foreign trade and has increased its exports 13 times. In
2002, the city has exported 130 million dollars. In the last 16
years, we increased our exports more than 13 times and at
the end of 2018 reached 1 billion 803 million 149 thousand
dollars. Compared to the same period of the previous year in
the very first 7 months of this year, we increased our exports
by 15.09 percent and 1 billion 175 million 701 thousand
dollars exports have been realized. Hopefully by the end of
this year we will reach our target of 2 billion dollars.

KonyaExport’19

Innopark En Başarılı 50 TGB
arasında
Konya Sanayi Odası olarak,
bölge sanayimize yüksek katma
değer üreten yeni bir vizyon
katmak amacıyla Innopark Konya
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni
kurduk. Konya Organize Sanayi
Bölgemizde, tamamen üretim
odaklı olarak planlanan Innopark
Konya TGB, 2015 yılından bu
yana bölge sanayicilerimize
hizmet veriyor. İlk binasında
yüzde yüz doluluk oranına
ulaşan Innopark’a, yeni yatırımlar
yaparak yeni bloklar kazandırdık.
Bu yatırımlarımız ile daha fazla
işletmemize destek vermeye
başladık. Ar-Ge yapmak isteyen
firmalarımız burada sağlanan
desteklerden de yararlanıyorlar.
Firmalarımızın ayrıca inovasyona
dayalı büyümelerini sağlamak için,
danışmanlık, mentörlük, tasarım,
eğitim, kümelenme gibi nitelikli
hizmetler sunuyoruz. Bunlara ek
olarak, sanayicilerimiz Innopark’ta
3 boyutlu tarama, 3 boyutlu yazıcı
ile hızlı üretim ve prototipleme gibi
hizmetlerden de faydalanabiliyor.
Innopark çok kısa bir süre
içerisinde gerçekten büyük bir
sıçrama yaptı. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız tarafından 2017 yılı
performans verileri kullanılarak
hesaplanan Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Performans Endeksine
göre ülkemizin büyük sanayi
şehirlerindeki köklü TGB’lerin
pek çok çoğunu geride bıraktı. İlk
defa katıldığı performans endeksi
sonuçlarına göre “En Başarılı 50
TGB Listesi”ne 24. sıradan girdi.
Savunma sanayinin yeni merkezi
Konya
Konya sanayisinin en büyük ve
en dikkat çeken özelliklerinden
bir tanesi de çok mozaikli-çeşitli
sektörel yapıya sahip olması.
Konya’da 80’in üzerinde sektörde
üretim yapılıyor. Son zamanlarda
ise, Konya Sanayi Odamız başta
olmak üzere savunma sanayine

Innopark is among the Most
Successful 50 TDZ
As Konya Chamber of Industry,
in order to add a new vision that
produces high added value to our
industry we established Innopark
Konya Technology Development
Zone. Innopark Konya TDZ,
which is planned to be completely
focused on production in our
Konya Organized Industrial Zone,
has been serving our industrialists
since 2015. Innopark, which
reached 100 percent occupancy
rate in its first building, made
new investments and gained new
blocks. With these investments,
we started to support more
businesses. Our companies who
want to do R&D also benefit from
the supports provided here. We
also provide qualified services such
as consultancy, mentoring, design,
training and clustering to ensure
the growth of our companies
based on innovation. In addition,
our industrialists can benefit from
3D scanning, 3D printer production
and prototyping at Innopark.
In a very short time Innopark
made a really big leap. According
to the Technology Development
Zones Performance Index
calculated by the Ministry of
Industry and Technology using
the 2017 performance data, it has
surpassed many of the established
TDZs in the major industrial cities
of our country. According to the
results of the performance index,
in which it has participated for the
first time, it ranked 24th in the ’’50
Most Successful TDZ List”
Konya, the new center of
defense industry
One of the biggest and most
remarkable features of Konya’s
industry is that it has a very
mosaic-diverse sectoral structure.
In Konya, production is made in
more than 80 sectors. Recently,
Konya Chamber of Industry
especially has been making more
efforts for the defense industry. So,
today Konya is located in Turkey’s
national defense projects, one of

Konya, yerli ve yabancı yatırımcıların
gözdesi haline geldi
Her zaman söylediğimiz gibi, Konya
artık Anadolu’da Türkiye’nin yeni sanayi
merkezlerinden biri haline gelerek,
Marmara Havzası’na alternatif üretim
üssü konumunda bulunuyor. Şehir,
nitelikli yatırım alanları ve sunduğu
avantajlarla yerli yatırımcıların yanı sıra
yabancı yatırımcıların da ilgi odağı haline
geldi. Şu anda yapımı devam eden
Lojistik Merkez ve Konya-KaramanMersin Hızlandırılmış Demir Yolu
Hattı’nın da faaliyete geçmesiyle birlikte
yabancı yatırımcı sayısının daha da
artacağını ümit ediyoruz.

Konya, became favorite for domestic
and foreign investors
As we always say, Konya is now
becoming one of Turkey’s new industrial
centers in Anatolia and is an alternative
production base after Marmara Basin.
The city, qualified investment areas and
the advantages it offers have become the
focus of attention of domestic investors
as well as foreign investors. We hope
that the number of foreign investors will
increase as the Logistics Center and
Konya-Karaman-Mersin Accelerated
Railway Line are under construction.

yönelik çalışmalar daha fazla
yapılmaya başlandı. Öyle ki, Konya
bugün Türkiye’nin milli savunma
projelerinde yer alan, savunma
sanayi ihracatındaki ilk 5 şehir
arasında yer alan bir şehir. Konya
Sanayi Odası olarak, Konya’ya
bir savunma ana sanayi yatırımı
kazandırmaktı. Şehrimizdeki tüm
kurumlar el ele vererek, hep birlikte
bunu da başardık.
Ülkemizin en büyük savunma
sanayi şirketi Aselsan, Konyalı
müteşebbislerimizle birlikte Konya’ya
yatırım yapma kararı aldı. Yatırımın
yüzde 51’i Aselsan’a, yüzde 49’u
Konyalı girişimcilerimizin kurduğu
Konya Savunma Sanayi A.Ş.’ye ait.
İki şirketin birlikte kurduğu Aselsan
Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin
inşaat süreci başladı. Fabrikanın
2020 yılının Aralık ayında açılması
planlanıyor. Tüm şehir bu yatırıma
büyük destek veriyor, büyük bir
heyecan ile karşılıyor. Yatırımın ilk
duyulduğu günden bu yana bütün
şehir buna sahip çıktı. İlk günkü
heyecan artarak devam ediyor.
İnşallah Konya’mızın bu birlikteliği,
bu alandaki heyecanı diğer savunma
sanayi firmalarını da etkileyecektir
ve yeni yatırımların şehrimize
kazandırılmasına vesile olacaktır.
Savunma sanayi konusu, Konya
Sanayi Odası olarak bizim de

42

the top 5 cities in defense industry
exports. As Konya Chamber of
Industry, Konya was to gain a
defense main industry investment.
All the institutions in our city join
hands and we achieved this
together.
Aselsan, the largest defense industry
company in Turkey, has decided
to invest in Konya together with
its entrepreneurs from Konya. 51
percent of the investment belongs
to Aselsan and 49 percent belongs
to Konya Defense Industry Co.
founded by Konya’s entrepreneurs.
The construction process of Aselsan
Konya Weapon Systems Inc., which
was established by two companies
together, started. The factory is
scheduled to open in December
2020. The whole city supports this
investment with great enthusiasm
and has been looking for it since
the investment was first heard. The
excitement of the first day continues.
Hopefully, this union of Konya
will affect other companies in the
defense industry and the excitement
in this field will be instrumental in
bringing new investments to our city.
As Konya Chamber of Industry the
subject of defense industry is among
our priority areas. As a Chamber
we have done a lot of work on this.
Giving a brief information about
these; We established Konya

öncelikli alanlarımız arasında bulunuyor. Oda olarak bu
konuda bir çok çalışma yaptık. Bunlardan kısaca bilgi
verecek olursak; odamız öncülüğünde Konya Savunma ve
Havacılık Kümesini kurduk. Üç kez Savunma Sanayi Zirvesi
ve Tedarikçi Günleri düzenleyerek, ana sanayi firmalarımız
ile Konyalı firmalarımızı bir araya getirdik. Aselsan, Havelsan,
Roketsan, FNSS gibi ana sanayi firmalarına sanayicilerimizle
birlikte iş gezileri düzenledik. 56. Bakım Fabrika
Müdürlüğü’ne ziyaretler yaparak, sanayicilerimizin buralarda
nasıl daha fazla tedarikçi olabileceği üzerine çalışmalar
gerçekleştirdik.
Tüm bunları yapmamızdaki tek gayemiz, Konyalı
sanayicilerimizin, savunma sanayi sektöründen daha
fazla pay alabilmesini sağlamak. Bunda da geçmiş yıllara
göre büyük oranda başarı sağladık. Geçtiğimiz Nisan
ayında açıklanan verilere göre, Konyalı 15 firmamız,
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 27
fabrikanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere onaylı tedarikçi
oldu. Toplam 11 şehirden 55 firmanın yer aldığı onaylı
tedarikçi listesinde Konya, 15 firma ile birinci sırada yer aldı.
Bu başarı Konya’nın savunma sanayine verdiği önemin
ve sanayicilerin bu konuda ne kadar istekli olduğunun
göstergesi durumunda.
Konya OSB’de dünya standartlarında alt yapı
Konya şu anda Türkiye’nin en büyük 3. büyük organize
sanayi bölgesi olan Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne ev
sahipliği yapıyor. 1976 yılında 3 milyon metrekareden oluşan
2. OSB’mizin kurulmasıyla temeli atılan Konya Organize
Sanayi Bölgemiz, bugün 23 milyon metrekare büyüklüğe
ulaşarak, Türkiye’nin en büyük 3. organize sanayi bölgesi
konumuna geldi. Bölgemizde 5. kısım genişleme alanının
yer tahsisleri yapıldı, 6. kısım için de yer seçim çalışmaları
sürüyor. Bölgemizde faal firma sayımız son 20 yılda 10
kat arttı. Şu anda 612 fabrika bölgemizde üretim yapıyor.
Buralarda 42 bine yakın istihdam sağlanıyor. Burada üretim
yapan sanayicilerimiz, dünya standartlarında bir sanayi alt
yapısıyla hizmet alıyor. OSB yönetimi olarak biz, son iki yılda
elektrik-su-doğalgaz alt yapısı, mesleki eğitim, hava kargo
ve geçici depolama, lojistik, otomatik sayaç okuma sistemi,
yenilenebilir enerji, fiberoptik, MOBESE, itfaiye, inovasyon
gibi alanlarda çok büyük yatırımlar yaptık. İnşallah,
sanayicilerimize daha nitelikli hizmetler sunabilmek için bu
yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Defense and Aviation Cluster under the leadership of
our Chamber. Three times, we organized the Defense
Industry Summit and Supplier Days we brought together
our main industrial companies and Konya’s companies.
We organized business trips with the industrialists such
as Selsan, Havelsan, Roketsan, FNSS. We visited 56
Maintenance Factory Directorate and conducted studies on
how our industrialists can become more suppliers.
The only aim in doing all of this is to ensure that the
industrialists of Konya can get more shares from the
defense industry sector. Compared to the previous years
we have achieved great success in this. Within the General
Directorate of Military Factories according to the data
released last April, 15 of our companies in Konya became
approved suppliers to meet the needs of 27 factories. In
the list of approved suppliers with 55 companies from 11
cities, Konya ranked first with 15 companies. This success
is an indication of the importance Konya attaches to the
defense industry and the willingness of the industrialists.
World class infrastructure in Konya OIZ
Konya Organized Industrial Zone is currently the house of
Turkey’s 3rd largest organized industrial zone. Established
in 1976 within 3 million square meters the second OIZ
foundation in Konya Organized Industrial Zone, today
reached 23 million square meters and has become Turkey’s
third largest organized industrial zone location. In our
region, the allocation of the 5th part of the expansion area
has been made and the site selection for the 6th part
is continuing. In the last 20 years the number of active
companies in our region has increased 10 times. Currently,
612 factories produce in our region. Nearly 42 thousand
jobs are provided here. Our industrialists are producing with
a world-class industrial infrastructure. As OIZ management,
we have made huge investments in fields such as
electricity-water-natural gas infrastructure, vocational
training, air cargo and temporary storage, logistics,
automatic meter reading system, renewable energy, fiber
optic, MOBESE, fire department and innovation. Hopefully,
we will continue these investments in order to provide more
qualified services to our industrialists.

Konya Sanayi Odası Başkanı olarak şunu her zaman rahatlıkla ifade ediyorum ki,
Konya’ya yatırım yapan, bu şehre güvenen herkes kazanır.
As the President of Konya Chamber of Industry, I always say that whoever invests in Konya
and trusts in this city wins.
Memiş KÜTÜKCÜ
Konya Sanayi Odası Başkanı / President of Konya Chamber of Industry
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı
President of Organized Industrial Zones Supreme Organization (OIZSO)
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KONYA SANAYİSİNİN ORTASINDA YER ALAN
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

TİCARET VE SANAYİ MESLEK
YÜKSEKOKULU’NDA EĞİTİM BAŞLADI
KTO KARATAY UNIVERSITY IN THE MIDDLE OF KONYA INDUSTRY

VOCATIONAL SCHOOL OF COMMERCE AND
INDUSTRY TRAINING STARTED

Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
Rector of KTO Karatay University

KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Akademik Yılı
Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı, Konya Ticaret Odası Fuar Kampüsü’nde bulunan yeni
hizmet binasında gerçekleştirildi.
KTO Karatay University Vocational School of Commerce and Industry 2019-2020 Academic
Year Opening Ceremony and Orientation Program was held in the new service building located
in Konya Chamber of Commerce Fair Campus.

Sektörün gereksinim duyduğu ara eleman ihtiyacına en
üst seviyede katkı sağlaması amaçlanarak iş dünyasına
kazandırılan KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi
Meslek Yüksekokulu, eğitim hayatına resmen başladı.
Konya Ticaret Odası Fuar Kampüsü’nde bulunan
yeni hizmet binasında, öğrenciler ve akademisyenler
2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve Oryantasyon
Programı’nın heyecanını yaşadı.
Dış Ticaret ve Mekatronik programlarına bu yıl
ilk öğrencilerini alan Ticaret ve Sanayi Meslek
Yüksekokulu’nun akademik açılış törenine KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Mütevelli
Heyet Üyesi Lütfi Can Başaran, Ticaret ve Sanayi Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Remzi Çetin, Büyükşehir
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KTO Karatay University Vocational School of Commerce and
Industry, which was introduced to the business world with
the aim of contributing to the needs of the sector to provide
the highest level of intermediate personnel required, has
officially started its education life. In the new service building
at the Konya Chamber of Commerce Fair Campus, students
and academics experienced the excitement of the Opening
Ceremony and Orientation Program of the 2019-2020
Academic Year.
In the academic opening ceremony of the Vocational School
of Commerce and Industry, which took its first students to
Foreign Trade and Mechatronics programs this year, the
Rector of KTO Karatay University Prof. Dr. Bayram Sade,
Member of Board of Trustees Lütfi Can Başaran, Director of
Vocational School of Commerce and Industry Prof. Dr. Remzi

Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı
Hasan Görgülü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“Üniversite-Sanayi İş Birliğine Öncü Olan KTO Karatay
Üniversitesi, Bu İş Birliğini Ticaret ve Sanayi Meslek
Yüksekokulu ile Daha da Geliştirecektir”
Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, öğrencilere hitap ederek
“Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’muza bu yıl ilk kez
öğrenci kabul etmenin heyecanı içerisindeyiz. Öncelikle
yeni akademik yılın hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Yüksekokulumuz, Konya sanayisinin tam ortasında
konumlanmıştır. Öğrencilerimiz sanayinin yanı başında yer
alan kampüslerinde eğitim alacaklar. Üniversite-sanayi iş
birliğine öncü olan KTO Karatay Üniversitesi, bunu Ticaret
ve Sanayi Meslek Yüksekokulu ile daha da geliştirecektir.
Meslek yüksekokulumuz başta Konya sanayisi olmak
üzere bölgemizde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman
sorununun çözümü için kurulmuş programlara sahiptir”
dedi. Rektör Sade, KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve
Sanayi Meslek Yüksekokulu’nun Konya Ticaret Odası
Dış Ticaret Merkezi, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim
Merkezi, Konya Ticaret Odası Fuar Şubesi, model fabrika
ve Konya sanayisinin tam merkezinde yer almasının önemli
bir avantaj olduğuna değindi.
Akademik açılış programı Prof. Dr. Bayram Sade’nin
konuşmasının ardından, öğrencilere aşure ikramı ile sona
erdi.

Çetin, Head of Transportation Planning and Rail System
Department of Metropolitan Municipality Hasan Görgülü,
academics and students attended.
“KTO Karatay University, which is the pioneer of
university-industry cooperation, It will further develop this
cooperation with the Vocational School of Commerce and
Industry”
Addressing to the students, the Rector Prof.Dr. Bayram
Sade said: ’’We are excited to accept students for the first
time this year to the Vocational School of Commerce and
Industry. Firstly, we hope that the new academic year will
be beneficial. Our school is located in the middle of Konya’s
industry. Located next to the industry, our students will receive
education on their campuses. KTO Karatay University, a
pioneer of university-industry cooperation, will further develop
this with the Vocational School of Commerce and Industry.
Our vocational school has programs established for the
solution of qualified intermediate personnel problem needed
in our region, especially in Konya industry.” Rector Sade
highlighted that is an important advantage for KTO Karatay
University Vocational School of Commerce and Industry,
Konya Chamber of Commerce Foreign Trade Center, Konya
Chamber of Commerce Vocational Training Center, Konya
Chamber of Commerce Fair Branch, model factory and
Konya industry to be located in the center.
Academic opening program speech of Prof. Dr. Bayram Sade
ended with the entreating of Noah’s pudding to the students.
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SİLLE SUBAŞI HAMAMI
TARİHİ KİMLİĞİNE KAVUŞUYOR
SİLLE SUBAŞI BATH
GAINS ITS HISTORICAL IDENTITY

Selçuklu Belediyesi tarafından zengin kültürel mirasa sahip Sille’de tarihi varlıklar aslına uygun restore ediliyor.5000 yıllık tarihi
dokuları ile dünyanın gözdesi olan Sille’de son olarak Sille Subaşı Hamamı’nın restorasyonunda sona doğru gelindi.
Historical assets in Sille with a rich cultural heritage are being restored by the Selçuklu Municipality in accordance with the original
form. In Sille, the world’s favorite with its 5000 years of historical fabric, finally, the restoration of the Sille Subaşı Bath
came to an end.

Konya’nın ve Türkiye’nin turizm merkezinde yer alan
Sille’de tarihi mekânlarda yapılan restorasyonlar geleceğe
ışık tutuyor.Günümüze kadar ulaşabilmiş tarihi ve kültürel
değerlerin yeni nesillere en doğru şekilde aktarılması
amacıyla sürdürülen çalışmalar Subaşı Hamamı’nın
restorasyonu ile devam ediyor. Zengin kültürel mirasa
sahip Sille’de köklü bir geçmişe ait tarihi varlıkları aslına
uygun olarak restore eden Selçuklu Belediyesi, Sille’de
dini mekanlar başta olmak üzere hamamlar, çeşmeler,
çeşitli tarihi yapılar üzerinde rekor düzeyde restorasyon
çalışmaları gerçekleştiriyor.

The restorations performed in historical places in Sille, situated
in the tourism center of Konya and Turkey, shed light on the
future.The works carried out in order to transfer the historical
and cultural values that have reached to the present day to
the new generations in the most accurate way continue with
the restoration of Subaşı Bath. In Sille with a rich cultural
heritage, Selçuklu Municipality restores the historical assets
with deep-rooted past according to their original forms and
carries out restoration works at a record high in Sille at baths,
fountains and various historical buildings, and religious places
in particular.

“Sille, Konya’nın Cazibe Merkezi Oldu”
Selçuklu Belediyesi tarafından önemli bir tarihi eserin
daha restorasyonu yapılmakta olduğunu ifade eden

“Sille Has Become the Center of Attraction of Konya”
Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Mayor, said that another
important historical artifact is being restored by the Selçuklu
Municipality and stated: “We have brought Sille, which is
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,”Konya’nın
hızla gelişen ve tarihin odak noktasında bulunan Sille’yi
ülkemizin turizm merkezine kazandırdık. Bu kapsamda
Subaşı Hamamı ile birlikte bugüne kadar 7 tescilli camiyi
restorasyon sonrası ibadete açtık. Ayrıca 5000 yıldan
fazla tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille’de Aya Elenia
Müzesi restorasyonu, sokak sağlıklaştırmaları, Sille Baraj
Parkı, Sille içerisinde restorasyon çalışmaları, dere ıslah
çalışmaları da belediyemiz tarafından Sille’de sürdürülen
önemli projeler arasında yer alıyor. Sille, Konya’nın cazibe
merkezi oldu.Bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar
neticesinde, Sille Konya’ya gelenlerin üzerinde durduğu,
ziyaret etmek istediği bir mekâna dönüştü.Tarihi yeniden
canlandırıp gelecek kuşaklara aktarmak adına sürdürülen
çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sille Subaşı Hamamı Kendi Kimliğine Kavuşuyor
Sille, Subaşı Hamamı Sille’de geçmişten günümüze kadar
ulaşabilmiş 2 hamamdan biridir. Hamam restorasyondan
önce metruk bir vaziyette idi. Sille merkezde bulunan
Subaşı Hamamının 1800’lü yılların sonlarında yapıldığı
bilinmektedir. Odun ateşi ile ısınan hamam Sille halkı
ve çevre köyler için de hizmet vermekte idi. Mülkiyeti
Selçuklu Belediyesine ait olan hamamda hem erkekler
hem de kadınlar kısmı bulunmaktadır. Konya Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.11.1991
gün, 1148 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Sille Subaşı
Hamamı’nda2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları
ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarının da bu yıl
sonunda tamamlanması planlanıyor.
a rapidly developing and historical focal point of Konya, to
the tourism center of our country. In this context, together
with Subaşı Bath, by this time, we have opened 7 certified
mosques to worship after restoration. In addition, in Sille with
a historical and cultural background more than 5000 years,
restoration of Hagia Elenia Museum, street improvements,
Sille Dam Park, restoration works in Sille, and stream
improvements areamong the important projects carried out
by our municipality in Sille. Sille has become the center of
attraction of Konya. As a result of our hard works so far, Sille
became a place where visitors arriving Konya dwelled and
desired to visit. I hope that the works carried out in order to
revive the history and transfer it to future generations will be
beneficial.
Sille Subaşı Bath Gains its Own Identity
Sille Subaşı Bath is one of the two baths that was able to
reach the present day in Sille.The bath was in a poor and
abandoned state before the restoration. It is known that the
Subaşı Bath in the center of Sille was built in the late 1800s.
The wood-fired bath was also serving for the Sille people
and the surrounding villages. The property of bath belongs to
Selçuklu Municipality and there are both sections for men and
women. It was registered with the decision of Cultural and
Natural Heritage Conservation Board dated 10.11.1991 and
numbered 1148. Together with the restoration works started
in 2017 at Sille Subaşı bath, also landscaping works are
planned to be completed by the end of this year.
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OBRUK HANINI KARATAY BELEDİYESİ RESTORE EDECEK
KARATAY MUNICIPALITY WILL RESTORE OBRUK INN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile birlikte 1. Alâeddin Keykubad döneminde yapılan
ve yaklaşık 800 yıllık Obruk Hanı ile Kızören Obruğu’nda incelemelerde bulundu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay
Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının ardından bölgenin önemli bir turizm merkezi haline geleceğini belirtirken,
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle Obruk Hanı ve Kızören Obruğu’nu ülke
turizmine kazandıracaklarını söyledi.
Hasan Kilca Mayor of Karatay together with Cüneyit Orhan Toprak Konya’s Governor were present in the investigations
founds done for the first Alaeddin Keykubad period, Obruk Khan and Kızören Obruk Han about 800 years-old. Konya’s Governor
Cüneyit Orhan Toprak said that Karatay Municipality after this restoration work will become an important tourism center for
the region, while Karatay’s Mayor Hasan Kilca said that with the restoration and environmental arrangements, Obruk Inn and
Kizoren Obrugu will be added to the country tourism.
Selçuklu dönemi kervansarayı ‘Obruk Hanı’ ve Kızören
Obruğu, Karatay Belediyesi’nin gerçekleştireceği
restorasyon ve çevre düzenlemelerinin ardından ülke
turizmine kazandırılacak.

Seljuk period caravanserai ‘Obruk Inn’ and Kızören Obruğu,
with the restoration and environmental arrangements carried
out by Karatay Municipality will added to the country’s
tourism.

Bu kapsamda, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı
Abdullah Selim Parlar ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü
İbrahim Genç ile yetkililer, Obruk Hanı ve Kızören
Obruğu’nda incelemelerde bulundu.

In this context, Konya’s Governor Cuneyit Orhan Toprak,
Karatay’s Mayor Hasan Kılca, Karatay’s Governor Abdullah
Selim Parlar and Konya’s Foundations Regional Director
Ibrahim Genc and officials, were present in the examinations
of Obruk Khan and Kizören District.

Bölge Gözde Bir Turizm Merkezi Haline Gelecek
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay sınırları
içerisinde yer alan Obruk Hanı ve Kızören Obruğu’nun
aslına uygun hale getirilmesi, korunması gelecek kuşaklara
aktarılmasının yanı sıra Konya turizmine katkı sağlayacak
hale getirilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak,
bu konuda önemli bir adım atan Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

The Region Will Become A Popular Tourist Destination
Konya Governor Cuneyit Orhan Toprak, emphasized that
located within the borders of Karatay, Obruk inn and Kizören
Obrage brought into accordance with the original, as well as
transferring the protection to future generations to contribute
to Konya tourism is very important, and thanked Hasan Kılca
Karatay’s mayor who took an important step in this regard.

Vali Toprak, “Büyük Selçuklu Devleti’ne başkentlik
yapan Konyamızın her köşesinde birbirinden kıymetli
eserler mevcut. Obruk Hanı da bu önemli eserlerimizden
birisi. Karatay Belediyemiz, yarıda kalan restorasyonu
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Governor Toprak stated “The capital of the Great Seljuk
State, Konya has precious works in every corner.The Obruk
Inn is one of our important works. Karatay Municipality will
start the works to complete the restoration that is interrupted.
Efforts will be made to complete the restoration place as soon

as possible and bring it into tourism. We want to convert
it to a nice place where tourists can visit and relax in the
cafes and sell tourist goods and local productions. I would
like to take this opportunity to thank Karatay’s Mayor Hasan
Kılca and the Ministry of Environment for their loyalty to our
ancestral relics.” – he said . Konya’s Governor Cuneyit Orhan
Toprak emphasized that located just behind the Obruk Inn,
the Kizören Obrum is a unique magnificent natural wonder
of the world, the region has become a popular tourist center
destination after the restoration work he added .

tamamlamak için çalışmalara başlayacak. Buranın
restorasyonunun belirlenen en kısa sürede tamamlanıp
turizme kazandırılması için gayret gösterilecek. Burayı
hem turistlerin gezeceği hem de içerisindeki kafelerde
dinleneceği ve turistik eşyalar ile yerel üretimlerin
satılabileceği güzel bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu
vesileyle ecdat yadigarı eserlerimize olan vefalarından
dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Çevre
Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi. Konya Valisi
Cüneyit Orhan Toprak, Obruk Hanı’nın hemen arkasında
bulunan Kızören Obruğu’nun da dünyada eşi benzeri
olmayan muhteşem bir doğa harikası olduğuna vurgu
yaparak bölgenin restorasyon çalışmaları sonrasında gözde
bir turizm merkezi haline geleceğini sözlerine ekledi.
Obruk Hanı Ve Kızılören Obruğu’nu
Ülke Turizmine Kazandıracağız
Başkan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda
da Obruk Hanı’nı restore edeceğiz. Bunun yanı sıra
Kızılören Obruğu etrafında da çevre düzenlemesi yaparak
bölgeyi turizme kazandıracağız. Ülkemiz ve şehrimizin
her alanda gelişmesi, ilerlemesi adına büyük gayret
gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Konyamıza olan sevgi ile muhabbetlerini bir kez daha
göstermiştir. Obruk Gölü Sayın Cumhurbaşkanımızın
imzasıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak
tescil edildi. Bu karar, bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilçemiz
ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yine
göreve geldiği günden beri hizmetleriyle şehrimize ve
vatandaşlarımıza yaptığı önemli destekleri vesilesiyle Çevre
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür
ediyorum. Obruk Hanı, Selçuklular döneminde yani 13’üncü
Yüzyıl’da 1. Alâeddin Keykubat döneminde yapılmış. Vakıflar
Bölge Müdürlüğümüz Obruk Han’ın restorasyonunu belli bir
seviyeye getirmiş ama belli sebeplerle tamamlanamamış.
Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya
Valiliğimizin de desteğiyle restorasyon çalışmalarımıza en
kısa sürede başlayacağız. Tabii ki sadece Obruk Hanı değil,
hemen hanın arkasında bulunan Kızören Obruğu’nun çevre
düzenleme çalışmasını da gerçekleştireceğiz. Bizlerde bu
elimizdeki tarihi ve doğal zenginliklerin kıymetini bilerek,
Obruk Mahallemizi turizm bölgesi haline getireceğiz.
Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Kızören Obruğu ve
Obruk Hanı’nın olduğu bu bölge, yerli ve yabancı turistlerin
yeni uğrak noktası haline gelecek.”

56

Obruk Khani And Kızılören Province Brought To
Country Tourism
Mayor Kılca continued his words as follows: “In this context,
we will restore the Obruk Inn. In addition, we will bring the
region to tourism by landscaping around The Kizilören
Pothole. Our President, Mr. Recep Tayyip Erdogan, who
has made great efforts to develop and advance our country
and our city in every field, has once again demonstrated his
love and affection for Konya. Lake Obruk was registered as
“Sensitive Area to Be Protected” with the signature of our
President. This decision made us very happy. I would like
to express our gratitude to our President, Mr. Recep Tayyip
Erdogan, on behalf of our county and our fellow citizens.
I would like to thank Mr. Murat Kurum, our Minister of
Environment and Urbanism, for his important support to our
city and our citizens with his services since he took office. The
Obruk Khan was built during the Seljuk period, in the 13th
century. It was built during the reign of Alaeddin Keykubat.
Our Regional Directorate of Foundations has brought the
restoration of Obruk Khan to a certain level, but it has not
been completed for certain reasons. In this area, with the
support of our Ministry of Environment and Urbanization and
the Governorship of Konya, we will start our restoration works
as soon as possible. Of course, not only the Obruk Khan,
but also the landscaping works of The Kizören Obru, which
is located right behind the inn. Appreciating the historical and
natural riches we have we will make Obruk neighborhood
a tourist area With the completion of our works, this region,
where the Kizoren Obru and Obruk Khan are located will
become the new stopover point for local and foreign tourists.”

TÜRKİYE’DE 5 YILDA 100 BİNE YAKIN PATENT VE FAYDALI
MODEL BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
NEARLY 100 THOUSAND PATENTS AND UTILITY MODEL
APPLICATIONS WERE MADE IN 5 YEARS IN TURKEY
Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu-WIPO verilerine göre
2017 yılı itibarıyla dünya çapında en çok patent başvurusunda bulunan ilk üç ülke arasında birincilik, 1 milyondan
fazla başvuru ile Çin’e ait. Ardından ABD ve Japonya geliyor. Destek Patent tarafından TÜRKPATENT’in son 5 yıllık
verilerinden gerçekleşen analize göre, Türkiye’de 20142018 yılları arasında patent ve faydalı model başvurularındaki toplam sayı yaklaşık 100 bini buluyor. Bu dönemde
patent alanında en parlak dönem 2017 yılı olurken, faydalı
model alanında ise en üst seviyeye 2015 yılında ulaşılmış.

According to the World Intellectual Property Organization
(WIPO) data, among the top three countries to apply for
patents worldwide by 2017 at the first place is China, with
more than 1 million applications, then comes the Usa and
Japan. According to an analysis from TÜRKPATENT’s in
the last 5-year data analysis, the total number of patent
and utility model applications in Turkey between 2014 and
2018 rates approximately 100,000. The brightest period
in patents was 2017, while the highest level in the field of
utility model was reached in 2015.

Patent ve faydalı model başvurularında ilk sıra İstanbul’un
Verilere göre, patent ve faydalı model başvurularında ilk
sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul’un ardından sıralama
Ankara, İzmir, Bursa, Manisa ve Kocaeli illeri arasında
değişiyor. İstanbul, Ankara ve Bursa’dan son beş yılda yapılan toplam başvuru sayısı ise yaklaşık 30 bin civarında.

Istanbul is the First place in patent and utility model
applications according to the data, Istanbul is the first
place in patent and utility model applications. After Istanbul,
the ranking varies between Ankara, Izmir, Bursa, Manisa
and Kocaeli. The total number of applications from Istanbul,
Ankara and Bursa in the last five years is around 30,000.
In patent and utility model applications; the “human needs”
class takes the lead, which covers all human needs from
food to household goods, textiles to health

Patent ve faydalı model başvurularında; gıdadan ev eşyasına, tekstilden sağlığa tüm insan ihtiyaçlarını kapsayan
“İnsan İhtiyaçları” sınıfı başı çekiyor
Son 5 yıllık projeksiyona göre; 2014-2018 yılları arasında
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According to the projection of the last 5 years; Patent and
utility model applications made between 2014 and 2018

yapılan patent ve faydalı model başvurularının en çok “İnsan İhtiyaçları” sınıfında gerçekleşmiş. Bu sınıf içinde yer
alan yüzlerce iş alanından en çok başvuru yapılanlar ise;
hijyen sağlık ürünleri, kimya temizlik ürünleri, gıda veya
gıda maddeleri ile tütün ürünleri.
Patent başvurularının liderleri Arçelik ve Koninklijke Philips
Analizin en ilginç sonuçlarından biri de en çok patent
ve faydalı model başvurusunda bulunan firmalar. Patent
ve faydalı model başvurularında öne çıkan yerli firmalar
arasında Arçelik birinci olurken; yabancı firmalar arasında
Koninklijke Philips başı çekiyor. Yerli firmalar arasında ilk
10 içinde Turkcell, Ford Türkiye, Vestel, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Tofaş, Tırsan, Türk Telekom, Netaş ve BSH Ev Aletleri bulunurken;
yabancı firmalarda Ford Global, BSH Hausgerte, Telefonaktiebolaget, BASF, Siemens, F. Hoffmann-LA, Nestec,
Novartis ve Philip Morris yer alıyor.

were mostly realized in the “human needs” class. Among
the hundreds of business areas in this class, the most
applied are; hygiene health products, chemical cleaning
products, food or food products and tobacco products.
Leaders of patent applications Arçelik and KoninklijkePhilips
One of the most interesting results of the analysis is the
companies applying for the most patents and utility models.
Arçelik ranked first among the local firms that stand out
in patent and utility model applications; among foreign
companies, KoninklijkePhilips leads. Among the top 10
local companies are Turkcell, Ford Turkey, Vestel, Istanbul
University Rector’s Office, Istanbul Development University,
Tofaş, Tirsan, Turk Telecom, Netaş and BSH Household
Appliances; foreign companies include Ford Global,
BSH Hausgerte, Telefonaktiebolaget, BASF, Siemens, F.
Hoffmann-LA, Nestec, Novartis and Philip Morris.

Daha çok başvuru için üniversiteler, akademisyenler
ve TÜBİTAK sanayiye olan desteklerini artırmalı
Verileri yorumlayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Türkiye’de patent ve faydalı
model başvuru sayılarında önceki yıllara göre artış söz
konusu. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Dünyada ülkelerinin inovasyon performansını ölçen raporlardan biri olan
“2019 Global İnovasyon Endeksi”ne göre ise Türkiye bu
yıl, geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 129 ülke
arasında 49’uncu sırada yer aldı. Ancak bunlar yeterli
mi? diye sormamız gerekiyor. Potansiyelimizi göz önünde
bulundurursak, yeterli değil. Türkiye’nin bu sıralama içinde
çok daha üst sıralarda olması gerekiyor. Bunun için de
son 10 yıldır yapılan çalışmaların artırılarak devam etmesi
çok önemli. Dünya çapındaki sayıları yakalamak adına,
sektöre katkı sunacak ve mevcut gücümüze güç katacak
ARGE ve yenilikçi üretimle kısa süre içerisinde hedeflerin
ötesine geçebileceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Universities, academicians and TUBITAK should
increase their support for the industry for more
applications
Commenting on the data, Kemal Yamankaradeniz,
Chairman of the Board of Directors of Support Patent,
stated that “There is an increase in the number of patents
and utility model applications in Turkey compared to
previous years. According to the “2019 Global Innovation
Index”, one of the reports on the innovation performance
of their countries in the world released in recent weeks,
Turkey ranked 49th out of 129 countries this year, a step
higher than last year. But is that enough? We have to
ask. Considering our potential, it’s not enough. Turkey
needs to be much higher in this ranking. For this reason,
it is very important that the work carried out over the last
10 years continues and increases. I think that we can go
beyond the targets in a short period of time with R & D and
innovative production that will contribute to the sector and
add strength to our existing power in order to catch the
numbers worldwide” he ended.

Yamankaradeniz; patent ve faydalı model benzeri çalışmaların ticarileştirilmesi ve bu alanlara yönelik fikri
hakların korunmasının şirketlere yaratacağı ekonomik
değer bilincinin artması gerektiğine değinerek, “Daha ileri
seviyeler için kilit nokta eğitim. Sadece iş dünyasının ya
da mühendislerin değil, genel olarak gencinden yaşlısına
kamunun bilinçlenmesinden bahsediyorum. Bunun yanı
sıra üniversitelerde ve Ar-Ge merkezlerinde firmaların üretimde farklılıklar ve farklı ürünlerle sektörünün ihtiyacı olan
çalışmalar yapması, üniversitelerde Ar-Ge bütçelerinin
artırılması gerekiyor. Akademi sanayi iş birlikleri çoğalmalı
ve TÜBİTAK bu alanda kurum ve kuruluşlara daha çok
maddi destek sağlamalı. Ancak bu şekilde çalışmaların
bütünleşmesi ile ülkemizin küresel rekabette başarılı olabilmesi ve dünya ticaretinde yüksek paylar elde edebilmesi yani patent, faydalı model ve marka başvuru sayılarını
artırması mümkün olacaktır” dedi.

Yamankaradeniz; commercialization of patent and utility
model-like studies and protection of intellectual property in
these areas should increase the awareness of economic
value that will create companies, he said, “Education is
the key point for more advanced levels. I’m not just talking
about the business world or the engineers, but the public
awareness from young to old in general. In addition, in
universities and R&D centers, companies need to make
the necessary studies of the sector with differences in
production and different products, and R&D budgets
should be increased in universities. Academy industry cooperations should multiply and TUBITAK should provide
more financial support to institutions and organizations in
this field. However, with the integration of the studies in this
way, it will be possible for our country to be successful in
global competition and to gain high shares in world trade,
i.e. to increase the number of patents, utility models and
trademark applications.”
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BÜYÜKŞEHİR TARIMSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR
METROPOLITAN MUNICIPALITY CONTRIBUTES
TO AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sulama göleti yatırımlarını sürdürüyor. Yeni Büyükşehir
Yasası sonrası 31 ilçede 172 sulama yatırımı yapan Büyükşehir, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 13.8 milyon liraya mal
olacak 11 adet küçük ölçekli sulama projesinin protokolünü imzaladı.
To contribute to agricultural development Konya Metropolitan Municipality continues to invest in irrigation ponds. After the New
Metropolitan Law, the Metropolitan Municipality, which made 172 irrigation investments in 31 districts, signed with the KPP Regional
Development Administration the protocol of 11 small-scale irrigation projects that will cost 13.8 million liras.
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Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Büyükşehir Yasası
kapsamında kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığa destek
olmaya devam ediyor.

Under the New Metropolitan Law, Konya Metropolitan
Municipality continues to support agriculture and livestock
in rural areas.

Kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşların yaşadığı yerde
hayatını sürdürmesine katkı sağlamak amacıyla tarımsal
desteklerin yanında 2014 yılından bu yana KOP Bölge
Kalkınma İdaresi kaynaklarını da kullanarak toplam 172
sulama projesini hayata geçiren Büyükşehir, yaptığı 182,7
milyon liralık harcamayla 19 bin 620 hektar sahayı sulama
imkânına kavuşturdu.

In addition to agricultural support, in order to contribute
to the survival of citizens by preventing rural migration,
the Metropolitan Municipality, by using the resources
of the KPP Regional Development Administration has
implemented 172 irrigation projects since 2014 and
provided the opportunity to irrigate 19 thousand 620
hectares of land.

Gölet Ve Kapalı Sistem Sulama Projelerinin Faydaları
2014 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Büyükşehir
Belediyeleri Kanunu sonrası sorumluluk alanının
genişlemesiyle birlikte kırsalda öncelikli beklenti olan sulama
projesi taleplerine kayıtsız kalmayan Büyükşehir, başta
tarımsal alanların sulanması olmak üzere; hayvan içme
suyunun temin edilmesi, yeraltı suyu potansiyelinin emniyetli
rezervde tutulması, mesire ve rekreasyon alanlarının
oluşturulması, ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması, ülkenin
mevcut depolama kapasitesinin artırılması ile küresel iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması hedefiyle gölet
ve kapalı sistem sulama projelerini hayata geçirdi.

Benefits Of Pond And Closed System Irrigation
Projects
With the expansion of the area of responsibility after the
Law No. 6360, which was entered into force in 2014,
the Metropolitan Municipality did not remain indifferent to
the demands of the irrigation project, which is the priority
expectation in the countryside, providing animals drinking
water, keeping groundwater potential in a safe reserve,
creating recreation areas, implementing pond and closed
system irrigation projects with the aim of expanding a
forestation, increasing the existing storage capacity of the
country and reducing the negative effects of global climate
change.

13.8 Milyonluk Sulama Projesinin Protokolü İmzalandı
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ilçelere yapılacak 11
adet küçük ölçekli sulama projesinin protokolü imzalandı.
13.8 milyon liraya mal olacak sulama projelerinin hayırlı
olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, “Suyu Konya’da ne kadar tasarruflu
kullanırsak hem ürünümüzün verimi artacak hem de
geleceğimize daha güzel bakacağız” dedi.

Protocol Of 13.8 Million Irrigation Project Signed
Between Konya Metropolitan Municipality and Konya Plain
Project Regional Development Administration the protocol
of 11 small-scale irrigation projects to be made in districts
was signed. With a projects that will cost 13.8 million
liras, the mayor of Konya Metropolitan Municipality Ugur
Ibrahim Altay, wished it to be beneficial and he said: ’’The
more efficient it will be the use of water in Konya, the more
effective our product will be, and we will look at our future
better. ”-he ended.
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155 YILLIK BİR GEÇMİŞ 11 ŞUBE
155 YEAR HISTORY, HAS 11 BRANCHES
Türkiye’nin en eski markaları genellikle şeker ve baklava
ile ilgili şirketler arasından çıkıyor. Özetle şeker sever bir
milletiz. Yüzyılı aşkın bir süre önce kurulmuş Hafız Mustafa
markasının yolculuğu, Çankırı’nın orta beldesinden
İstanbul’a sarraflık yapmaya gelen İsmail Hakkızade
ile başlamış.1864’te Eminönü Bahçekapı’da başlayan
yolculuk, İsmail Hakkızade’nin oğlu Hafız Mustafa ile devam
etmiş. Marka bugün ikiz kardeşler Eren ve Emre Ongurlar’ın
yönetiminde hızla büyüyor.155 yıllık bir geçmişe sahip olan
markanın şimdilik 11 şubesi var. Yurtdışındaki ilk şubesini
eylül ayında Dubai’de açmaya hazırlanan firmanın sıradaki
hedefi, Londra ve Şangay.
Hafız Mustafa’nın Eminönü Bahçekapı’da bir mağazası
vardı. Babamı ne zaman arasak bize orada olduğunu
söylüyordu. Bir müddet sonra eve gece geç saatlerde
gelmeye, sabah da evden çok erken saatlerde çıkmaya
başladı. Bunun nedenini sorduğumuzda da bir şey
söylemiyordu. Sonra bize “Hafız Mustafa ismi yere düşmüş.
Bizim. Bu ismi yerden kaldırmamız lazım. Ben Hafızlar
Gıda’y8ı devraldım” dedi. Babam bu işe başlayınca
kardeşim ve ben vicdanen rahatsız olduk. Babama yardım
etmeye başladım. Bu işin geleceği olduğunu gördüm.
Kardeşime de bir sene içinde otomotiv sektöründeki işi
bitirip gelmesini söyledim. 10 kişi ile başladığımız işte bugün
800 kişi çalışıyoruz. 11 şubemiz ve güzel bir üretimhanemiz
var.
Hedefimiz, Hafız Mustafa ismini dünyaya tanıtmak.
Cirolarımızı paylaşmıyoruz. Ama ciromuzdan memnunuz.
Ciro bizim için çok önemli değil. Önemli olan çizgimizi
bozmadan devam etmek. Yılsonu yeni üretim yerimize
geçeceğiz. Dubai şubemizi açacağız. Dubai’de de bir
üretim birimi kuruyoruz. 2020 Ocak’ta istihdamda bin
kişiyi buluruz diye tahmin ediyorum. Rakip incelemesi
yapıp daha iyi ne yapabiliriz diye düşünmüyoruz; en iyi
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The oldest brands of Turkey usually emerge from companies
related to sugar and baklava. In sum, we are a sugar lover
nation. The journey of the Hafiz Mustafa trademark, founded
more than a century ago, began with İsmail Hakkızade, who
comes to İstanbul from Orta town of Çankırı province to be
a goldsmith. The journey that started in 1864 in Bahçekapı,
Eminönü, had continued with Hafiz Mustafa, son of İsmail
Hakkızade. Today, the trademark is growing rapidly under the
management of twin brothers Eren and Emre Ongurlar. The
trademark, which has a 155-year history, has 11 branches
for now. Preparing to open its first branch abroad in Dubai
in September, the next goal of the company is London and
Shanghai.
Hafız Mustafa had a shop in Bahçekapı, Eminönü. Whenever
we called our father, he was telling us he was there. After a
while, he began to come home late at night and to leave very
early in the morning. He was not telling us anything when
we asked him the reason for that. After that, he told us, “The
name of Hafız Mustafa had fallen through the floor. We should
get this name to rear up. I took over Hafızlar Food.” Upon my
father began this job, I and my brother began not to sleep
with peace of mind. I began to help my father. I believed that
this job has a future. I asked my brother to leave his job in
the automotive industry within a year and come near me. In
our job that we started with ten persons, today, we work 800
persons. We have eleven branches and a nice production
site.
Our goal is to introduce the name of Hafız Mustafa to the
world. We do not share our turnover. Turnover is not very
important for us. The important thing is to continue keeping
our line. We will move to our new production site at the end of
the year. We will open our Dubai branch. We’re establishing a
producing site in Dubai, too. I guess we will reach a thousand
persons in the employment on January, 2020. We don’t think

what can we do better after an inspection of a rival, we think
what can we do the best. We put our trademark in a very
special place. For us, conscientious judgement is important
rather than a commercial accounting. We improve ourselves,
we add an interpretation to our products. We sell traditional
products. We are very successful in Turkish coffee. The
formula for our coffee belongs to us. When it comes to tea,
we work with Beta Taç Yaprak. At the end of the six-month
trials, our current tea emerged. In Turkey, there is no place
producing Turkish delight without using food coloring. Also
we used it before. Then we decided not to use it. We have
found organic madder (rubia tinctorum) from abroad. There is
a serious price difference between food coloring and organic
madder. We did not reflect this on product prices. There
are no additives and glucose in our delight. We use natural
madder and water buffalo milk in our milk pudding (custard).
Every product we sell and our architecture has a character.
We also have patented products. We have developed a
new product. It’s called “Ala Sos” (Pretty Sauce). We serve
our baklava also with this sauce. We made tres leches cake
(trileçe) with this sauce. Its name is “Ala Trileçe”. We created
a new flavor by putting Turkish delight between Kadayif
(shredded wheat dessert with pistachio filling). It was ranked
as the first in the International Taste Institute (iTQi) located in
Belgium among the 420 products.

ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Markamızı çok özel bir
yere koyuyoruz. Bizim için ticari muhasebe değil, vicdani
muhakeme önemli. Kendimizi geliştiriyoruz, ürünlerimize
yorum katıyoruz. Geleneksel ürünler satıyoruz. Türk
kahvesinde çok başarılıyız. Kahvemizin formülü bize
ait. Çayda ise Beta Taç Yaprak ile çalışıyoruz. Altı aylık
deneme sonucunda şu an çalıştığımız çay ortaya çıktı.
Türkiye’de lokumu gıda boyası kullanmadan yapan yer
yok. Daha önce biz de kullanıyorduk. Sonra kullanmamaya
karar verdik. Yurtdışından organik kök boya bulduk. Gıda
boyasıyla organik kök boya arasında ciddi fiyat farkı var.
Bunu ürün fiyatlarına yansıtmadık. Lokumlarımızda hiçbir
katkı maddesi ve glikoz yok. Muhallebide de doğal kök
boya ve manda sütü kullanıyoruz. Sattığımız her ürünün ve
mimarimizin bir karakteri var. Bunun yanı sıra patenti bize
ait olan ürünlerimiz var. Yeni bir ürün geliştirdik. İsmi “Ala
Sos”. Baklavamızı bu sosla da servis ediyoruz. Bu sostan
trileçe yaptık. Onun da ismi “Ala Trileçe”. Kadayıfın arasına
lokum koyarak yeni bir lezzet yarattık. Belçika’daki Lezzet
Enstitüsü’nde 420 ürün arasında yenilikçi ürün olarak birinci
seçildi.

Instead of shopping malls, we prefer places with fast
circulation and pedestrian traffic. We have only one branch
in a shopping center. Our branches are generally located in
the squares. The places where people are busy are more
attractive to us.
The franchising system does not fit our products. All our
products are produced daily. When it runs out of time, 24
hours, we remove it from the sales booth. We distribute
it to our staff or to a charity. A franchising company does
not subsidize it in any way. We have another brand idea.
We want to give franchise in that brand. We currently have
solution partners in our two branches. We call this system
“partnerchising”.
Our branch in Taksim Square was not able to overcome
customer density. We opened the new branch to help the
Taksim branch. We said we’d keep a branch open 24 hours,
now they’re both open 24 hours. Each of our branches is
special.

Alışveriş merkezleri (AVM) yerine, sirkülasyonu ve yaya trafiği
hızlı olan yerleri tercih ediyoruz. Bir tane AVM şubemiz var.
Şubelerimiz genel olarak meydanlarda yer alıyor. İnsanların
yoğun olduğu yerler bize daha cazip geliyor.

We are planning to open our branch in Dubai in September.
It will be located in an important location of Dubai Mall.
We will also establish a production site. We will put it into
operation at the end of August. We will send the delight and
chocolate – dragées group from here. However, we will make
custard, cake, baklava, kadayif and kunafah there. A difficult
operation. But we believe we will succeed. We will realize the
growth abroad step by step. We get very serious offers. We’re
meeting large groups. If there is a strong partner from abroad,
we can’t argue with that.

Franchising sistemi ürünlerimize uymuyor. Bütün ürünlerimiz
günlük olarak üretiliyor. 24 saati doldurduğunda tezgahtan
kaldırıyoruz. Ya personelimize ya da hayır kurumuna
dağıtıyoruz. Franchising olan bir firma bunu hiçbir şekilde
sübvanse etmez. Başka bir marka düşüncemiz var. O
markada franchising vermek istiyoruz. Şu an iki şubemizde

We currently export to the Far East. In the last year, there has
been serious demand from the Far East. There was no such
demand before. Because the Far East customer hadn’t met
sugar. They especially consume Turkish delight and dragées.
But we say, charity begins at home. First of all, we are trying
to catch our own shops’ product needs. We work at a busy
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pace. We have three shops open 24-h. We produce serious
tonnages. In case of any surplus production, we focus on
exports. With the new year, we will move to our new factory.
Our existing factory is no longer enough, we work double
shifts. We will increase the production capacity in the new
factory.

çözüm ortaklarımız var. Bu sisteme “partnerchising” diyoruz.
Taksim Meydanı’ndaki şubemiz müşteri yoğunluğunu
kaldırmıyordu. Yeni şubeyi ona yardımcı olsun diye açtık. Bir
şubeyi 24 saat açık tutarız dedik, şimdi ikisi de 24 saat açık.
Her şubemiz özel.
Dubai’deki şubemizi eylül ayında açmayı planlıyoruz. Dubai
Mall ismindeki alışveriş merkezinde önemli bir lokasyonunda
yer alacak. Ayrıca bir üretim tesisi de açacağız. Onu da
ağustos sonunda faaliyete alacağız. Lokum ve çikolata
– draje grubunu buradan göndereceğiz. Ama muhallebi,
pasta, baklava, kadayıf ve künefeyi orada yapacağız.
Zor bir operasyon. Fakat başarılı olacağımıza inanıyoruz.
Yurtdışında büyümeyi sindirerek gerçekleştireceğiz.
Çok ciddi teklifler geliyor. Büyük gruplarla görüşüyoruz.
Yurtdışından çok kuvvetli bir partner olursa hayır demeyiz.
Şu anda Uzakdoğu’ya ihracatımız var. Son bir yıldır
Uzakdoğu’dan ciddi talep geliyor. Daha önce böyle bir talep
yoktu. Çünkü Uzakdoğu müşterisi şekerle tanışmamıştı.
Özellikle lokum ve drajeyi çok tüketiyorlar. Ama biz önce
can, sonra canan diyoruz. Öncelikle kendi dükkanlarımıza
mal yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz.
24 saat açık üç dükkanımız var. Ciddi tonajlar üretiyoruz.
Üretim fazlası olduğunda ihracata ağırlık veriyoruz. Yeni yılla
beraber yeni fabrikamıza geçeceğiz. Mevcut fabrikamız
artık yetmiyor, çift vardiya çalışıyoruz. Yeni fabrikada üretim
kapasitesini yükselteceğiz.
Hafız Mustafa’nın oğlu zamanında Çikolat Cemil isimli bir
marka kurmuş. Osmanlı arşivlerinde çıktı. Çikolat Cemil
markasını geliştirmek istiyoruz. Bu markada daha kolay
ilerleyebiliriz. Hafız Mustafa’da 50 ya da 100 şube açmak
zor. Çikolat Cemil için o zemini hazırlamak istiyoruz.
Franchising de verebiliriz; kendimiz de şube açabiliriz.
Markamız 2020’de piyasaya çıkacak.
Üretim kapasitemiz yükseldikten sonra hedefimizde Londra
ve Şanghay var. Almanya’dan da talep geliyor. Üçüncü
bölge olarak Almanya’yı seçebiliriz. Hindistan pazarı da
bizim için çok önemli.
Yeni üretim tesisimiz, şu anda proje aşamasında. Ciddi bir
maliyet bizi bekliyor. Taşınma süreci zor bir süreç. Orayı
hazır hale getireceğiz ve ustamız buradan ceketini alıp
gidecek. Operasyonun durmaması lazım. Müşterimize
“Taşınıyoruz efendim, baklava yok kusura bakmayın”
deme şansımız yok. Böyle bir şansımız olmadığı için de
bu maliyetlere katlanmak zorundayız. Kazandığımız parayı
işimize yatırıyoruz. Bundan da memnunuz. Hep daha
iyisini, daha ilerisini görmeye çalışıyoruz. Kapasiteyi de
yükseltiyoruz ama bizim için önemli olan kalite. Akıllı bir bina
yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir bina
olacak. Bu şekilde de öncü olmak istiyoruz.
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The son of Hafız Mustafa had founded a brand named Çikolat
Cemil (Chocolate Cemil) back in the days. It was founded
in the Ottoman archives. We desire to develop the brand of
Çikolat Cemil. We can move forward more easily in this brand.
It is difficult to open 50 or 100 branches called Hafız Mustafa.
We want to establish this ground for Çikolat Cemil. We can
give a franchise, or open branch ourselves. Our brand will
come onto the market in 2020.
After our production capacity has increased, London and
Shanghai are among our goals. Demand comes from
Germany, too. We can choose Germany as the third region.
The Indian market is also very important for us.
Our new production facility is currently in the project phase.
A serious cost awaits us. Moving is a difficult process. We’ll
make there ready and our chef will relocate. The operation
should not stop. We don’t have a chance to tell our customer
that “We’re moving, sir, there is no baklava, sorry about that”.
Since we do not have such a chance, we have to bear these
costs. We invest the money we make into our business. We
are also pleased from that. We’re always trying to see better
and even further. We also increase capacity, but quality is
what matters to us. We aim to build an intelligent building. It
will also be an environmentally sensitive building. Also in this
way, we want to be a pioneer.

KONYA DEVLER LİGİNDE
21 FİRMA İLE TEMSİL EDİLİYOR
IN THE GIANTS LEAGUE KONYA IS REPRESENTED BY 21 COMPANIES

Kütükcü’den Konya’nın devlerine tebrik
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. İlk
500’de 6 firması bulunan Konya, ikinci 500 listesinde de 15
firma ile temsil edildi. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş
Kütükcü, Türkiye’nin devleri arasında yer alan Konyalı
firmaları tebrik etti.

Kütükcü congratulates the giants of Konya
Second 500 Largest Industrial Enterprises of Turkey was
announced. Konya, which had 6 companies in the first 500,
was represented with 15 companies in the second 500 list.
The president of Konya Chamber of Industry Memiş Kütükcü,
congratulated Konya’s companies located between the giants
of Turkey.

Tüm ekonomik dalgalanmalara ve artan maliyetlere rağmen
Konyalı firmaların üretim azmini koruduklarını ifade eden
Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu arasında toplam 21 firmamız vardı.
Bu yıl açıklanan listede de 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
arasında 6, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında
15 olmak üzere toplam 21 firmamız bulunuyor. Bu da
gösteriyor ki, Konya, tüm zor şartlara rağmen devler
ligindeki yerini korumayı başarmış durumda. Ben bu zorlu
mücadeleyi başarıyla yürüten tüm firmalarımızı, yöneticilerini
ve çalışanlarını kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sayının
daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Çünkü biliyoruz ki,
Konya’nın potansiyeli bunun çok daha ötesinde” şeklinde
konuştu.

Despite all the economic fluctuations and increasing costs,
the companies of Konya maintained their production
determination, expressed Kütükcü. “Last year between
Turkey’s Top 500 and Second 500 Largest Industrial
Organization we had a total of 21 companies. In the list
announced this year we have a total of 21 companies, 6 out
of 500 Largest Industrial Enterprises and 15 of which are
among the second 500 Largest Industrial Enterprises. This
shows that despite all the difficult conditions, Konya has
managed to maintain its place in the Giants League. I want
to congratulate all our companies, executives and employees
who have successfully carried out this challenging struggle.
I believe that this number will increase in the coming years.
Because we know that Konya’s potential is much more than
this.’’ – he said.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Konyalı
Firmalar: Konya Şeker, Panagro Tarım, Eti Alüminyum,
Aydınlar Yedek Parça, Kangal Termik Santral, Ova Un
Fabrikası.

Konya’s Companies Which Are Among The 500 Largest
Industrial Enterprises: Konya Sugar, Panagro Agriculture, Eti
Aluminum, Aydinlar Spare Parts, Kangal Thermal Power Plant,
Ova Flour Factory

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan
Konyalı Firmalar: Kombassan Kağıt, Tümosan Motor,
Safa Tarım, Hekimoğlu Un, Ömer Atiker Makine, Enka
Süt, Konya Çimento, RTM Tarım, Akova Süt, Altınapa
Değirmencilik, Çöğenler Yemcilik, Kompen PVC, Sezersan
Matbaacılık, Büyük Hekimoğulları Gıda, Helvacızade Gıda.

Konya’s Companies Which Are Among The Second
500 Largest Industrial Enterprises: Kombassan Paper,
Tumosan Motor, Safa Agriculture, Hekimoglu Flour, Omer
Atiker Machinery, Enka Milk, Konya Cement, RTM Agriculture,
Akova Milk, Altinapa Milling, Cogenler Feeding, Kompen PVC,
Sezersan Printing, Buyuk Hekimogullari Food, Helvacizade
Food.
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MANTOSÜR
DOĞAL ISI YALITIM SIVASI
MANTOSUR NATURAL THERMAL INSULATİON PLASTER
Mantosür Doğal Isı Yalıtım Sıvası, tamamı Türkiye’de
çıkan hafif agregaları madenlerden üretilmektedir. Bu
madenlerin başında ise; bor, pomza, perlit ve volkanik
tüfler gelmektedir. Mantosür içerisinde kullanılan hafif
agregalı doğal inorganik madenler içerisinde özellikle
perlit üzerinde yapılan çalışmalarla perlit özel olarak
kaplanmakta ve Türkiye’de tek olan bu teknoloji sayesinde
ürün doğal bir su itici haline gelmektedir. Bir çok üniversite
ile iş birliği sağlanarak geliştirilen. Ayrıca nefes alma
kabiliyeti sayesinde binalarda; nem, küf, rutubet ve
mantar oluşumunun önüne geçmektedir.
Mantosür ile yapılan yalıtımlarda asıl amaç diğer
sistemlerin aksine, binaya daha az yük bindirmek, dübel
gerektirmediği için binaları yaşlandırmamaktır. Daha geniş
bir şekilde bu konuyu ele alacak olursak 1000 metrekare
bir bina düşündüğümüzde, diğer sistemlerde 20-25 ton
gibi binaya yük binecekken mantosürle bu değer sadece
8 tondur. Ayrıca yine aynı bina üzerinden dübel hesabı
yapacak olursak yaklaşık 5000 (2000 tanesi kolon ve
kirişlere denk gelecek şekilde) dübel kullanılacaktır fakat
Mantosür dübel gerektirmediği için bu değer sıfırdır.
Mantosür’de bulunan bu özellikler sayesinde amacımız
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Mantosur Natural Thermal Insulation Plaster, all the lightweight
aggregates are produced just from mines in Turkey. Boron,
pumice, perlite and volcanic tuffs are the most important of
these mines. Lightweight aggregate natural inorganic metals
used in mantosur in particular, with the work done on perlite,
it is specially coated and thanks to this technology is the
only product in Turkey which is becoming a natural water
repellent. It developed in collaboration with many universities.
In addition, thanks to its breathability in buildings it prevents
moisture, mold, moisture and fungus growth.
Unlike other systems, the main purpose of insulation with
Mantosur is to put less load on the building and not to age the
buildings because it does not require dowels. If we consider
this issue more broadly, when we consider a 1000 square
meter building, in other systems 20-25 tons will be loaded
to the building while this value is only 8 tons with Mantosur.
In addition, if we make the dowel calculation over the same
building, approximately 5000 dowels will be used (2000 of
which will correspond to the columns and beams) but this
value is zero since Mantosur does not require dowels. Thanks
to these features in Mantosure, our goal is to rehabilitate
the building rather than aging, which is very important in our
country, for the main reason of being located in the

binayı yaşlandırmaktan ziyade rehabilitasyon etmektir ki
nitekim deprem kuşağında yer alan ülkemizde bu çok
önemlidir. Ayrıca uzun ömürü sayesinde, duvarlarda
çatlama ve dökülme yapmaz binanız ayakta kaldıkça
formunu kaybetmeden görevini sürdürür.
Mantosür; ısı, su, ses ve yangın yalıtımını aynı anda
yapmaktadır. Yalıtım değerlerini tek tek açacak olursak,
Isı yalıtımı özelliği bakımından uzun ömürü sayesinde
diğer ürünlerden ayrılmaktadır. Mantosür lamda değerini
bina ömrü kadar muhafaza eder, diğer sistemlerin
aksine atmosferik şartlar ve diğer nedenlerden dolayı
lamda değer kayıpları yaşamaz. Su iticidir bu sayede
bina yüzeylerinde suyun ilerlemesini engeller ve çok
çabuk bir şekilde sudan kurtulur bu özellik sayesinde
farkında olunmayan özellikle su borusu patlamalarında
binanın yaşayacağı sıkıntı minimize etmektedir. Mantosür
akustik konfor sağlayan bir üründür. Bir çok seslendirme
stüdyosunda, otellerde ve binalarda ses yalıtım malzemesi
olarak kullanılmaktadır. Ve gerektiğinde içeriden uygulama
yapılarak ses kirliliği ortadan kaldırılmaktadır. Yangın
yalıtımına gelecek olursak, Mantosür 1100 derece ısıya 3
saat kadar dayanabilmektedir (Yangın esnasında ortaya
çıkabilecek maksimum sıcaklık 750 derecedir) bu süre
sonunda ise yüzeyden herhangi bir tepkiye girmeden toz
hale gelerek dökülmeye başlamaktadır. Yangın esnasında
alevler kadar öldürücü olan diğer bir sıkıntı da ortaya
çıkan karbon monoksit ve diğer gaz salınımlarıdır ama
diğer yalıtım sistemlerine zıt olarak Mantosür Bor madeni
ile geliştirilen özel formu sayesinde bu sıkıntının önüne
geçmektedir. Yani binayı tek bir kibrit ile bile yakılmaktan
kurtarabilmektedir. Bu özellik sayesinde özellikle yurt
dışında yüzlerce mega bina Mantosür ile kaplanmıştır.
Mantosür Doğal Isı Yalıtım Sıvası, sektöründe ki bütün
kalite belgeleri ve TSE belgelerine sahip olmakla birlikte
sektöründe sadece Mantosür’ün onurlandırıldığı TSE
Ulusal Teknik Onay belgesine sahiptir. Ayrıca sağlığa
zararlı olmadığına dair bir çok belgesi bulunmaktadır.
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earthquake zone. In addition, thanks to its long life, it does
not crack and spill on the walls so your building will survive
without losing its form as it stands.
Mantosure provides heat, water, sound and fire insulation at
the same time. If we would be opening the insulation values
one by one, it would distinguish from other products thanks
to its long life in terms of thermal insulation feature. Mantosur
maintains lambda value as long as building life, unlike other
systems, does not suffer from lambda value losses due to
atmospheric conditions and other reasons.
It is water repellent, thus preventing water from advancing
on building surfaces and getting rid of water very quickly,
this feature minimizes the distress of the building, especially
in case of water pipe explosions not aware of. Mantosur
is a product that provides acoustic comfort. It is used as
sound insulation material in many sound studios, hotels
and buildings. Sound pollution is eliminated by applying
from inside in case it is necessary. As for the fire insulation,
Mantosur can withstand the heat of 1100 degrees for 3
hours (The maximum temperature during the fire is 750
degrees) after this it starts to pour into powder without any
reaction from the surface. Another problem that is as lethal
as flames during a fire is the carbon monoxide and other
gas emissions that occur, but in contrast to other insulation
systems, Mantosur avoids this problem thanks to its special
form developed with Boron mine. Another problem that is as
lethal as flames during a fire is the carbon monoxide and other
gas emissions that occur, but in contrast to other insulation
systems, Mantosur avoids this problem thanks to its special
form developed with Boron mine. In other words, it can save
the building from being burned from a single match. Thanks
to this feature, hundreds of mega buildings, especially abroad,
are covered with Mantosur.
Mantosure Natural Thermal Insulation Plaster has all the
quality certificates and TSE certificates as the others in
the sector, but only Mantosure has TSE National Technical
Approval certificate in which it is honored in its sector. In
addition, it has many other documents that prove it’s not
harmful to health.

ÇATALHÖYÜK’ÜN ATASI: BONCUKLU HÖYÜK
ÇATALHÖYÜK’S FAMILY: BONCUKLU HÖYÜK
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Hayıroğlu Mahallesinde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’ün 9
kilometre yakınındaki 10 bin yıllık geçmişe sahip Boncuklu Höyük’te bilgilendirme gezisinde gazetecilerle buluştu. Karatay’ın gizli
tarihinin gün yüzüne çıkarmak için Belediye olarak destek vereceklerini söyleyen Başkan Kılca; tarih meraklılarının Boncuklu Höyük’te
keyifli bir keşfe çıkacaklarını belirtti.
Hasan Kılca, Mayor of Karatay municipality met with journalists during an information tour in Boncuklu Höyük, one of the oldest
settlements in the world with a history of 10,000 years, 9 kilometers from Çatalhöyük, which is found in Hayıroğlu District. Mayor
Kılca said that they will support the Municipality to bring out the hidden history of Karatay; he said that history enthusiasts will have a
pleasant exploration in Boncuklu Höyük.

Hayıroğlu Mahallesi’ndeki Boncuklu Höyük’te devam eden
kazı çalışmaları düzenlenen bilgilendirme programıyla
gazetecilere anlatıldı.

The ongoing excavations at the Boncuklu Höyük in the
Hayıroğlu District were presented to journalists through an
information program.

Boncuklu Höyük’te gerçekleştirilen programda gazeteciler
Boncuklu Höyük’ün köklü tarihi ve arkeolojik veriler
hakkında bilgi sahibi oldu.

In the program held at Boncuklu Höyük, journalists learned
about the historical and archaeological data of Boncuklu
Höyük.

Kazı Çalışmaları İngiltere Liverpool Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Dougles Baird, Profesör Andrew Fairbairn,
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökhan
Mustafaoğlu gibi isimlerin olduğu uzman bir ekiple
gerçekleştiriliyor.

Excavations are done with a team of experts such as Dr.
Dougles Baird Professor at the University of Liverpool,
UK, Professor Andrew Fairbairn and Gökhan Mustafaoğlu
Faculty Member in Bülent Ecevit University.
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Kılca: Boncuklu Höyük Yeni Bir Turizm Merkezi Olacak
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; Höyük’te yapılan
ve yapılacak olan kazı çalışmalarına destek olacaklarını ifade
ederek Karatay’ın gizli tarihinin gün yüzüne çıktığını; tarih
meraklılarının keyifli bir keşfe çıkacaklarını belirtti. Karatay
Belediyesi olarak bu tarihi değerin tanıtılması için ellerinden
gelen gayreti sarf edeceklerini anlatan Başkan Kılca;
Boncuklu Höyük’ü dünyada tanınır kılmak için estetik bir
kimlik oluşturmak istediklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca;
Boncuklu Höyük’ün Türkiye’nin on binlerce yıllık tarihine
ışık tuttuğuna vurgu yaparak, Boncuklu Höyük’ün taşıdığı
kültürel miras ve insanlık tarihi açısından sahip olduğu
değerden dolayı Karatay ve Konya’nın önemli bir değeri
olduğuna işaret etti.
Başkan Kılca, Konya’nın çok eski bir tarihe sahip olduğunu
vurgulayarak, “Belediye olarak bu tarz çalışmaları
destekliyoruz. Bölgenin gelişmesi, yolunun, çevre
düzenlemesinin yapılması için çalışıyoruz. Burası yeni bir
turizm merkezi olacak. Ziyaretçi sayısının da önümüzdeki
yıllarda 20-30 kat artacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.
Kazı başkanı ve İngiltere Liverpool Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Dougles Baird, kazı çalışmalarıyla ilgili
düzenlenen tanıtım toplantısında, Boncuklu Höyük’te
uluslararası 60 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.
Bu yıl Boncuklu Höyük’teki 4 farklı alanda çalışma
yürüttüklerini dile getiren Baird, şöyle konuştu: “Çok uzun
süredir çalışmalar yapıyoruz. Buluntuları, hayvan ve tarım
kalıntılarını atlamadan en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz.
Buradaki incelemeler sonucunda buğday, bezelye ve
mercimek gibi tahılların 10 bin yıl önce kullanıldığını
tespit ettik. Yine Çatalhöyük’ten farklı olarak koyunun
evcilleştirildiğine dair izlenimler var. Boncuklu Höyük’te,
Çatalhöyük’ün aksine tarım daha az yapılmış. Ancak
mimari ve yerleşim uygulamalarına baktığımızda burası
Çatalhöyük’ten bin yıl daha önce kurulmuş bir yerleşim yeri.
Yani Çatalhöyük’ün atası.”
Bilim İnsanları İçin Konya Önemli Bir Şehir
Baird, Boncuklu Höyük’ün tarihinin çok eskiye dayandığını
vurgulayarak, “Burası, dünyanın en eski medeniyetlerinden
birine ev sahipliği yapmış, bu nedenle dünyadan birçok
arkeoloğun ilgisini çekiyor. Dünyadaki bilim insanları için
Konya çok önemli bir şehir. Çünkü Çatalhöyük burada.
Dünyada ilk tarımın yapıldığı tescilli bir yer. Bunun yanı
sıra Boncuklu Höyük’te ileride yapacağımız çalışmalar
medeniyete ışık tutacak. Yine Boncuklu Höyük’te insanların
10 bin 300 yıl öncesinde tuvalet ihtiyacını karşılamak için bir
çukur kazdığını ve bunun için ayrı bir alan inşası yapılmış.”
dedi.
“Buradaki Toplumun Güneydoğu Avrupa’ya Yayıldığını
Görüyoruz”
Boncuklu Höyük’te 10 bin yıl öncesinde tarım yapıldığını
ifade eden Baird, “DNA testleri sonucunda Avrupa’da
çalışma yapan arkadaşlarımızla karşılaştırmalar
yaptığımızda, buradaki toplumun Güneydoğu Avrupa’ya
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Kılca: Boncuklu Höyük Wıll Be A New Tourısm Center
Mayor of Karatay Hasan Kılca stated that they would
support the excavations carried out and the one that will
be carried out in the mound and that the secret history of
Karatay was revealed; for history enthusiasts this will be an
enjoyable discovery, he said. Mayor of Karatay stated that
they will make every effort to promote this historical value.
He said that they wanted to create an aesthetic identity in
order to make Boncuklu Höyük known in the world. Mayor
Hasan Kılca stated that BONCUKLU HÖYÜK shed light on
thousands of years of Turkey’s history, due to the cultural
heritage of Boncuklu Höyük and its value in terms of human
history, he pointed out that Karatay and Konya have an
important value too.
Mayor Kılca stressed that Konya has a very old history and
said, ’’ As a municipality, we support such activities. We are
working for the development of the region, the road and the
landscaping. This will be a new tourism center. We expect
that the number of visitors will increase by 20-30 times in
the coming years.”
At the introductory meeting about the excavations,
Professor at the University of Liverpool, UK and Head of
Excavation Dr. Dougles Baird said that they were working
with an international team of 60 people in Boncuklu Höyük.
Expressing that they have been working in 4 different areas
in Boncuklu Höyük this year, Baird said: “We have been
doing studies for a very long time. We examine the finds

yayıldığını görüyoruz. Akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarıyoruz.
Tarım ürünlerinin alışverişine yönelik olarak ticari amaçla
Avrupa’ya gidişlerin olduğunu tespit edebiliyoruz. Yine
Höyük’te kerpiç duvar izleri, yapıların oval olması ile
karşılaştık. Aynı zamanda büyük memeli hayvanlar ile
balık ve su kuşlarına ait kalıntılar var. Bölge oldukça sulak,
bataklık ve göllerle kaplı.” diye konuştu.
On Binlerce Yıllık Tarih Gün Yüzüne Çıktı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökhan
Mustafaoğlu da gerçekleştirmiş oldukları arkeolojik
çalışmalar ışığında, ilk tarımın izlerine rastladıklarını belirterek;
Avrupa’ya ilk tarımın buradan gitmiş olabileceğini söyledi.
Mustafaoğlu, bölgenin mimarisi ile ilgili vermiş olduğu
bilgilerde: “Yapı kalıntıları kazıyoruz. Mimari unsurları ortaya
çıkarıyoruz. Yoğun mimari izler görmedik. Evler birbirinden
bağımsız inşa edilmiş. Günlük aktivitelerin gerçekleştiği
alan. Yemek pişirme alanları var. Ortak mutfak alanı. Sosyal
açıdan birbirileri ile etkileşimin göstergesi. İlginç bir bölüm.
Hane halklarının inanç sistemleri ile ilgili de ayrıntılı bilgiye
ulaştık. Yaban öküzü başta olmak üzere bazı hayvanların
kafa taslarının duvarlara işlendiğini gördük. Ev içlerine
gömülen Ölülere rastlandı. Ayrıca ev tabanına değil, ev
dışındaki alanlara da gömü taktiği var.” ifadelerine yer verdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise kazı
çalışması yapılan alanın gelecek yıllarda bölgenin parlayan
yıldızı olacağını söyledi.

from animal and agricultural remains to the finest detail. As
a result of the examinations here, we found that grains such
as wheat, peas and lentils were used 10 thousand years
ago. Again, unlike Çatalhöyük, there are impressions that
the sheep is domesticated. Unlike Çatalhöyük, agriculture
was less done in Boncuklu Höyük. However, when we look
at architecture and settlement practices, this is a settlement
that was established a thousand years before Çatalhöyük.
In brief the ancestor of Çatalhöyük.’’
Konya Is An Important City For Science People
Baird emphasized that the history of Boncuklu Höyük
dates back to very old times, he said ’’It is home to
one of the oldest civilizations in the world, so it attracts
many archaeologists from around the world. Konya is
a very important city for scientists in the world because
Çatalhöyük is here. It ıs the first registered place in the
world where agriculture was done. In addition, our future
work at Boncuklu Höyük will shed light on civilization. Again
in Boncuklu Höyük, people dug a pit 10 thousand 300
years ago to meet the need of a toilet and a separate area
was built for it.’’
’’We See That This Socıety Has Been Spreaded In
Southeast Europe’’
Baird stated that the agricultural activities were carried
out in Boncuklu Höyük 10 thousand years ago. He said:
’’As a result of DNA tests, when we make comparisons
with our colleagues working in Europe, we see that the
population here spread to Southeast Europe. We reveal
kinship relationships. We can determine that there were
commercial trips to Europe for the exchange of agricultural
products. We also encountered traces of mudbrick walls
and oval structures at Höyük. There are also remains of
large mammals, fish and waterfowl. The area is quite
wetland, covered with swamps and lakes.’’
Thousands Years Of History Come To Light
Faculty Member of Bülent Ecevit University, Gökhan
Mustafaoğlu stated that they found traces of the first
agriculture in the light of their archaeological studies; He
said that the first agriculture to Europe might have gone
from here. Mustafaoglu, in the information provided about
the architecture of the region said: ’’We’re digging building
remains. We discovered architectural elements. We didn’t
see any intense architectural traces. The houses are built
independently of each other. The areas were places where
daily activities took place. They had cooking areas. They
had shared kitchen area. There is an indicator of social
interaction with each other. Interesting element. We also
reached detailed information about the belief systems
of households. We saw that the skulls of some animals,
especially the wild ox, were carved on the walls. The dead
were found buried inside the house. There is also a burial
tactic in areas outside the home, not in the home floor.’’
Abdüssettar Yarar, Provincial Culture and Tourism Director
said that the excavation area will be the breakout star of the
region in the upcoming years.
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KONYA ŞEKER, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE
İHRACATINI YÜZDE 21,6 ARTIRDI
KONYA SEKER INCREASED ITS EXPORT BY 21.6% COMPARED
TO THE PREVIOUS YEAR
Başkan Recep Konuk’un dünyanın en büyük 5 gıda
devinden biri olma vizyonuyla yol haritasını belirleyen
Konya Şeker, ihracatın da yıldızı oldu.
900 bin çiftçi ailesinin bir iştiraki olan Konya Şeker, 2018
verilerine göre Konya’nın ihracat lideri oldu. Türkiye’nin İlk
1000 İhracatçısı 2018 araştırmasına göre ilk 1000 şirket
içerisine Konya’dan 6 firma listeye girmeye hak kazandı.
Konya Şeker Türkiye genelinde sektörel bazda 10., genel
sıralamada ise 225. olarak ilk 100o ihracatçı listesinde
yer aldı ve Konya’da en çok ihracat gerçekleştiren şirket
olmayı başardı. Bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 21,6
artıran Konya Şeker, 2018 yılında 78 Milyon 351 Bin 663
Dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Konya Şeker’in 2019 yılı
ihracat rakamı ise şimdiden 100 Milyon Dolara yaklaştı.
2004’e kadar C şekeri hariç ihracatı olmayan bir şirket
olan Konya Şeker, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya
kıtasında yer alan 67 ülkeye, Torku Markası ile ürettiği
atıştırmalıklardan et ve süt ürünlerine, bulgurdan
çikolataya kadar birçok gıda ürünü ile birlikte, tohumdan
plastik boru ve türevlerine kadar 680 farklı kalemde
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Having determined its road map in the direction of
vision created by Recep Konuk, General Chairman that
commends to become one of the top 5 food giants around
the world, Konya Seker has also become the star of
export.
Konya Seker, a joint venture of approximately 900
thousand farmers’ families, became the export leader of
Konya according to 2018 data. According to the survey
of Turkey’s First 1000 Exporters 2018, six companies
from Konya were entitled to enter among the first 1000
companies. Across Turkey, Konya Seker took place
in the top 1000 exporters list by being ranked as the
10thcompany on a sectoral basis, and 225thin the overall
ranking, thus, succeeded to become the most exporting
company in Konya. Increasing its export by 21.6 percent
compared to the previous year, Konya Seker performed
an export in the amount of 78 million 351 thousand 663
dollars in 2018. The export figure of Konya Seker for 2019
has already reached 100 million dollars. Konya Seker,
which was a company having no exports other than C
sugar until 2004, today, exports to 67 countries located in
Europe, America, Africa and Asia continents a total of 680
different items consisting of Torku brand products such

ihracat yapıyor ve küresel pazarlarda da dünyanın en
önemli gıda devlerinden birisi olarak adından söz ettiriyor.
Konya Şeker Ülkemizde Gıda Devleri Sıralamasında
İlk 4’Te Yer Almaktadır
İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ‘’Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması’na göre de
Konya Şeker, Türkiye’nin 500 sanayi devi arasında 44.
sırada yer aldı. Konya Şeker asıl sürprizi ise listeye
kendisinin yanı sıra 3 şirketi daha katma başarısını
göstererek gerçekleştirdi. AB Holding çatısı altındaki,
Konya Şeker’in yanı sıra, bu sene ilk defa Panagro
Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ 134’üncü, Soma
Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 177’nci, Kangal Termik
Santral Elektrik Üretim AŞ 356’ncı. sıradan İSO 500
sıralamasında yer aldı.
Konya Şeker ihracattaki başarısını önümüzdeki süreçte
de devam ettirmeyi planlıyor.
15 yılda yaklaşık 4 Milyar Dolar yatırım projesini
tamamlayan Konya Şeker, Genel Başkan Recep
Konuk’un, “zenginleşmenin tek bir yolu var, o da üretmek.
Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Üretmekle birlikte dünyadaki
refahtan pay almak için ürettiklerinizi markalaştırmanız ve
pazarlarda büyük oyuncu olmanız gerekiyor. Biz, bunun
3 ayağına da vakıfız. Yani, Konya Şeker hem planlı ve
kontrollü ekim yaptırıyor, hem fabrikalar kuruyor, hem de
bu fabrikalardan katma değerli ürünler üretiyor. Bununla
da kalmıyoruz ve ürettiğimiz ürünleri dünyanın pek çok
ülkesine satıyoruz. Şu anda 67 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Çin’de, Amerika’da, Rusya’da, çikolatanın ana vatanı
olan İsviçre’de bizim ürünlerimiz var. Bizim hedefimiz
Türkiye’deki satış noktaları gibi dünyanın dört bir

as many food products covering snacks, meat and milk
products, bulghur and chocolate, as well as seed, plastic
pipe and its derivatives; besides, makes a distinguished
name for itself in global markets as one of the food giants
of the world.
Konya Seker Takes Place In The First 4 Among The
Food Giants In Turkey
According to ‘Turkey’s Top 500 Industrial Enterprises 2018
Survey’ released by Istanbul Chamber of Industry, Konya
Seker was ranked at the 44th ranking among the 500
industry giants of Turkey. Konya Seker made the main
surprise by putting 3 more companies on the list other
than itself. Rather than Konya Seker, the companies under
the roof of AB Holding, Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda
San. Tic. AŞ (Panagro Agriculture Livestock and Food
Ind.Trade.Corp.), Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ
(Soma Thermal Powerplant Electricity Generation Corp.),
and Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ (Kangal
Thermal Powerplant Electricity Generation Corp.)took place
at the 134, 177, and 356thranking in the list of İSO 500,
respectively.
Konya Seker plans to continue its export success in the
coming period.
Having completed investment projects approximately in
the amount of 4 Billion USD within 15 years, Konya Seker
intensely exports Torku traded products fabricated in 45
facilities in line with the growth strategies presented by
Recep Konuk, General Chairman, as follow: “There is only
one way to prosper, it is to produce. Is that enough? No,
it is not enough. In addition to producing, you need to
brand your products and become a major player in the
markets in order to get a share of welfare in the world.
We have all these three legs. In other words, Konya Seker
is both getting the planned and controlled planting to
do, establishing factories, and producing value-added

tarafındaki yurt dışındaki raflarda
da kendimize aynı ağırlıkta yer
bulmaktır” diyerek ortaya koyduğu
büyüme stratejileri doğrultusunda,
45 tesiste işlediği Torku markalı
ürünleri yoğun bir şekilde ihraç
ediyor.

2019 yılında 100 Milyon Dolara
dayanmış ihracatımız var, 67 ülkeye
ihracat yapmışız. 2018 yılında
Konya’nın ihracat lideriyiz, sektörel
bazda ülkemizde ilk 10’dayız.
In 2019 we have 100 million dollars’
worth of exports; we have exported to
67 countries. We are the export leader
of Konya for 2018; we are in the top 10
in our country on a sectoral basis.

Devler Arasında Önlerde Yer
Alabilmek İçin Dev Adımlar
Atmak Gerekir
Ülkemizde üretime, üreticiye bakış
açısının tamamen değişmesi
gerektiğini de anlatan Başkan
Recep Konuk şunları söyledi;
“Bilindiği gibi Konya Şeker 900 bin
çiftçi ailesinin üretim kooperatifinin
iştirakidir. Biz şuna inanıyoruz,
Türkiye’de çiftçi olarak hangi
bölgede yaşarsanız yaşayın, hangi
ürünün üretici olursanız olun birkaç
istisnası hariç üretici olarak tarlanın
ötesinde olmazsınız, olamazsınız.
Yani tarladan sonrası yasaklı alan
gibidir. Ürünün pazarlanması,
işlenmesi, mamul ürün haline
getirilmesi, yani sanayi süreci, bir
marka altında rafa ulaştırılması gibi
süreçler ülkemiz için henüz alışıldık
bir durum değildir. Oysa bizim
de gerçekleştirdiğimiz ve üreticiyi
ekonomik zincirin bütününde
etkin aktör haline getiren bu
tür kooperatif organizasyonları
gelişmiş ülkelerin özellikle
kırsal kalkınmada kullandığı,
desteklediği en önemli ekonomik
organizasyonlardır. O nedenle biz,
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi
olarak bir karar verdik ve dedik ki,
“dünyanın en kaliteli şeker pancarı
Konya’da üretiliyor. Pancarı işleyip
şeker üretmekle kalmayacağız,
şekerin ana girdi olduğu her ürünü
de üreteceğiz. Yani şekerden
kazanılabilecek paranın tamamına
üretimin ilk halkasındaki üreticiyi,
pancar üreticisini ortak edeceğiz.”
İşte bunu bugün yaptığımız 45
tesisle başarıyoruz.
Biz, bir üretici kooperatifi
olarak bizim bölgemizde bizim
üreticimizin ürettiği hiçbir ürünün
tek gramının dahi işlenmeden
bölge dışına çıkmasını istemiyoruz
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products. Not only that, we sell
our products to many countries
around the world. We are currently
exporting to 67 countries. Our
products exist in China, America,
Russia, and even in the homeland
of chocolate, Switzerland. Our goal
is to find a place for ourselves with
the same power on shelves around
the world, like the sales points in
Turkey.”
In Order To Take Place Near The
Top Among The Giants, Giant
Steps Are Needed
Having stated that the attitude
towards the production and
producer in our country should
change completely, General
Chairman Recep Konuk said:
“As it’s known, Konya Seker is a
joint venture of approximately 900
thousand farmers’ families. We
believe that; In Turkey, as a farmer,
wherever you live, no matter which
product you produce, with a few
exceptions, as a producer, you
will not be beyond the cropland,
you can’t be. I mean, it’s like a
forbidden zone after the cropland.
Processes such as marketing and
processing the product, making
the product into a manufactured
good, i.e. industrial process,
transporting the product to the
shelf under a brand, these are not
the processes that our country is
accustomed to. However, such
cooperative organizations that we
have realized and which make the
producer an active actor in the
whole economic chain are the most
important economic organizations
that developed countries use
and support, especially in rural
development. Therefore, we, as
Konya Beet Planters Cooperative,
decided and said; “The world’s
highest quality sugar beet is
produced in Konya. Not only will
we process beets and produce
sugar, we will produce every
single product of which sugar is
the main input. In other words,
we will associate the producer,
beet producers, in the first ring of
production with all the money that
can be earned from sugar.” This
is achieved by the 45 facilities we
have established today.
We, as a producer cooperative, do

ve o hedefe ulaşana kadar da çalışacağız. Devler arasında
önlerde yer alabilmek için dev adımlar atmak gerekir.
Konya Şeker dev bir şirket, Konya Şeker hedefleri
olan bir şirket. Konya Şeker’in sürekli tekrarladığı
cümlelerden biri dünyanın geleceğinde stratejik öneme
sahip sektörlerden biri gıda sektörüdür ve bu sektörde
ülkemizin dünyada söz sahibi olabilmesi için elinde son
derece değerli bir hazine vardır. Konya Ovası dünyanın en
önemli tarımsal üretim havzalarından biridir. Biz Ovanın
önemini kavramış, sahip olduğu hazinenin kıymetini
bilen bir şirket olarak o potansiyeli harekete geçirmekle
kendimizi yükümlü sayıyor ve bu yükümlülüğün gereğini
de adım adım yerine getiriyoruz. Ovanın potansiyelini
harekete geçirmek ve üretileni kıymetli hale getirmek için
yaptığımız yatırımlar ve yapacağımız yatırımlar büyük bir
hedefin parçalarıdır. Her şirketimizin üreticinin ürününün
daha çok değerlendirildiğinin, ürünün kıymetinin arttığının
ve üretici ortaklarımızın ekonomide daha çok söz sahibi
olduğunun ve ekonomiden daha çok pay aldığının
göstergesi olacağının farkındayız ve tüm gayretimiz
üretici ortaklarımızı, bölge çiftçisini ekonominin etkin
aktörü yapabilmek ve on binlerin milli gelirden daha fazla
pay alması, alabilmesi içindir. Yani on binlerce üreticinin
daha çok üretmesi içindir. Bizim attığımız her adım
Türk çiftçisinin attığı adımdır. Konya Şeker’in başarısı
aynı zamanda ülke çiftçisinin sürece dâhil olduğunda
başarabileceklerinin göstergesidir.”
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not want that even one gram of any product manufactured
by our producer in our region leave the region without being
processed, and we will work until we reach this goal. In
order to take place near the top among the giants, giant
steps are needed. Konya Seker is a giant company; Konya
Seker is a company having goals. One of the sentences
repeated by Konya Seker is that, one of the strategic
sectors of the world’s future is the food sector and there is
a very valuable treasure in the hands of our country in this
sector to have a say in the world. Konya Plain is one of the
most important agricultural production basins in the world.
As a company that understands the importance of the plain
and knows the value of its treasury, we consider ourselves
obliged to activate that potential and fulfill the necessity of
this obligation step by step. The investments we make and
will make to activate the potential of the plain and to make
the produced valuable are part of a great goal. We are
aware that each of our companies will be an indication that
the manufacturer’s product is being evaluated more, the
value of the product increases, our producer partners have
more influence in the economy, and they get more shares
from the economy; besides, all our efforts are to make our
producer partners, the regional farmer, an effective actor
of the economy and for tens of thousands to get more
shares of national income. In other words, this is for tens of
thousands of manufacturers to produce more. Every step
we take is the step taken by Turkish farmers. The success
of Konya Seker is also an indicator of what the country’s
farmers can achieve when they are involved in the process.”

SELÇUKLU’NUN KADİM BAŞKENTİNE TURİST İLGİSİ
TOURIST INTEREST IN THE ANCENT
CAPITAL OF THE SELJUKS

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi ve İnce
Minareli Medrese başta olmak üzere il genelindeki müze ve ören yerlerini yılın 8 ayında 2 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.
Konya which is home to many civilizations, Mevlana Museum, Karatay Madrasa and İnce Minareli Madrasa, which are affiliated to the
Provincial Directorate of Culture and Tourism, got visited by 2 million 300 thousand people in 8 months of the year.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı,
mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin
bulunduğu Mevlana Müzesi’n geçen yılın 8 ayında 1 milyon
940 bin kişi ziyarette bulundu.

Last year, in 8 months The Mevlana Museum, where the tomb
of Mevlana Celaleddin-i Rumi, the sufi thought, which aroused
interest in the world with his teachings, was visited by 1 million
940 thousand people.

Mevlana Müzesi’nin bu yılın aynı döneminde ziyaretçi
sayısı yüzde 11 artarak 2 milyon 161 bin kişiye ulaştı.Yine
yılın 8 ayında müzeden sonra kentte en çok ziyaretçiyi
sırasıyla Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Akşehir
Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Akşehir
Batı Cephesi Karargahı Müzesi ağırladı.

Mevlana Museum in the same period this year, increased the
number of visitors by 11 percent and reached 2 million 161
thousand people. After the museum in the 8th month of the
year, the most visitors in the city were hosted respectively by
Karatay Madrasa, Ince Minareli Madrasa, Aksehir Nasreddin
Hoca Archeology and Ethnography Museum and Aksehir
Western Front Headquarters Museum.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Neolitik
Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük ile buranın 9 kilometre
yakınında yer alan 10 bin yıllık Boncuklu Höyük’ün de
aralarında bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı
müze ve ören yerlerini geçen sene 3 milyon kişi, bu yılın 8
ayında da 2 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

The Neolithic settlement in the UNESCO World Cultural
Heritage List, Çatalhöyük and the 10 thousand years old
Boncuklu Höyük, which is located 9 kilometers away, are the
museums and historical sites of the Provincial Directorate of
Culture and Tourism which last year, were toured by 3 million
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“Konya turizm açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip”
Yarar, kentte en çok ziyaretçiyi Mevlana Müzesi’nin ağırladığını
anımsatarak, şunları kaydetti: “Özellikle Mevlana Müzesi’ne gelen
turistlerin şehirde daha uzun süre konaklamaları için çalışmalar
yürütüyoruz. Böylece buraya gelen turistler hem sahip olduğumuz değerleri hem
de geçmişimizi tanıma fırsatı yakalayacaktır. Konya turizm açısından oldukça
yüksek bir potansiyele sahip. Burayı merak edenleri, gelip görmek isteyenleri
mutlaka bekliyoruz. Gezebilecekleri çok sayıda müze, türbe, han, hamam, cami
ve kervansaray gibi çok sayıda ecdat yadigarı eserler de mevcut. İnşallah bundan
sonraki dönemde de hem şehrimizi hem de sahip olduğumuz değerleri ve
kültürümüzü tanıtmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.”
“Konya has a very high potential for tourism”
Reminding that Mevlana Museum hosts the most visitors in the city, Yarar said: “We
are especially carrying out works for the tourists coming for Mevlana Museum to stay
in the city for a longer time. Thus, tourists coming here will have the opportunity to
know both our values and our past. Konya has a very high potential for tourism. We
are waiting for those who want to see here. There are many museums, tombs, inns,
Turkish baths, mosques and caravansaries to visit. Hopefully, we will make every effort
to promote both our city, our values and culture.’’

“Tüm değerlerimizin tanıtımı noktasında faaliyetler
yürütüyoruz”
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, kentte her yıl
milyonlarca ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.
Yaz sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev
sahipliği yaptıklarını belirten Yarar, şöyle dedi: “Konya,
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Yine
Konya, Anadolu Selçuklu medeniyetine başkentlik yapmış
olmanın yanı sıra UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde
yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük gibi bir ören
yeri de sınırlarımız içerisinde yer alıyor. Çatalhöyük’ün ve
onun 9 kilometre yakınında bulunan 10 bin yıllık geçmişe
sahip Boncuklu Höyük başta olmak üzere kentteki tüm
değerlerimizin tanıtımı noktasında faaliyetler yürütüyoruz.
Hazreti Mevlana’nın manevi şemsiyesi altında buluşan
milyonlarca turistin kentteki diğer müzelere de uğramasını ve
buraları gezip görmesini istiyoruz.”
“Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim”
Mevlana Müzesi’ni İstanbul’dan ziyarete gelen Mahir Aydemir
de Hazreti Mevlana’nın huzurunda bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Hazreti Mevlana’nın kabrini
ziyaret ettim. Belli aralıklarla ziyaretine geliyorum. Çok güzel
bir ortam. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. İnşallah
yarın da hızlı trenle İstanbul’a döneceğim.” diye konuştu.
Çankırı’dan gelen Yusuf Çoban, Konya’yı çok sevdiği
belirterek, “Ailemle buraya geldim. Birkaç müzeyi gezdik.
En son da Hazreti Mevlana’yı ziyaret ettik. Birkaç gün daha
buradaki güzellikleri gezdikten sonra Çankırı’ya döneceğiz.”
dedi.
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people and in the 8 months of this year by 2 million 300
thousand domestic and foreign tourists.
“We carry out activities to promote all our values’’
Culture and Tourism Director Abdüssettar Yarar said that they
welcome millions of visitors in the city every year.
Stating that they host millions of domestic and foreign tourists
during the summer season, Yarar said: “Konya is home
to many civilizations. In addition of being the capital of the
Anatolian Seljuk civilization, Konya also has a ruin such as
Çatalhöyük in the UNESCO World Cultural Heritage List.
Çatalhöyük and Boncuklu Höyük which has a 10,000 year
historyand its found 9-kilometer-away carry out activities to
promote all our values in the city. We want millions of tourists
who meet under the spiritual umbrella of Hazrat Mevlana to
visit these museums and other museums in the city.’’
“I recommend everyone to come and see”
Mahir Aydemir, who came to visit the Mevlana Museum
from Istanbul, expressed his pleasure to be in the presence
of Mevlana Celaleddin Rumi. He said: ’’I visited the grave of
Mevlana Celaleddin Rumi. I come to visit periodically.It has a
very nice atmosphere. I recommend everyone to come and
see. Hopefully tomorrow I will return to Istanbul by highspeed train.’’
Yusuf Shepherd from Çankırı, stating that he loved Konya,
said: “I came here with my family.
We visited several museums. Lastly we visited Mevlana
Celaleddin Rumi. After visiting the beauties here for a few
more days, we will return to Çankırı.”

YENİLİKÇİ BÜRO TASARIMI
INNOVATIVE OFFICE DESIGN

1990 yılında başladığımız yolculuğumuzda, 14.000 m2’lik alanda ISO:9001 ve TSE belgeli üretim yapmaktayız. Evinizdeki konforu
aratmayacak ürünlerimiz ‘’Ofis Hayatı’’ odaklıdır. Yüksek kaliteli hammadde ve tasarım ile yenilikçi, şık, ferah, işlevsel Ofis Alanları
üretmekteyiz.Özellikle ahşap kaplama/cilalı makam ve ofis takımların da, kalite ve işçiliğimizle dünya çapında bir marka olma yolunda
ilerlerkengünümüz koşullarında teknoloji ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ekibi ile hız kesmeden ofis mobilyaları üretiyoruz.
Ürünlerimizi Konya 8000 m2 ve 2000 m2 iki showroomumuzla sizlere sunmaktayız.
Our journey started in 1990, we are producing with ISO: 9001 and TSE certificate in an area of 14.000 m2. Our products that will not
let you miss the comfort of your house are ’’ Office Life ’’focused on. We produce innovative, stylish, spacious, functional Office Spaces
furniture with high quality raw materials and design. With our quality and workmanship as we progress towards becoming a worldclass brand we produce office furniture with today’s technology conditions and a team that makes use of the best technology, especially
in wood timber cover/ polished office and office furniture. We are presenting our products in Konya with two showrooms respectively of
8000 m2 and 2000 m2.

Tasarım Ofis Mobilyaları
Ofis mobilyacılığı alanında dünyadaki gelişmeleri düzenli
olarak takip ediyor, saygın tasarım ekibimizle özgün
tasarımlara imza atıyoruz. Tasarımına imza attığımız her
ürünün bizler için bir hikâyesi vardır. Biz, tasarımlarımızla her
gün sizlere yepyeni bir hikâye yaşatıyoruz.

Designed Office Furniture
We follow the developments in the world of office furniture
on a regular basis. With our esteemed design team we go
great guns on original designs. Every product we design has
a story for us. Every day with our designs we give you a new
story.

Kaliteli Hizmet Anlayışı
Mobilya sektörü günümüzde hizmet sektörü kadar incelik
ve hassasiyet gerektirmektedir. Müşteri odaklı felsefemiz
sayesinde üretimden-satışa, satıştan-organizasyona,
sevkiyattan-montaja ve satış sonrası hizmetlerden müşteri
hizmetlerine kadar tüm organizasyon yapısı içerisinde bu
bilinçle hareket eden KONFULL, kaliteyi ana ilkelerinden biri
olarak kabul etmektedir.

Our Understanding On Quality Service
Today, the furniture sector requires as much delicacy and
grace as the service sector. Thanks to our customeroriented philosophy, considering quality as one of the main
principals KONFULL acts with this awareness within the
entire organizational structure from production to sales,
sales to organization, shipment to mounting and after-sales
services to customer services.
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Fark Oluşturma Hedefi
Making The Difference Target
Orijinal tasarım anlayışımızla, KONFULL farkını; tasarımın başlangıcından, ürünün siz değerli müşterilerimize
teslimatına ve satış sonrasına kadar sürdürüyoruz. Çünkü farklı olmanın sadece söylemde olamayacağını,
eylemle desteklenmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz.
With our original design approach, KONFULL maintain the difference from the beginning of the design, to
the delivery of the product to our valued customers and after-sales. Because we know very well that being
different is not supported by words, it must be supported by actions.

Innovative Office Design
Human thoughts world changes can lead to an inevitable
change in every field. This change in every field also
manifests itself in office furniture. In CONFULL in accordance
with our identity we closely follow technology, innovative
service approaches and developing design trends, and
incorporate innovations.

Yenilikçi Büro Tasarımı
İnsanın düşünce dünyasındaki değişimler, her alanda
kaçınılmaz bir değişime sebep olmaktadır. Her alanda
yaşanan bu değişim ofis mobilyacılığında da kendisini
göstermektedir. KONFULL olarak; teknolojiyi, yenilikçi
hizmet anlayışlarını ve gelişen tasarım akımlarını yakından
takip ediyor, yenilikleri kimliğimize uygun olacak şekilde
bünyemize dahil ediyoruz.
Çevreye ve İnsan Sağlığına Saygı
Bütün ürünlerimizi, çevreye ve insan sağlığına duyarlı
üretim anlayışı çerçevesinde üretiyoruz. Hiçbir ürünümüzde
çevreye ve insana zarar verebilecek kimyasal madde
kullanmıyor, çevre protokollerine harfiyen uyuyoruz.
KONFULL olarak, sağlıklı bir çalışma ortamında olmanıza
büyük önem veriyoruz.
Özel Projelendirilmiş Ofis Tasarımı
Gün içerisinde vaktimizin çoğunu iş yerlerimizde geçiriyoruz.
Dolayısıyla ofislerimizin konforlu ve hayal ettiğimiz tarzda
mobilyalara sahip olması en büyük hakkımız.Bu noktada
KONFULL, tasarım ve kaliteyi birleştirerek konusunda
uzman olan mimari kadrosuyla ofisiniz için özel projeler
sunuyor. Dilediğiniz model ve renk seçenekleri arasından
ofisiniz için en doğru mobilyaları bulabilir ve hayalini
kurduğunuz ofise rahatlıkla sahip olabilirsiniz.
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Respect For The Environment And Human Health
We produce all our products within the framework of
environment and human health sensitive production
approach. We do not use chemicals that can harm the
environment and human in any product and we strictly
comply with environmental protocols. As KONFULL, we
give great importance to you being in a healthy working
environment.
Specially Designed Office Design
During the day we spend most of our time in the workplace.
Therefore, our offices have the right to have comfortable
and dreamed style furniture. At this point, combining design
and quality with its expert architectural staff, KONFULL
offers special projects for your office. You can find the right
furniture for your office among the models and color options
you want and you can easily have the office you have
dreamed of.

BEREKETİN SİMGESİ: İVRİZ KAYA ANITI
IVRIZ ROCK MONUMENT THE SYMBOL OF FERTILITY
Hitit dönemi eseri olan İvriz Kaya Anıtı, MÖ 1180-700 yılları
arasında yapılmıştır. Geç Hitit dönemi anıtlarından olan
İvriz Kaya Anıtı, arkeoloji literatürüne “İvriz Su Anıtı” olarak
geçmiştir. Konya’nın Ereğli İlçesi’nin 17. km uzağında,
Aydınkent köyü sınırları içerisinde, İvriz Çayı’nın çıktığı
kayalığın doğu yüzeyindeki anıtın yüksekliği 4.20 metre,
eni de 2.40 metredir. Geç Hitit krallıklarından, (M.Ö.
1180 – 700) Orta Anadolu’da yer alan, Tabal Krallıkları
Konfederasyonu içindeki Tuvana (Antik Tyana-şimdiki
Kemerhisar) Krallığı’na aittir.
Tuvana Krallığı’nın en görkemli krallarından olan
Varpalawas tarafından yaptırılan anıtta, fırtına tanrısı
Tarhundus ile Varpalawas tasvir edilmiştir. Krala göre daha
büyük ölçülerde olan Tarhundus, elinde başak ve üzüm
tutmaktadır. Bu da Tahundus’un aynı zamanda bolluk ve
bereket tanrısı olduğuna inanılmaktaydı. Ayrıca tanrının
karşısında kralın da daha küçük boyutlarda dua eder şekilde
figürü tasvir edilmiştir.
Anıttı bir tapınma sahnesi ve Luvice hiyerogliflerin görüldüğü
üç kitabe vardır. Kitabelerden biri sözde tanrı Tarhu’nun başı
önünde, kinici kralın arka tarafında ve üçüncüsü ise anıtın alt
kesiminde su kanallarına yakın bir yerdedir.
Dünyanın ilk ‘Tarım Anıtı’ olarak bilinen İvriz Kabartmaları,
bereketi simgelemektedir.
2017 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan
İvriz Kaya Anıtı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak
uğrak yerleri arasında.
İvriz Kabartmaları, hemen yanı başında akan İvriz Çayı ve
doğal güzellikler içerisinde görülmeye değer.
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The Ivriz Rock Monument is a work of the Hittite period
which was built between the years 1180 - 700 BC. The Ivriz
Rock Monument which is one of the monuments of the late
Hittite period, was included in the archeology literature as the
’’Ivriz Water Monument”. It is found 17 km away from Eregli
District of Konya within the boundaries of Aydınkent village,
the monument on the eastern surface of the rock where the
Ivriz Stream emerges is 4.20 meters high and 2.40 meters in
width. It belongs to the Kingdom of Tuvana (Ancient Tyana
- now Kemerhisar), one of the Late Hittite kingdoms (1180 700 BC) located in Central Anatolia, within the Confederation
of Tabal Kingdoms.
The monument, built by Varpalawas, one of the most
magnificent kings of the Tuvana Kingdom, depicts Tarhundus
and Varpalawas, the storm god. Tarhundus, which is larger
than the King, holds spike and grapes in his hands. It was
believed that Tahundus was also the god of abundance and
fertility. In addition, the figure of the king in prayer is depicted
in smaller sizes in front of the god.
The monument has a temple scene and three inscriptions
with Luwian hieroglyphs. One of the inscriptions is in front
of the head of the so-called god Tarhu, on the back of the
vindictive king and the third is near the water canals at the
bottom of the monument.
Ivriz Reliefs, known as world’s first ‘Agricultural Monument’,
symbolizes fertility.
The Ivriz Rock Monument, which was included in the
UNESCO World Heritage Temporary List in 2017, is among
the most frequented places of domestic and foreign tourists.
The Ivriz Reliefs are worth seeing in the stream of Ivriz River
and natural beauties.

KTO’NUN
LISTOFCOMPANY.COM
PROJESİ ÖDÜL ALDI
KCC (Konya Chamber of Commerce)
LISTOFCOMPANY.COM
PROJECT AWARD
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TOBB’un düzenlediği yarışmada
Konya Ticaret Odası’nın
yürüttüğü listofcompany.com
projesi en iyi projeler arasında
yer aldı.
The listofcompany.com project carried out
by Konya Chamber of Commerce in the
TOBB (Turkey Union Of Chambers And
Commodity Exchanges ) competition was
among the best projects.

Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri
ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da
katılımıyla TOBB Konferans
Salonu’nda sahiplerine verildi.
TOBB’un 75. Genel Kurulu
kapsamında düzenlenen “Hizmet
Şeref Belgesi ve Proje Ödülleri”
töreninde Konya Ticaret Odası’nın
yürüttüğü listofcompany.com
projesi ödül aldı.

Service Honor Certificate and
Plaque, Project Awards were given
too the owners in the Conference
Hall of TOBB by the President of
Turkey Union of Chambers and
Commodity Exchanges (TOBB),
Rifat Hisarcıklıoğlu hosted by Vice
President Fuat Oktay and also with
the participation of Minister of Trade
Ruhsar Pekcan. The listofcompany.
com project run by Konya Chamber
of Commerce was awarded in the
”Service Honor Certificate and
Project Awards” ceremony organized
within the scope of TOBB’s 75th
General Assembly.

Proje hakkında bilgi veren Konya
Ticaret Odası Başkanı Selçuk
Öztürk, “Odamızın yürüttüğü
listofcompany.com projesi ile
katıldığımız en iyi Oda-Borsa
projeleri yarışmasında finale kalarak
TOBB Genel Kurulu kapsamında
Birlik Merkezinde Cumhurbaşkanı
Yardımcımız, Ticaret Bakanımız
ve TOBB Başkanımızın katılımı
ile düzenlenen “Hizmet Şeref
Belgesi ve Proje Ödülleri” töreninde
ödülümüzü aldık. Projede emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. Konya
bölgesinde bulunan imalatçı ve
ihracatçı işletmelerin tek bir adres
altında toplayıp yurt dışındaki
ithalatçı firmaların üyelerimize
rahatlıkla ulaşabileceği bir platform
olması için listofcompany.com web
sayfasını kurduk. Sayfamız 7.000
firma, yaklaşık 50 Sektör ve 10.000
ürünün yer aldığı dijital rehber
haline gelmiştir. Sitede, firmaya ait
ürünün bilgilerinin yanı sıra, iletişim,
lokasyon ve fabrika hakkında
detaylı bilgiler de bulunmaktadır.
Aramayı kolaylaştırmak için ürünler
sektörlere göre gruplandırılmıştır.
Sitemizin IOS, Android mobil
uygulaması bulunmaktadır. Site
Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,
İspanyolca, Fransızca, Rusça,
dillerinde hizmet vermektedir.
listofcompany.com web sitesinin
Türkçe, İngilizce ve Arapça tanıtım
filmini de tamamlayarak yayına
hazırladık” dedi.

Providing information about
the project, Konya Chamber of
Commerce President Selçuk Öztürk
said : ’’With the listofcompany.com
project carried out by our Chamber,
we made it to the finals of the best
Chamber-Stock Exchange projects
competition with the participation
of our Vice President, Minister of
Commerce and TOBB President
and received our award ”Service
Honor Certificate and Project
Awards” within the scope of the
TOBB General Assembly. I would
like to thank all my colleagues who
contributed to the project. We have
established the listofcompany.
com web page in order to gather
the manufacturers and exporters
in Konya’s region under a single
address and make it a platform
where abroad importing companies
can easily reach our members.
Our page has become a digital
guide with 7,000 companies,
approximately 50 sectors and
10,000 products. The site contains
information about the company’s
product, as well as detailed
information about communication,
location and factory. Products
are grouped by sector to facilitate
the search. Our site has IOS,
Android mobile application. The
site is available in Turkish, English,
Arabic, German, Spanish, French
and Russian. We have completed
the Turkish, English and Arabic
promotional film introduction of
listofcompany.com website and
prepared it for publication. ”

ATİKERWELD
AR-GE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR
ATİKERWELD CONTINUES R & D INVESTMENTS
Atiker Metal A.Ş, “Çevre Dostu İleri Teknoloji Ürünleri” sloganıyla müşterilerine yüksek kalite ileri teknoloji ürünlerini makul fiyatlarla
sunma çabası ile çalışmalarına hız kemeden devam ediyor. Atikerweld Genel Müdürü Hüseyin Yandıateş, Atikerweld’in yeni dönem
çalışmalarıyla ilgili olarak dergimize bilgiler verdi.
With the slogan “Environment Friendly Advanced Technology Products” Atiker Metal A.Ş continues to work providing high quality
advanced technology products to its customers with reasonable prices. Atikerweld’s General Manager Hüseyin Yandıateş gave
information about Atikerweld’s new works to our magazine.

Firmanızın faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili bilgi verir
misiniz? Kurulduğu günden bu güne gelişim sürecini
nasıl değerlendirirsiniz?
Firmamız OMA HOLDİNG bünyesinde kaynak makinası ve
yedek parçaları alanında faaliyet göstermektedir. Üretmekte
olduğu ürünler %80 oranında kendi tesislerinde, kendi
makine parkuru ile üretilmektedir.

Could you please provide information about the areas in
which your company operates? How do you evaluate the
development process since its establishment?
Our company is operating in the field of welding machines
and spare parts within OMA HOLDING. 80% of the products
it produces are produced with our own facilities with our own
machinery.

Ürün gruplarınızdan ve hangi sektörlere ağırlıklı olarak
seslendiğinizden bahseder misiniz?
Holdingimizin ürün grupları oldukça fazladır. Kaynak
makinası ve yedek parçalarının tamamını yerli üretim
yapmaktayız. Kaynak makinası ve sarf malzemeleri
kullanımı olan tüm sektörlere seslenebiliyoruz.

Could you tell us about your product groups and which
sectors do you mainly address too?
The product groups of our Holding are numerous. We
produce all welding machines and spare parts from domestic
production. We can address all sectors where welding
machines and consumables are used.

Üretim yaptığınız markalar nelerdir? Üretim kapasiteniz
ve istihdamınız hakkında bilgi verir misiniz?
Sadece ATİKERWELD markası üzerinden üretim
yapmaktayız. Ayrıca WİCON robot ve otomasyon
firmamızda talebe göre kaynak otomasyonları üretmekteyiz.
Bu marka kendi üretimimizdir. Üretim kapasitemiz her ay
artarak yükselmektedir. Sektörün büyükleri arasına girme
adına kapasitemiz sürekli artış gösterecektir.
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What brands do you produce? Can you give information
about your production capacity and employment?
We only produce under the brand ATİKERWELD. We also
produce welding automations according to demand in our
WİCON robot and automation company. This brand is our
own production. Our production capacity increases every
month. Our capacity will increase continuously in order to
become one of the biggest in the sector.

Ticarette sizi bu denli başarılı kılan noktalar neler oldu? Sektörde sizi diğer firmalardan
ayıran özellikler nelerdir? Tercih edilme sebepleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ticarette farklılığımız çok çalışmamız ve ürünümüzün arkasında durmamızdır. Bu da kullanıcı ve
satıcı firmalara güven vermektedir. Tercih edilme sebebimiz; yerli üretici olmamız, kaliteli ürün
ve güvenilirliktir. Ayrıca dünya genelinde bilinen ATİKER markası bu güvenilirliğimizi daha da
arttırmıştır.

What made you so successful in trade? What distinguishes you from other companies in
the sector? Can you tell us about your reasons you are being preferred?
Our difference in trade is that we work hard and stand behind our product. This gives
confidence to users and vendors. Our reason for being preferred is because of being a domestic
manufacturer, having quality products and reliability. In addition, the worldwide known ATİKER
brand has further enhanced this reliability.

Pazar payınız nedir? Türkiye’nin hangi bölgelerinde
aktifsiniz?
Hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde bayi ve satıcılarımız
vardır. Pazar payımız sürekli artış göstermektedir.

What is your market share? In which region are you active
in Turkey?
Our dealers and sellers are almost in every region of Turkey.
Our market share is constantly increasing.

Atikerweld’in ithalat rakamları hakkında bilgi verir
misiniz? Kaç ülkeye ulaşıyorsunuz ve öncelikli
bölgelerinizi neresi?
Şuan da Avrupa dâhil ithalatımız başlamıştır. Yaklaşık 12
ülkeye ürün sevkiyatımız vardır.

Could you give us information about Atikerweld’s import
figures? How many countries do you reach and where are
your priority areas?
Currently, our imports including Europe have started. We ship
products to about 12 countries.

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
Holdingimiz bu konuda tecrübe sahibidir. Ar-ge
çalışmaları için yeni mühendis kadrosu ve Ar-Ge merkezi
oluşturulmuştur.

Could you tell us about your studies in the fields of
innovation and R & D?
Our Holding has experience in this field. For the R & D studies
a new engineer staff and R & D center have been established.

Yatırım planları oluşturulurken hangi kriterlere öncelik
veriyorsunuz? Önümüzdeki dönemler için yatırım
planlarınız var mı, varsa nelerdir?
Yatırımlarımız kaynak sektörüne girdiğimiz günden beri
tamamı yerli üretim olma ve iyileştirme çalışmalarımız devam
etmektedir.
Türkiye genelinde kaç bayiiniz var? Satış ve pazarlama
alanında ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Bayilere ne
gibi avantajlar sunuyorsunuz?
Türkiye genelinde yaklaşık 100 bayimiz vardır. Konya’dan
istihdam edilen satış ekibimiz sürekli bayi ve müşteri
ziyaretleri ile satış ve pazarlama desteği vermektedir.
Türkiye’de kaynak sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektörün sıkıntıları hakkında neler söylemek istersiniz?
Bu konuda sunacağınız çözüm önerileri nelerdir?
Türkiye de bu sektörde kaliteli üreticilerimiz mevcut, bizim
hedefimiz tüm ürünlerde ithalatçı değil üretici olabilmek.
Sizce kaynak makinaları sektörünün gelişimi ülkemizde
ne boyutta? Yerli üretimin geldiği noktayı değerlendirir
misiniz?
Genelde konvansiyonel makine üretimlerinde oldukça iyi
durumdayız fakat teknolojik makinalarda üretim maalesef
yok ve ithal ürünlerle sektör ihtiyacı karşılanmış bu nedenle
özellikle Avrupa’nın üretim açısından altında kalınmış.
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What criteria do you prioritize when creating investment
plans? Do you have any investment plans for the coming
periods, if yes what are they?
Since the day we entered the resource sector our investments,
our efforts to become fully domestic production and
improvement have been continuing.
You have many distributors do you have across Turkey?
What kind of activities do you carry out in sales and
marketing? What advantages do you offer to distributors?
There are approximately 100 distributors throughout Turkey.
Our sales team from Konya provides sales and marketing
support through continuous visits to distributors and
customers.
How do you assess the resource sector in Turkey? What
would you like to say about the problems of the sector?
What are the solutions you will offer regarding this?
Turkey also available quality manufacturers in this industry,
our goal is to become a manufacturer not an importer of all
products.
What do you think about the development of welding
machines in our country? Can you evaluate the point in
which is found the domestic production?
Generally, we are in a very good position in conventional
machine production, but unfortunately production in
technological machines is not available and the sector needs
have been met with imported products, therefore it has stayed
under especially in terms of production in Europe.

TÜRKİYE’NİN İLK
BİLİM MERKEZİ KONYA’DA
KONYA TURKEY’S FIRST SCIENCE CENTER
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, bilim meraklılarının akınına
uğruyor. Konya’nın bilim şehri olma vasfına önemli katkı sağlayan Bilim Merkezi, şehrin sembollerinden biri haline geldi.
Flocked by science enthusiasts, Konya Metropolitan Municipality in Turkey gained the first TUBİTAK (The Scientific and Technological
Research Council of Turkey) funded Science Center. The Science Center, which contributes to Konya’s scientific city, has become one of
the symbols of the city.
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
hayata geçirdiği Türkiye’nin
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi
Konya’nın her alanda değerini
yükselten projelerden biri.
Kurulduğu günden bu yana önemli
organizasyonlara ev sahipliği yapan
ve adeta ziyaretçi akınına uğrayan
Konya Bilim Merkezi, açıldığı
günden bu yana 1,5 milyonun
üzerinde bilim meraklısını ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de açılan
TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi
olan Konya Bilim Merkezi’nin hizmet
vermeye başladığı ilk günden bu
yana bilim çevrelerinin, çocukların
ve şehrin hizmetinde olduğuna
vurgu yaparak, “Bilim Merkezimiz,
2014’ten bu yana 1,5 milyonun
üzerinde bilim meraklısına ev
sahipliği yaptı. Bilim Merkezimiz,
Konya’nın bilim şehri olma vasfına
çok önemli katkı yapıyor. Bizlerin de
bilime ve insan yetiştirmeye olan bu
gayreti devam edecek” dedi.
Bilimsel sergilerin ve etkinliklerin
yanında planetaryumu, gözlem
kulesi, kütüphanesi, toplantı
salonları bulunan, bilim kampları ile
öğrencilere eğitimler veren Konya
Bilim Merkezi, şehrin sembollerinden
biri haline geldi.

Konya Metropolitan Municipality,
Turkey has implemented the
first TUBITAK (The Scientific and
Technological Research Council of
Turkey) Science Center in Konya,
one of the projects that increase its
value in every field.
Konya Science Center, which has
been hosting important events since
its establishment and has almost
flocked visitors, has hosted over 1.5
million science enthusiasts since its
opening.
Konya’s Metropolitan Municipality
Mayor, Ugur Ibrahim Altay, opened in
Turkey with the support of TUBITAK,
Konya’s Science Center since the
first day it started is in the service of
children and the city, emphasis and
he said: ’’ Since 2014, our Science
Center has hosted over 1.5 million
enthusiasts. Our Science Center
makes a very important contribution
to Konya’s being a science city. We
will continue this effort to science
and education to people.’’
In addition to scientific exhibitions
and activities, Konya Science Center,
which has a planetarium, observation
tower, library, meeting halls and
provides education to students
through science camps, has become
one of the symbols of the city.

KONYA YATIRIMLARININ
TAKİPÇİSİYİZ
WE ARE THE FOLLOWERS OF THE
KONYA INVESTMENTS

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin
Kara, Konya’ya yapılacak ve yapım aşamasında olan
kamu yatırımlarının takipçisi olduklarını söyledi.

Esin Kara, Konya MP of the Nationalist Movement Party
(MHP), stated that they are the followers of the public investments progressing or to be made in Konya.

24 Haziran 2018 tarihinde Milletvekili Genel Seçimlerinde
MHP’den Konya’da ilk kadın milletvekili seçilen Esin Kara,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kamu İktisadi
Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görev aldı.

Esin Kara, being elected as the first female member of the
parliament in Konya from MHP in the Parliamentary Elections
held on June 24, 2018, was assigned in the Committee on
State Economic Enterprises (SEE) under the Grand National
Assembly of Turkey (GNAT).

TBMM Genel Kurul ve komisyon çalışmalarından arta
kalan zamanları seçim bölgesi Konya’da halk toplantıları ve
ilçe gezileri ile değerlendiren Esin Kara, sorunları dinleyerek
talep ve önerileri de değerlendiriyor.
Konya’nın gelişmesine hız katacak kamu yatırımlarını
yakından takip ettiğini ifade eden Kara, bir süredir açılması
beklenen yeni YHT Garı’nın son durumunu soru önergesi
ile gündeme taşıdı.
Yapım ihalesi 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen YHT
Gar Projesinin 2019 yılı Aralık ayında bitirilebileceğinin
açıklandığını kaydeden Kara, “Konyamızdaki bütün kamu
yatırımlarının takipçisiyiz. Şehrimizin merkezinde modern
görünümüyle büyük bir eksikliği giderecek yeni YHT Ga-
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At the time remaining from the GNAT Plenary and committee
studies, Esin Kara is participating in several activities such
as public meetings and district trails in Konya, her electoral
district, and is giving ear to the problems and considering the
demands and the proposals.
Stating that she is a close follower of the public investments
that will accelerate the development of Konya, Kara has brought up the current status of the new HST (High-Speed Train)
Station, which is expected to put into service for a while, to
the agenda by a written question.
Kara underlined that the HST Station Project, of which the
construction tender lodged in July 2016, might be completed
in December 2019, Kara added that: “We are a close follower

rı’nın da bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. İkinci 100
günlük eylem planı dahilinde geçen Mart ayında bitirileceği
bildirilen inşaat tamamlanamadı. Umarım verilen tarihte
yapım tamamlanır ve yeni gar binası faaliyete geçer” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Konya ziyaretinde Metro Projesinin müjdesini verdiğini hatırlatan Kara,
“Projenin ilk etabının Eylül ayında ihale edileceğini Cumhurbaşkanımız açıkladı. Konya şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak vizyon projelerden birinin hayata geçecek olması
sevindirici. En kısa sürede tamamlanmasını bekleyeceğiz”
diye konuştu.
“İlçelerimizin sorunlarını biliyoruz”
Esin Kara, Konya’nın 31 ilçesinin sorunlarını bildiklerini,
araştırma ve soru önergeleri ile bu sorunları gündeme
getirdiklerini vurguladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile birlikte Cihanbeyli, Bozkır, Ereğli, Beyşehir,
Güneysınır, ve Çumra başta olmak üzere bütün ilçelerin tarımsal, ekonomik ve turizme bağlı faaliyetlerin gelişememesi nedeniyle yaşanan sorunları ayrı ayrı TBMM gündemine
taşıdıklarını kaydeden Kara, Konya Kapalı Havzası’nda
tarımsal ve obruk oluşumuna bağlı sorunlar için de araştırma önergesi verdiklerini ifade etti.
Kara, “Konyamızın güzel ilçesi Beyşehir’in tarihi ve doğal
güzellikleri ile taşıdığı yüksek turizm potansiyelinin ilçe ekonomisine katkı sağlaması için yapılması gerekenleri Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bey’e sorduk. Konya
Ovası’nda artan Obruk oluşumu ve yer altı sularında yaşanan azalma ile ilgili sorularımızı, Güneysınır ilçemizin hem
ekonomik yönden hem de turizm yönünden geliştirebilecek lavanta yetiştiriciliği ile ilgili teklifimizi Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilettik” diye konuştu.
“Yerli otomobil fabrikası Konya’ya kurulmalı”
KOBİ Başkentli olarak nitelendirilen Konya’nın otomotiv
yedek parça üretiminde Avrupa’da söz sahibi bir sanayiye
sahip olduğunu aktaran Esin Kara, yerli otomobil fabrikasının Konya’ya kurulmasını arzuladıklarını söyledi.
Kara, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türkiye’de yerli otomotiv tesisinin kurulması için en uygun ilin Konya olduğunu
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of all public investments in Konya. We expect the new HST
Station that will fill a great deficiency with its modern appearance in the center of the city to be completed as immediate
as possible. Within the second 100-day action plan, the
construction that was reported likely to be finalized in the last
March could not be completed. I hope that the construction
would be completed on the date given and the new station
building would be operational.”
Reminding that Recep Tayyip Erdogan, the President of the
Republic of Turkey, in his last Konya visit, has given the good
news about the Subway Project, Kara pointed out that: “Our
President announced that the first stage of the project will be
tendered in September. It is gratifying that one of the vision
projects that will facilitate transportation in Konya will be realized. We will wait for it to be completed as soon as possible.”
“We know the problems of our districts”
Esin Kara emphasized that they know the problems of 31
districts of Konya and that they brought these problems to the
agenda via the motions of written questions.
Kara stated that, together with Mustafa Kalaycı, the General
Vice President of MHP and Konya MP, they singly brought the
problems to the agenda of the GNAT arising from the failure
of the development of agricultural, economic, and touristic
activities in all districts, especially in Cihanbeyli, Bozkır, Ereğli,
Beyşehir, Güneysınır and Çumra, and that they entered a motion for the agricultural problems and the problems related to
the occurrence of the pothole in the Konya Closed Basin.
“We have asked Mr. Mehmet Nuri Ersoy, the Minister of
Culture and Tourism, what should be done in order to provide
the historical and natural beauties and high tourism potential
of Beyşehir to contribute to the district economy.We have
forwarded our questions about increasing Obruk formation in
Konya Plain and the decrease in underground waters and our
proposal about lavender cultivation which can improve both
economically and tourism aspects of Güneysınır district, to
Bekir Pakdemirli, the Minister of Agriculture and Forestry.” said
Kara.
“Domestic Car Plant should be established in Konya”
Stating that Konya, called as the SME Capital, has a corner on
the automotive spare parts production market in Europe, Esin
Kara remarked that they wish the domestic car plant to be
established in Konya.

beyan etmiştir. Bu yatırım Konya ve civarındaki illerin istihdam sorununa çare olacaktır. Konya Milletvekilimiz Mustafa Kalaycı ile beraber yerli otomobil fabrikasının Konya’ya
kurulması için ısrarcı tavrımızı ve taleplerimizi her fırsatta
dile getiriyoruz. Yüce meclisimize bu konuda araştırma
önergesini verdik. Konya’da otomotiv sektörüyle ilgili her
türlü yan sanayi zaten mevcut. Konya sanayisi buna hazır,
altyapı, istihdam, gelişmişlik gibi konularda çok büyük
katkılar sağlanacağını söylüyoruz. Sadece Konya’da liman
yok diye elenmesinin haksızlık olacağını düşüyorum. Konya Karaman Mersin Demiryolu Projesi ile Mersin Limanına
daha hızlı ve kolay ulaşabiliriz” ifadesini kullandı.
Bu konuların yanı sıra, uluslararası taşımacılık yapan
nakliye firmalarına ait tırların en yoğun ticareti gerçekleştirdiği Batı Avrupa’ya ulaşım için kilit güzergah olan
Sırbistan üzerinden taşımacılık yaptığını ve bazı sorunlarla
karşılaştığına değinen Kara, “Nakliyecilerimiz Sırbistan
ardında bulunan ülkelere yılda 100 binin üzerinde taşıma
yapmaktadır. Batrovci sınır kapısı Sırbistan ile Hırvatistan
arasındaki en yoğun sınır kapısıdır. 2017 yılında 371 bin
796 tırımız geçiş yapmışken bu rakam 2018 Ocak-Kasım
döneminde 332 bin 427 olarak kaydedilmiştir. Bu geçiş
sırasında Hırvatistan gümrüğünde uygulanan AB prosedürleri nedeniyle sınırın Sırbistan tarafında araç kuyrukları
olmaktadır. Bu bekleme sırasında kaçak insanlar tırlarımıza izinsiz binmekte ve bu durumun tespitinde firmaya
4.400 Avro, tırdan kimse çıkmasa bile halatın kopuk
olması ve brandanın yırtık olması halinde 2.200 Avro
ceza uygulanmaktadır. Bu nedenle nakliyecilerimiz ciddi
mağduriyet yaşamaktadır ve ekonomik kayıplar meydana
gelmektedir ” dedi.
Bu konu ile ilgili araştırma önergesi veren Kara, “Yaşanan
ekonomik kaybın önlenmesi için Yüce Meclisimize önergemizi verdik.Umarım yeni yasama döneminde ihracatımızı olumsuz etkileyen bu durum ivedilikle çözülebilir”
şeklinde konuştu.

“Our leader Mr. DevletBahçeli declared that the optimum province for the establishment of a domestic car plant in Turkey
is Konya. This investment will remediate the employment
problem of Konya and its surrounding provinces. Together
with our Konya MP Mustafa Kalaycı, we express our insistent
attitude and demands for the establishment of the domestic
car plant in Konya at every opportunity. We have entered a
motion in this subject to our honorable assembly. Any kind of
subsidiary industry related to the automotive industry already
exists in Konya. Konya industry is ready for this, we say that
there will be great contributions in terms of infrastructure,
employment, and development. I think it would be unfair if
Konya is eliminated just because of lack of having a port.
We can reach Mersin Port faster and easier with the Railway
Project of Konya-Karaman-Mersin.” said Kara.
In addition to these issues, Kara pointed out that the trailer
trucks of international transport companies transport via
Serbia, the key route to Western Europe where they trade
the most and face some problems, and said that: “Our
transporters transport over 100.000 annually to the countries
behind Serbia. The Batrovci border gate is the busiest gate
between Serbia and Croatia. While our 371 thousand 796
Lorries made a transition in 2017, this figure was recorded as
332 thousand 427 in the January-November period of 2018.
Due to EU procedures implemented in Croatian customs
during this transition, tailbacks occur on the Serbian side of
the border. During this queue, illegal immigrants/people get
on our trucks without permission and the company is fined
4.400 Euros in case of detection of this incidence, besides,
even if no one is detected on the truck, a fine in the amount
of 2.200 Euros is imposed due to the reasons such as rope
breakage or torn tarpaulin. For this reason, our transporters
suffer serious agreement and economic losses occur.”
Entering a motion for this problem, Kara stated that: “We
have entered a motion to our Honorable Assembly to prevent
the economic loss encountered. I hope this situation, which
affects our export negatively, can be solved urgently in the
new legislative session.”
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5 KITADA 55 ÜLKEYE İHRACAT
EXPORT IN 5 CONTINENTS TO 55 COUNTRIES ABROAD
Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Firmanızda almış
olduğunuz görev nedir?
İsmim Fahrettin Doğru. 1967 Konya doğumluyum. 1979
yılında abim İsmail Doğru tarafından kurulan firmamıza ben
de 1993 yılında dahil oldum. Şu anda Doğrular Ev Ürünleri
A.Ş ’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
yürütmekteyim.

Can we first know you? What is the position you hold in
your company?
My name is Fahrettin Doğru. I was born in 1967 in Konya.
Founded in 1979 by my brother İsmail Doğru, I joined the
company in 1993. I am currently the Vice Chairman of
Dogrular Household Products Inc. (Doğrular Ev Ürünleri
A.Ş)

Doğrular’ın bu zamana kadar süre gelen macerasını
dinleyebilir miyiz?
Şirketimiz 1979 yılında Konya’da kuruldu. İlk olarak,
alüminyum mutfak eşyaları yan kulpları imalatı ile
başladık.1988 yılında da madeni eşya sektörüne yatırım
yapıldı. Merdiven ile başlayıp Ütü masası ile devam
eden imalat süreçlerimizde yatırımlar yaparak şirketimiz
büyüdü. İlk iş yerimiz Meram Sanayinde idi. 2005 yılında
Konya Organize sanayisine taşındık. Şu anda da 45
bin metrekarede Organize ’de, 35 bin metrekare de
Rusya’daki yerimizde işlerimizi yürütüyoruz. Toplamda
80 bin metrekare alanda, 500 ü aşkın çalışanımızla
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İstanbul’da da 5300 m²
lik lojistik merkezi oluşturduk. Firmamız 6 ortaklı bir aile
şirketi. Çocuklarımız da muhtelif mevkilerde görevlerini icra
ediyorlar.

Can we listen to the adventure of Dogrular so far?
Our company was established in 1979 in Konya. First, we
started with the manufacturing of aluminum kitchenware
side grips. In 1988, investment was made in the metal
goods sector. Our company grew by making investments
in our manufacturing processes starting with ladder and
continuing with ironing board. Our first working place was
in Meram Industry Zone. In 2005 we moved to Konya
Organized Industry Zone. We are currently carrying out
our business in Organize Industry Zone in an area of 45
thousand square meters and in our place in Russia in
an area of 35 thousand square meters. in a total area of
80 thousand square meters we continue our activities
with more than 500 employees. We established a 5300
m² logistics center in Istanbul. Our company is a family
company with 6 partners. Our children also perform their
duties in various positions.

Ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kalem
ürün çıkartıyorsunuz?

Could you give information about your products? How
many items do you produce?
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İçerisinde bulunduğunuz sektörün genel olarak son durumu nedir?
Yurtiçi ve Yurtdışı olarak değerlendirmelerle birlikte kendinizi bu
pencerenin neresinde görüyorsunuz?
Yurtdışı açısından değerlendirilirse, Türkiye olarak züccaciye sektöründe
Dünya üzerinde söz sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Firma olarak da
ütü masası ve kurutmalık ihracatında Dünya da ilk sıralarda olduğumuzu
söyleyebilirim. Rekabetçi ve yenilikçi yapımız ile, her geçen gün bunu daha da
geliştirerek devam etmeyi hedefliyoruz.
What is the general latest situation of the sector you are found in? Evaluating
Domestic and Overseas where do you see yourself in this window with?
If considered in terms of overseas, I think we have a voice in the world as a tableware
sector in Turkey. As a company, I can say that we are among the first in the world in
the export of ironing boards and laundry dryers. Every day with our competitive and
innovative structure, we aim to continue developing this.

Ürünlerimiz daha çok ev gereçleri üzerine. Ütü masası,
merdiven ve kurutmalık başta olmak üzere Pazar arabası,
portmanto, kamp ürünleri ve diğer muhtelif ev gereçleri
diyebiliriz. 20 ana grupta ütü masası çeşidimiz, 30 u aşkın
da kurutmalık çeşidimiz vardır. Merdivenler de ise 10
çeşitte muhtelif basamak sayılarında üretim yapabiliyoruz.
Pazar ağı olarak nerelere hitap ediyorsunuz? Bununla
birlikte yurtdışı pazarında izlemiş olduğunuz yol
haritanız nedir? Nerelerde bulunuyorsunuz?
Üretimimizin %40-%50 civarı yurtdışı, %50-60 ı ise yurtiçi
müşterilerimize ulaşmaktadır. Yurt dışında 5 kıtada 55
ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. Yurtdışında her ülkenin
talebine ve fiziki- ekonomik şartlarına göre satış stratejileri
geliştirerek daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.
Kendi ürünlerimizin yanında talebe göre ticari ürünler de
satışlarımız arasında payımızı alıyoruz.
Büyüyen ve gelişen bir firma olarak yatırım
düşünceleriniz var mı? Yatırımlarınızı daha çok hangi
yönde ilerleteceksiniz?
Daha çeşitli ve ergonomik ürünler ile daha fazla müşteriye
ulaşabilmek adına, Konya Fabrika imalat alanımızı
büyütmeyi düşünüyoruz. Arsa tahsisimiz gerçekleşti. Bina
yatırımı için projeler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca bunun
yanında yeni ürün geliştirme ya da mevcut ürünlerimizi
geliştirme adına sürekli makine kalıp yatırımlarımız da
mütemadiyen devam etmektedir.
Son olarak genel bir değerlendirme yaparak eklemek
istedikleriniz varsa dinleyebiliriz.
Günümüzün ekonomik şartlarında bir imalatçı olarak,
memleketimize maksimum katma değeri sağlamaya
çalışıyoruz. Üretim oldukça büyümenin ivme kazanacağını
biliyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme, yüksek
katma değerli üretimle mümkünse; biz de elimizden
gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz.
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Our products mainly focus on household appliances,
starting from the ironing boards, stairs, laundry dryers, to
shopping trolleys, coat rack, camping products and other
miscellaneous household equipment. There are 20 different
types of ironing boards and another 30 more different types
of laundry dryers. We are able to produce 10 different kinds
of stairs in various steps.
Where do you address as a market network? Which is
roadmap you follow in the overseas market? Where are
you found?
About 40% - 50% of our production reaches our overseas
customers and 50-60% of our production reaches our
domestic customers. We export in 5 continents to 55
countries abroad. We aim to reach larger audiences by
developing sales strategies according to the demand and
physical-economic conditions of each country abroad. In
addition to our own products, we also take our share of our
commercial products according to demand.
As growing and developing companies do you have any
investment ideas? In which direction will you further
improve your investments?
In order to reach more customers with more diverse and
economical products, we are planning to expand our
factory manufacturing area in Konya. Our land allocation
has been realized. We are working on projects for the
building investment. In addition, we are constantly
continuing our machine mold investments in order to
develop new products or improve our existing products.
Finally, if there is something you want to add as a
general evaluation, we can listen.
As a manufacturer in today’s economic conditions, we
strive to provide maximum added value to our country. We
know that growth will gain momentum as production grows.
We will try to do our best for a strong and sustainable
growth, high value-added production if possible.

HÜRSAN, OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ÖZEL
PRESLER ÜRETİYOR
HÜRSAN PRODUCES SPECIAL PRESSES FOR
THE AUTOMOTIVE SECTOR

43. yılını kutlayan Hürsan , hidrolik pres makineleri
imalatında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Hürsan,
Yurt içi ve yurt dışında otomotiv sektörüne hitap eden
ve Türkiye’de hiç yapılmamış özel preslerin üretimini
gerçekleştiriyor.

Celebrating its 43rd year, Hürsan continues to realize
the firsts in the production of hydraulic press machines.
Hürsan, appealing to the domestic and overseas
automotive sector, realizes the production of special
presses never done in Turkey before.

Üretim ağlarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade eden
Hürsan Pres Genel Müdürü Ali Bağcı, “Otomotiv sektörü
başta olmak üzere beyaz eşya, gemi imalatı,beyaz
eşya,mutfak gereçleri, çelik kapı, radyatör ve sac
şekillendirme sektörlerine hizmet veriyoruz. Sanayinin her
alanında kullanılmakta olan pres makinalarının geleceğinin
servo preslerde olacağı tahmin edilmektedir. Her geçen
gün artan üretim hızı ile paralellik göstermesi bakımından
hidrolik preslere göre daha seri üretim yapabilen mekanik
preslerin gelecekte daha büyük bir kullanım alanı bulacağı
düşünülmektedir. Bu konuya yönelik çalışmalarımız;
firmamız bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi’nde
devam etmektedir. İnovatif ve tam donanımlı yeni üretim
tesisimizin Konya 4. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu

Stating that they aim to expand their production networks,
Hürsan Press General Manager Ali Bağcı said, ’’We serve
mainly in the automotive sector, household appliances,
shipbuilding, kitchenware appliances, steel doors, radiators
and sheet metal forming sectors. Used in all areas of
industry it is predicted that the future of press machines
will be in servo presses. In parallel with the increasing
production speed with each passing day, it is thought
that mechanical presses which can produce more mass
production compared to hydraulic presses will find a bigger
usage area in the future. Our efforts on this subject are
continuing within our company at the R & D Center. Our
innovative and fully equipped new production facility has
completed the installation in Konya 4th Organized Industrial
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yüzde 90 oranında tamamlamış bulunmakta. 20 bin
metrekarelik alana sahip yeni tesisimiz ile müşterilerimize
daha iyi hizmet vereceğiz” dedi.

Zone by 90 percent. With our new facility with an area of
20 thousand square meters we will provide better service
to our customers.’’

Hürsan Pres’in 1976 yılında zincirli Caraskal yapan
bir firma olarak üretim hayatına başladığını belirten Ali
Bağcı, “Sonrasında matkap tezgahları ve hidrolik pres
imalatı yapan bir fabrika oldu. Şu anda ise kendini
tamamen hidrolik pres üretimi üzerine odaklamış ve
bu alanda uzmanlaşmış ulusal bir firmayız. Hidrolik
preslerimiz ağırlıklı olarak malzemelere şekil vermek
amacıyla kullanılıyor ve hem yurt içi hem de yurt dışında
oldukça tatmin edici bir talep oluşturuyor. Ülkemizin
refah seviyesinin yükselmesi ve ekonomik bağımsızlığını
sağlayabilmesi amacıyla katma değeri yüksek yerli ve
milli ürün üretmesi şarttır. Teknolojiyi takip edip sadece
teknoloji kullanan değil aynı zamanda teknoloji üreten bir
ülke olmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Hürsan Pres
ailesi olarak bu konuda elimizden gelen tüm çalışmayı
yapmaktayız” dedi.

Stating that HürsanPres started its production life in 1976
as a chain-hoist company, Ali Bağcı said: ’’It became later
on a factory producing drill stands and hydraulic presses.
At the present, we are a national company which focuses
entirely on hydraulic press production and specializes
in this field. Our hydraulic presses are mainly used to
shape materials and create a very satisfactory demand
both domestically and abroad. In order to increase the
welfare level of our country and ensure its economic
independence, it is essential to produce high value added
domestic and national products. Necessary studies should
be carried out to follow the technology and become a
country that not only uses technology but also produces
technology. As HürsanPres family, we do all what is out
hand on this subject.’’

Her yıl yaklaşık olarak yüzde 20 ile yüzde 25 arası
bir ivme ile büyüme kaydettiklerini aktaran Ali
Bağcı, “ Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek
adına makine parkurunu genişletme yatırımlarımızı
sürekli gerçekleştiriyoruz.5 kıtada 40 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyoruz. Satış oranlarımız yurtiçi yüzde 40,
yurt dışı yüzde 60 olarak gerçekleşiyor. Otomotiv
sektörüne yönelmemiz pazarda büyük bir paya sahip
olmamıza neden olmuştur. Otomotiv sektörü için özel
tasarlamış olduğumuz KALIP ALIŞTIRMA PRESLERİ
(DIE SPOTTING PRESS) nin ihracatını yapıyoruz.
Çoğunlukla Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Almanya,
İtalya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, İran, Rusya, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır,

Ali Bağcı stated that they have achieved a growth rate of
between 20% and 25% every year and added, “We are
continuously investing in expanding the machinery line
in order to provide better service to our customers. We
export to 40 countries on 5 continents. Our sales rates
are 40 percent in domestic and 60 percent in abroad. Our
focus on the automotive sector has led to a large share
of the market. We export DIE SPOTTING PRESS which
is specially designed for automotive sector. We mainly
export to European countries. Algeria, Czech Republic,
Egypt, Egypt, Germany, Hungary, Iran, Morocco, Lebanon,
Morocco, Morocco, Poland, Slovakia, Slovakia, Slovenia,
South Africa, Saudi Arabia, Sweden, United Arab Emirates,
United Kingdom, Belgium, We export hydraulic presses
to countries such as the Netherlands, Bulgaria, Greece,

Endüstri 4.0 - Sistem Entegrasyonu
için de güzel bir örnek oluşturan Özel
Hidrolik Kalıp Alıştırma Presi ArGe merkezimizin geliştirdiği önemli
ürünlerdendir diye belirten Ali Bağcı,
“CNC makinelerindekine benzer
bir sistem olan potansiyometre ile
milimetrik kontrol sağlanabilmektedir.
Bu pres CE normlarına uygun olarak
HNC olarak bilinen ‘tablalar arası
yüksek paralellik hassasiyeti’ ile hata
oranını minimize eden standartlarda
üretilmiştir. Oransal valf kontrolünde
üst ve alt limit tablalar arası durma
mesafesi belirlenebilmektedir. 180°
dönebilen koç tablası ve kayar alt tablası
ile tehlikeli çalışma alanına girilmeden
kalıplara müdahale edilebilmesine olanak
sağlamaktadır. Sahip olduğu stema kilit
sistemi ile her konumda kilitlenebilen koç
tabla ve referans noktalarında ekstra
güvenlik için tablalar arası güvenlik barları
bulunmaktadır” dedi.

Stating that industry 4.0 - Special
Hydraulic Mold Lapping Press, which is
a good example for system integration,
is one of the most important products
developed by our R & D center, Ali Bağcı
said: ’’ Millimeter control can be provided
by potentiometer which is a similar
system to that of CNC machines. This
press known as HNC ‘high parallelism
accuracy standart between tables’
with minimized error rate, is produced
in accordance with CE norms. In
proportional valve control, the stopping
distance between the upper and lower
limit tables can be determined. The 180
° swivel ram table and sliding bottom
table provide the possibility to the molds
to be intervened without entering the
dangerous work area. The ram table
can be locked in any position with its
stemma lock system and there are
safety bars between the tables in order
to provide extra security at the reference
points.
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Lübnan, İsveç, Brezilya, Vietnam,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Britanya, Belçika, Hollanda,
Bulgaristan, Yunanistan, Romanya,
Irak, Nijerya, Moritanya, Sırbistan,
Avusturya, Fransa, İsrail, Letonya,
Litvanya gibi ülkelere hidrolik pres
ihraç ediyoruz. Her geçen gün
verimliliğimizi artırarak büyüyen dış
piyasa pazar payımızdaki en büyük
etken hızla yenilenen teknolojimiz
ve müşteri memnuniyetimizdir” diye
konuştu.
2017 yılında Ar-Ge merkezlerinin
faaliyete başladığını belirten Ali
Bağcı, “Ar-Ge merkezimiz firmamızı
rekabette bir adım öne çıkarıyor.
Hürsan Pres olarak çalışmalarımızda
her zaman inovasyona değer
veren bir firmaydık. Ar-Ge Merkezi
olmadan önce öz sermayemiz ile
yapmış olduğumuz 2 adet Tübitak
Projesi ve 1 adet patentimiz
bulunmaktaydı. Ar-Ge Merkezi
kurmaktaki amaçlarımız; teknolojik
bilgi üretmek ve geliştirmek, katma
değeri yüksek, kaliteli ürün üretmek
ve sektörümüzü ithalatçı değil
ihracatçı hale getirerek firmamızın
uluslararası rekabet gücünü
artırmaktır. Bunların yanında özgün
tasarımlarla ürün yelpazemizi
genişletmek, patent ve endüstriyel
tasarım sayımızı artırmak, üretim
maliyetlerini düşürmek, ürünlerimizin
ve süreçlerimizin verimliliğini
artırmak sayılabilir. Ülkemizin makine
kulvarında millileşmesi ve gerekli
teknik altyapısını güçlendirmesi
amacıyla kurulan Hürsan Pres
Ar-Ge Merkezi genç ve dinamik
kadrosuyla çalışmalarına devam
etmektedir. Merkezimiz 25 kişilik
teknik personele sahip olup, test
laboratuvarları ve çalışma ofisleri
ile Sanayi Bakanlığının Ar-Ge
Merkezleri mevzuatına uygun
olarak oluşturulmuştur. Özellikle
yeni jenerasyon hidrolik presler
başta olmak üzere, bu preslerdeki
mekanik ve elektronik gelişmeleri
takip edip oluşturduğumuz
datalardan faydalanarak, yenilikçi
projeler hazırlamak birincil
faaliyetlerimizi oluşturmaktadır”
dedi.

Romania, Iraq, Nigeria, Mauritania,
Serbia, Austria, France, Israel, Latvia
and Lithuania. The biggest factor
in our growing foreign market share
is increasing our productivity and
customer satisfaction.
Ali Bağcı stated that R & D centers
started operations in 2017, he
said: “Our R & D center takes our
company one step ahead from
the competition. As Hürsan Pres,
we have always been a company
that values innovation. Before the
R & D Center, we had 2 Tübitak
(Scientific and Technological
Research Council of Turkey)
Projects and 1 patent made with
our equity capital. Our aim in to
establishing R & D Center is to
produce and develop technological
knowledge, to produce high quality
products with high added value
and to increase the international
competitiveness of our company
and making our sector an exporter,
not an importer. In addition to this,
expanding our product range with
original designs, increasing the
number of patents and industrial
designs, reducing production
costs, increasing the efficiency
of our products and processes
can be considered. Established
with the aim of nationalizing our
country in the field of machinery
and strengthening the necessary
technical infrastructure, HürsanPres
R & D Center continues its activities
with young and dynamic staff. Our
center has 25 technical personnel
the R & D Centers has been
established with test laboratories
and working offices in accordance
with the legislation of the Ministry of
Industry. Our primary activities are to
follow the mechanical and electronic
developments in these presses,
especially the new generation
hydraulic presses, and to prepare
innovative projects taking benefits of
the data we create. ”
Stating that all projects are solution
oriented projects developed for
production Bağcı said: ’’ Our
presses, which are designed in line
with the demands of our customers,
are integrated into all kinds of

Tüm projelerimiz üretime yönelik geliştirilen çözüm odaklı
projelerdir diye ifade eden bağcı, “Müşterilerimizin talepleri
doğrultusunda dizayn edilen preslerimiz her türlü özel
üretim sistemine entegre edilmektedir. Çalışmalarımız
makine imalatı üzerine olup hidrolik pres konusunda ulusal
ve uluslararası pazarda ülkemizi temsil etmekteyiz. Yeni
Tübitak projemiz olan SERVO PRES ile yine yurtiçi ve
yurtdışında pazardaki yerimizi almayı hedeflemekteyiz.
Özelikle yerli üretilecek otomobil için gerekli üretim
hatlarına uygun hidrolik ve servo preslerin projeleri üzerine
çalışmak ve bu projeleri gerçekleştirmek en büyük
isteğimizdir” diye konuştu.
Ar-Ge çalışması devam eden 6 yeni projemiz var diye
konuşan Ali Bağcı, “ArGe merkezimiz bugüne kadar
otomotiv sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya, tersane
ve ağır üretim tesislerine yönelik projeler oluşturmuştur.
Bu projelerin tamamı kullanıcılarını buldu. Devam eden
6 projemizi tamamlamak öncelikli hedefimiz. Özellikle şu
an TUBİTAK projesi olarak hazırladığımız SERVO PRES
bizim için çok değerli. Sonrasında da yeni projelerle
özgün tasarımlarla yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut
teknolojileri farklı sistemlere entegre etme çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Yerli otomobil markamızın yaratılması
projesinde bizde HÜRSAN PRES ve AR-GE Merkezi
olarak bu atılım da yer almak ve katkı sağlamak istiyoruz.
En Büyük hedeflerimizden biri de yerli otomobilimize ait
parçaların otomobilimizin adına yakışır şekilde yerli ve milli
olan HÜRSAN Prese ait makinelerde üretilmesidir” dedi.
Geleceğe yön verebilmek ve bilginin gücüyle uluslararası
arenada yerimizi alabilmek için teknik çalışmalara önem
vermek zorundayız diye konuşan Bağcı, “ Ülkemizdeki yerli
üretime katkıda bulunan firmaların Ar-Ge’ye yönelmesini
sağlamak için Üniversitelerin ve akademik personellerin
içinde bulunduğu kongre ve toplantılar gerçekleştirilmelidir.
Bu toplantılar sayesinde yatırımcıların ve üretimdeki
personellerin teknoloji ve bilginin gücü konusunda
vizyonları genişletilmelidir.
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special production systems. We represent our country in
the national and international market in the field of hydraulic
press working on machine manufacturing. We aim to take
our place in the domestic and international market with
our new TUBITAK (Scientific and Technological Research
Council of Turkey) project, SERVO PRES. It is our greatest
desire to work and to realize these projects of hydraulic and
Servopreses suitable for the production lines necessary
especially for the automobile to be produced especially in
the domestic market.
We have 6 new R & D projects, explained Ali Bağcı and
he added : ’’ So far our R & D center has created projects
for the automotive sector, mainly for domestic appliance
, shipyards and heavy production facilities. All of these
projects have found their users. 6 ongoing projects is our
primary goal to be completed. Especially, prepared as a
TUBITAK (Scientific and Technological Research Council
of Turkey) project the SERVO PRES which we have is very
valuable for us. Then we will continue to develop new
technologies with original designs and integrate existing
technologies into different systems with new projects. In the
project of creating our domestic automobile brand, we as
HÜRSAN PRES and R & D Center want to take part in this
breakthrough project and contribute. One of our biggest
goals is to produce the parts of a domestic automobile
brand from the machines of HÜRSAN Press worthily.
We must give importance to technical studies in order
to be able to shape the future and take our place in the
international arena with the power of knowledge stated Ali
Bağcı, he added : ’’ Congresses and meetings involving
universities and academic staff should be held in order to
ensure that the companies contributing to the domestic
production in our country turn to R & D. Through these
meetings, the vision of investors and production personnel
on the power of technology and knowledge should be
expanded ’’ - he ended.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA YARIŞMASINDA
UYGULAMA ÖDÜLÜ “MERAM BELEDİYESİ TANTAVİ
KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NİN OLDU”
APPLICATION AWARD IN THE COMPETITION OF HISTORICAL AND
CULTURAL HERITAGE WAS DONE IN “MERAM MUSEUM TANTAVI
CULTURE AND ART CENTER”
Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültürel
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında” Uygulama Ödülü aldı. Tarihi ve kültürel mirasa tam anlamıyla sahip
çıkma amacında olduklarını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gayretlerini böylesi bir ödülle taçlandırmış olmaktan
mutluluk duyduklarını belirtti.
Meram Municipality Tantavi Culture and Arts Center received the Application Award in the “Historical and Cultural Heritage
Preservation Project and Practices Competition” organized by the Association of Historic Cities for the 18th time this year. Meram
Mayor Mustafa Kavuş, who stated that they aim to fully claim historical and cultural heritage, said that they were happy to have crowned
their efforts with such an award.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından kültürel mirası koruma
ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001
yılından bu yana düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda
ödül alan belediyeler belli oldu. 36 belediyeye ait 60 projenin
değerlendirildiği yarışmada Meram Belediyesi tarafından
restore edilerek Konya kültür ve sanat hayatına kazandırılan
‘Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’ uygulama ödülü almaya
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The municipalities that have been awarded in the “Historical
and Cultural Heritage Preservation Projects and Practices
Competition “ organized since 2001 by the Association
of Historic Cities (AHC) with the aim of promoting cultural
heritage conservation and promotion projects have been
announced. In the competition where 60 projects belonging
to 36 municipalities were evaluated, ‘Tantavi Culture and Arts
Center’, which was restored by Meram Municipality and
brought to Konyas culture and art life was awarded with the

application award. The awards will be given to the municipalities in 6 categories with a ceremony which will be held within
the scope of YAPEX Restoration Fair on November 8, 2019.

hak kazandı. 6 kategoride dereceye giren belediyelere
ödülleri, 8 Kasım 2019 tarihinde YAPEX Restorasyon Fuarı
kapsamında düzenlenecek törenle verilecek.
6 Uygulama Ödülünden Biri Meram Belediyesi Tantavi
Kültür Merkezinin Oldu
Yarışma kapsamında TKB jürisi, 36 belediyeden gelen 60
projeyi; mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk
ve kent yönetimi alanlarında değerlendirdi. Yarışmaya
katılan belediyelerin projeleri; Metin Sözen Koruma
Büyük Ödülünün yanı sıra, 2 proje Jüri Özel Ödülüne, 6
Proje, 6 Uygulama ve 6 adet Korumada Süreklilik Ödülü,
14 proje ise Başarı Ödülüne değer görüldü. “Kentsel
Korumada Kültür Mirası” temasıyla düzenlenecek. 6-8
Kasım tarihlerinde ziyaretçilerle buluşacak olan YAPEX
Restorasyon Fuarında yarışmaya katılan belediyelerin proje
ve uygulamaları açılacak sergi ile tanıtılacak.
“Tantavi, Konya Kültür Ve Sanat Hayatına En İyi Şekilde
Hizmet Vermeye Başladı”
Meram Belediyesi olarak özen gösterdikleri tarihi ve kültürel
mirası koruma gayretlerini böylesi bir ödülle taçlandırmış
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kendilerini ödüle layık
gören Tarihi Kentler Birliği’ne ve Tantavi Hanı’nın Konya’nın
kültür ve sanat hayatına kazandırılmasında çokça emeği
olan başta önceki dönem Belediye Başkanı Fatma Toru
hanımefendi olmak üzere tüm emek ve destek verenlere
teşekkür etti. Geçmişini bilmeyen ve tarihine sahip
çıkamayan toplumların yok olmaya mahkum olduğunu
hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu
amaçla Meram’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın
korunması, sanatın ve sanatçının desteklenmesi, turizme
kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz.
Tantavi Han’da gerçekleştirilen titiz restorasyon çalışması
da belediyemizin bu yöndeki uygulamalarından biri oldu.
Tantavi’de, kültür hazinemizi gelecek nesillere en iyi şekilde
ulaştırmış olmanın yanında, geleneksel Türk-İslam sanatlarını
ihya edecek sergiler, kültürel programlar ve söyleşilerle
kültürümüze ve sanatımıza en iyi şekilde hizmet edecek
şekilde programlar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede mirasımıza
dolayısıyla şanlı geçmişimize sahip çıkma ve onu geleceğe
en iyi şekilde aktarma görevimizi de yerine getirmeye
çalışıyoruz ” diye konuştu.
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One Of The 6 Application Awards Was The Tantavi Cultural Center Of Meram Municipality
Within the scope of the competition, the Jury of The AHC
participated in 60 projects from 36 municipalities; including
architecture, urbanism, archaeology, art history, law and city
administration. Projects of the municipalities participating
in the competition; In addition to Metin Sozen Preservation
Grand Prize, 2 projects were awarded with the Special Jury
Prize, 6 Projects, 6 Applications and 6 Continuity in Preservation Awards and 14 projects were awarded the Achievement
Award. The theme will be “Cultural Heritage in Urban Protection”. The projects and applications of the municipalities participating in the competition will be presented with an exhibition
at the YAPEX Restoration Fair which will meet with the visitors
on 6-8 November.
“Tantavi Has Started To Give The Best Service To Konya
Culture And Art Life”
Meram Municipality Mayor, Mustafa Kavuş, who expressed
the happiness of having crowned their efforts to preserve
the historical and cultural heritage they have taken care of as
Meram Municipality with such an award, said that they were
awarded and he thanked the Union of Historical Cities and all
the labor and supporters, especially the Mayor former Mayor
Fatma Toru, who contributed in bringing Tantavi Han to the
cultural and artistic life of Konya.
Recalling that societies that do not know their past and cannot claim their history are doomed to extinction, Mayor Kavuş
continued his words as follows: For this purpose, we are carrying out important studies on the preservation of the historical
and cultural heritage of Meram, the support of art and artists,
and their integration to tourism. The meticulous restoration
work carried out in Tantavi Khan was one of the applications
of our municipality in this direction.
In Tantavi, we carry out our cultural treasury to the next
generations in the best way, as well as programs that serve
our culture and art in the best way with exhibitions, cultural
programs and interviews that will revive the traditional Turkish-Islamic arts. In this way, we are trying to fulfill our mission
of owning our illustrious past and transferring it to the future in
the best way.”

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE GELECEĞE ADIM ATAN FİRMA;
SEİSO ENERJİ
SEISO ENERGY, THE COMPANY STEPPING TOWARD THE
FUTURE WITH SOLAR ENERGY
2008 yılında güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren SOLİMPEKS ile doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren KARAR DESTEK
firmalarının ortak girişimi ile kurulan SEİSO Enerji San. Ve Tic. A.Ş., güneşten elektrik üretimi konusunda faaliyet gösteren Türkiye’nin
önde gelen kuruluşlarındandır.
Having been established in 2008 by joint venture of SOLIMPEKS, which operates in solar energy sector and KARAR DESTEK, which
operates in the natural gas sector; SEISO Energy Ind. and Trade Inc., which operates in the field of generating electrical energy from
solar energy, is one of the leading companies in Turkey.

Ülkemizde güneşten elektrik üretimi konusu ilk olarak
2005 yılında yayınlanan 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun” düzenlemesi ile yasal bir zemine kavuşmuştur.
Bu doğrultuda ilk olarak Türkiye ve yakın coğrafyalarda
güneş enerjisi alanında mühendislik ve taahhüt hizmetleri
sunmak üzere kurulan SEİSO, 2013 yılından itibaren
yürürlüğe giren “Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”
ile faaliyetlerine hız vermiş, bu süreçte özellikle Avrupa
ülkelerinde edindiği tecrübeyi Türkiye’ye taşımıştır.
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Generating electrical energy from solar energy matter
in our country got a legal basis firstly in 2005 with the
regulation of “5346 Law on the Use of Renewable Energy
Sources for ThePurpose of Generating Electrical Energy”.
In this direction, having been established firstly to provide
engineering and contracting services in the field of solar
energy within Turkey and its nearby geography, SEISO has
accelerated its activities with the “Unlicensed Electricity
Generation Regulation”, which entered into force in 2013
and in this process has moved to Turkey the experience
gained especially in European countries.

2017 yılına gelindiğinde 100
MW’ın üzerinde kurulu güce sahip,
yıllık 90 milyon TL ciro üreten
Türkiye’nin alanındaki en büyük
firmalarından birine dönüşen
SEİSO, yaptığı uluslararası
anlaşmalarla 2018 yılından itibaren
yeni açılımlar elde ederek, başta
Hollanda ve Belçika olmak üzere
farklı pazarlarda güneş santrali
uygulamaları ve malzeme tedarik
çalışmaları gerçekleştirmiştir.
Firma bugüne kadar hayata
geçirdiği 120 MW Kurulu güce
sahip güneş santralleri ile yaklaşık
35.000 konutun tüm elektrik
ihtiyacının tamamen temiz ve sıfır
emisyonlu bir enerji kaynağından
karşılanmasını sağlamıştır.
2015 yılından itibaren daha
“inovatif” projelere odaklanan
SEİSO, aynı yıl geliştirerek
devreye aldığı “Antalya Stadı
Güneş Santrali Projesi” “Dünyanın
En Büyük Güneş Enerjili Spor
Tesisi” unvanı elde etti. Tesis
Katar’da 2016 yılında düzenlenen
“World Stadium Congress” isimli
kongrede “En İnovatif Stadyum”
ödülüne aday gösterildi. Türkiye’de
spor kulüplerinin giderlerini
azaltıcı, gelir elde etmelerine
olanak sağlayan, böylece sportif
faaliyetlerin yaygınlaşmasına
destek olan böyle bir yatırım ilk kez
hayata geçirilmiş oldu. Tesisten
üretilen elektrik stadyumun tüm
elektrik ihtiyacını karşılarken, fazla
üretim şebekeye satılmakta ve
aylık yaklaşık 100.000 TL’lik gelir
üretmektedir.
Yine 2015 yılında SEİSO tarafından
Türkiye’de ilk kez uygulanan bir
yöntemle, güneşi doğu-batı ekseninde otomatik olarak
takip eden elektrik santrali toplam gücü 4,6 MWp olarak
hayata geçirilmiştir. Konvansiyonel güneş santrallerinde
güneş panelleri güneye doğru sabit açılı çelik konstrüksiyon
malzemelerle zemine sabitlenmektedir. Ancak bu sistemde
güneş panelleri doğuya doğru bakmakta ve otomatik izleme
sistemleri sayesinde güneşi sürekli bulunduğu yere doğru
takip etmektedir. Böylece sistemin gün ışığından daha fazla
faydalanması sağlanmakta, diğer sabit sistemli santrallere
göre %25 e kadar daha yüksek elektrik üretimi yapılmaktadır.

By 2017, having become one
of the largest companies in its
field in Turkey with its installed
capacity over 100 MW and an
annual turnover of 90 million TL,
since 2018 with the international
agreements SEISO has realized
new expansions, it has signed and
carried out solar power applications
and material procurement works in
different markets, particularly in the
Netherlands and Belgium. With the
solar power plants and an installed
capacity of 120 MW, the company
provided all electrical energy needs
of approximately 35,000 residences
through a completely clean and
zero-emission energy source.
Since 2015 focusing on more
“innovative” projects, SEISO gained
the title of “The World’s Top Solar
Energy Sports Stadiums & Venues”
with the “Antalya Arena Solar Power
Project” which has been developed
and put in use at the same year.
The facility was nominated for the
“Most Innovative Stadium” award
at the “World Stadium Congress”
held in Qatar in 2016. Such an
investment that reduces the
expenses of the sports clubs in
Turkey and allows them to generate
an income and thus supports
the expansion of sport activities
was put into practice for the first
time. While the electrical energy
generated from the facility meets all
the electrical energy needs of the
stadium, overproduction is sold to
the Distribution Network and thus
generates approximately 100,000
TL monthly incomes.
Again in 2015, by a method Seiso
applied for the first time in Turkey,
the total power of power plant that automatically follows
the sun on the east-west axis was realized as 4,6 MWp. In
conventional solar power plants, the solar panels are fixed to
the ground with constant angle steel construction materials
southwards. However, in this system, the solar panels face
eastward, by its automatic monitoring systems, it constantly
follows the sun to its location. Thus, it is provided for the
system to benefit more from the daylight and compared to
other fixed system plants; higher amounts of electrical energy
up to 25% are generated. The facility, established in Korkuteli
district of Antalya province, generates 10 million kWh of
electrical energy annually.

In 2016, SEİSO has signed a single distributorship
agreement with the Japanese technology giant Panasonic,
one of the world’s oldest solar technology manufacturers
with a 100-year history, 300,000 employees and has begun
a strategic partnership with it.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinden kurulan tesis yıllık 10
milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.
2016 yılından itibaren Japon teknoloji devi Panasonic
firması ile tek distribütörlük sözleşmesi imzalayan SEİSO,
100 yıllık bir geçmişe sahip olan 300.000 çalışanlı
dünyanın en eski güneş enerjisi teknolojileri üreticilerinden
olan Panasonic’le stratejik ortaklık yapmaya başlamıştır.
Üstün teknoloji ürünü HIT güneş panellerinin sağlayıcısı
olan SEİSO, iki yıl üst üste dünyada Panasonic’in en iyi
partneri unvanını elde etti. Güneş enerjisi sektöründe 1975
yılından beri faaliyette olan Panasonic, Japonya’da kurulu
ve dünyanın en ünlü güneş enerjisi yapısı olan “Solar Ark”
binasını geliştiren firmadır. Panasonic aynı zamanda tüm
dünyada enerjisinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan elde
edilen (güneş panelleri, ısı pompaları vb.) akıllı şehirler inşa
etmekte ve elektrikli araçlar için en gelişmiş lityum iyon
batarya teknolojilerini üretmektedir. Halen piyasalardaki
en yüksek menzile sahip elektrik araçlarda (TESLA)
Panasonic bataryaları kullanılmaktadır.
2018 yılında Belçika ve Hollanda’da çatı üstü güneş
santralleri kuran SEİSO, bölgenin en büyük çatı üstü
güneş santrali tesislerini kurarak devreye almıştır. 11
MW’ın üzerinde kurulu güç devreye alan SEİSO, Benelüx
ülkelerinin en büyük grupları ile çalışarak, önemli bir
tecrübe elde etmiştir.
Uluslararası işbirliklerini gün geçtikte artıran SEİSO,
2017 yılından itibaren dünyanın en büyük güneş takip
sistemleri üreticisi İspanyol MECA SOLAR firması ile
üretici-distribütörlük anlaşması imzalamış, bu imza ile
birlikte İspanyol firmanın özellikle Doğu Avrupa, Kuzey
Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki müşterilerine güneş takip
sistemi komponentlerinin üretimini yaparak, ihraç etmeye
başlamıştır. SEİSO Türkiye’de 2019 yılı Mayıs ayında
yürürlüğe giren yönetmelikle kendi ihtiyacı için güneş
santrali kuracak endüstriyel yatırımcılara hizmet vermeye
devam etmektedir. Özellikle fabrika, ticaret merkezleri
ve alış veriş merkezleri gibi yapıların kendi ihtiyaçları olan
elektriğin güneş panelleri ile karşılanması noktasında en iyi
çözümleri üreten SEİSO, gerek çatı tecrübesi gerek en iyi
özelliklere sahip endüstriyel ürünleri ile geri dönüşü 5 yılın
altında olacak, uzun ömürlü tesisler tasarlamaktadır.
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The supplier of high-tech HIT solar panels, SEISO won
‘Panasonic’s best partner in the world’ for two consecutive
years. Having been operating in the solar power sector
since 1975, Panasonic is the company developing “Solar
Ark”, the world’s most famous solar power building in
Japan. Panasonic also builds smart cities all over the
world, all of which are powered by renewable sources
(solar panels, heat pumps etc.) and manufactures the
most advanced lithium-ion battery technologies for electric
vehicles.Currently, Panasonic batteries are used in electric
vehicles with the highest range in the market (TESLA).
In 2018, having installed roof-mounted solar plants in
Belgium and the Netherlands, SEISO established and
commissioned the largest roof-mounted solar plant in the
region. Having commissioned an installed power over 11
MW, SEISO has gained significant experience by working
with the largest groups of Benelux countries.
Increasing international cooperation day by day, SEISO
signed a manufacturer-distributorship agreement with the
Spanish solar tracking system manufacturer MECA SOLAR
in 2017, with this signature, it has manufactured and
started to export the solar tracking system components
for the Spanish company’s customers especially in Eastern
Europe, North Africa and Middle East countries.Within the
scope of the regulation that came into force in May 2019
In Turkey, SEISO continues to serve industrial investors
who will install solar power plants for their own needs.
Producing the best solutions especially for the supply of
electricity, which are especially needed for buildings such
as factories, commercial centers and shopping centers
with solar panels, with its roof technology and industrial
products with the best characteristics, SEISO designs
long-lasting plants whose return will be under 5 years.

HİDROELEKTRİK SANTRALİ İLE
KONYA KAZANACAK
KONYA WILL BEAR THE BELL WITH
HYDROELECTRIC POWER PLANT

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mavi Tünel çıkışında yapımını sürdürdükleri hidroelektrik santralinin
KOSKİ Genel Müdürlüğü için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altay,
hidroelektrik santralinde 20 bin haneli bir yerleşim yerinin ihtiyacına tekabül edecek elektrik üretileceğini ve projenin 5 yıl
içinde kendini amorti edeceğini ifade etti.
Konya Metropolitan Mayor Ugur Ibrahim Altay said that the construction of the Mavi Tunnel (Blue Tunnel) exit of the
hydroelectric power plant will be an important source of income for the General Directorate of KOSKI. Mayor Altay, who
studies the work site, said that it will generate electricity to meet the needs of a residential area of 20 thousand households in
the hydroelectric power plant and the project will pay for itself within 5 years.
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Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ
Genel Müdürlüğü tarafından yapımı
sürdürülen hidroelektrik santralinde
incelemelerde bulundu.
Konya’nın en önemli yatırımı olan
Konya Ovası Projesi’nin (KOP)
hızla ilerlediğini belirten Başkan
Altay, “Bildiğiniz gibi KOP’la hem
Konya’nın içme suyunu karşılıyoruz
hem de tarımsal sulamada 414
milyon metreküp su yapılan
barajlarla Konya ovasına aktarılmış
olacak. Bunun yanında, Sayın
Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve
bir Konya hediyesi olarak şu anda
Mavi Tünel çıkışına hidroelektrik
santrali inşa ediyoruz. 25 megavat
gücündeki hidroelektrik santrali
için 85 milyon lira tutarında ihaleler
tamamlandı. İnşallah Nisan ayı
gibi burada elektrik üretmeyi
planlıyoruz” dedi.
Mavi Tünel Hidroelektrik Santralinde
20 bin haneli bir yerleşim yerinin
ihtiyacına tekabül edecek elektrik
üretileceğini kaydeden Başkan
Altay, “Bu, KOSKİ için çok önemli
gelir kaynağı oluşturacak. 5 yıl
içinde projenin kendini amorti
etmesini bekliyoruz. KOP
kapsamında hem Konya’ya memba
suyu kalitesinde içme suyu temin
ediyoruz hem de buradan oluşacak
elektrik enerjisi ile KOSKİ’ye
ekonomik anlamda katkı sağlamış
olacağız. Çalışmalar yoğun bir
şekilde devam ediyor” ifadelerini
kullandı.
Konya Ovası Projesi’nin
tamamlanması için de çalışmaların
devam ettiğini kaydeden Başkan
Altay, “Şu anda Dedemli’nin
taşınma sürecini ve ikinci etap
tünelin yapılması ile ilgili projeleri
takip ediyoruz. İnşallah 2020’nin
sonunda tamamlanmış olacak
ve Konya Ovasına 414 milyon
metreküp suyu aktarmaya başlamış
olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını
temenni ediyorum” diye konuştu.

Mayor of Konya Metropolitan
Municipality Ugur Ibrahim Altay,
Metropolitan Municipality KOSKI
General Directorate of the
construction of the hydroelectric
power plant took part in the
researches.
Mayor Altay indicating that the rapid
progress of Konya’s most important
investment in the Konya Plain Project
(KPP) said: ’’With KPP, as you know
we supply both the drinking water of
Konya and 414 million cubic meters
of water which will be transferred
to Konya plain through agriculture
dams. In addition, as the directives
of the President of the Republic of
Turkey and as a gift to Konya, we
are currently building a hydroelectric
power plant at the exit of Mavi Tunel.
The tender of 85 million liras for the
25 megawatt hydroelectric power
plant was completed. Hopefully we
are planning to produce electricity
here in April.’’
The Blue Tunnel Hydroelectric Power
Plant will produce electricity that will
meet the needs of a 20 thousandhousehold settlement reported
Mayor Altay and he said, “This will
constitute a very important source
of income for KOSKI. We expect
the project to pay off in 5 years.
Within the scope of the KPP, we
supply drinking water of the quality
of spring water to Konya and we will
contribute to KOSKİ economically
with the electrical energy to be
generated from this area. The work
continues intensively”.
Mayor Altay reported that the work
is continuing to complete the Konya
Plain Project. We are currently
following Dedemli’s relocation
process and projects related to the
construction of the second stage
tunnel. Hopefully by the end of 2020
it will be completed and Konya Plain
414 million cubic meters of water will
start to be transferred. I hope it will
beneficial for our city.’’ – He ended.

40 YILI AŞKIN SEKTÖR DENEYİMİ İLE
SİZLERE HİZMET VERMENİN ONURUNU YAŞIYORUZ
WITH OVER 40 YEARS OF INDUSTRY EXPERIENCE,
WE ARE PROUD TO SERVE YOU
1978 yılında Konya’da Akdeniz Cam Pazarlama adı
altında kurulan firmamız; yapı sektöründeki teknolojik
yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek 1995 yılı itibariyle
faaliyet alanına alüminyum doğrama, giydirme cephe, yapı
otomasyon, halı sergileme sistemleri, balkon camlama
sistemleri ve üstten askılı katlanır camlama sistemlerini de
dahil etmiştir.

Our company was established in 1978 in Konya under the
name of Akdeniz Cam Pazarlama; Following the technological innovations and developments in the building sector in 1995, it has incorporated aluminum joinery, curtain
wall, building automation, carpet display systems, balcony
glazing systems and top hanging folding glazing in the field
of activities.

Sürme Cam Sistemleri, Katlanır Cam Sistemleri, Balkon
Camlama Sistemleri ve Kış Bahçesi Sistemleri olmak
üzere Vizyon markamız ile sektöre 4 farklı ürün gurubunu
sunarak camın her alanda kullanım kolaylığını sağlarken
mekanlar için de estetik çözümler üretmekteyiz.

Sliding Glass Systems, Folding Glass Systems, Balcony
Glazing Systems and Winter Garden Systems by offering
4 different product groups to the sector with our VIZYON
brand, we provide the ease of use of glass in all areas and
we produce aesthetic solutions for spaces.

Vizyon olarak, her mevsim balkon keyfini yaşamak
isteyenlere ısıcamlı cam balkon sistemlerimiz ile ideal bir
çözüm sunmaktayız. VDS ve VNS-D olmak üzere iki farklı
ısıcamlı cam balkon sistemi modellerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

As Vizyon, we offer an ideal solution with our glass balcony
systems for those who want to enjoy the balcony in every
season. We meet the needs of our customers with two
different heat- glass balcony system models, the VDS and
VNS-D.

Balkonlarımızın dışında, eğlenmek, güzel havaların tadını
dışarıda geçirmek isteyenler için kafe ve restoranlar vazgeçilmez mekanların başında gelmektedir. Bu mekanlarda
ki tüm alanların her mevsim kullanımını sağlayabilmek
için VGS / VGS-D sistemlerimiz (Giyotin sistemi) ön plana
çıkmaktadır.

Besides our balconies, cafes and restaurants are among
the indispensable places for those who want to have fun
and enjoy the good weather outside. Our VGS / VGS-D
systems (Guillotine system) come to the forefront in order
to ensure the use of all areas in these locations in every
season.

Bu sistem, ısı yalıtımıyla birlikte ses yalıtımına da fayda

This system provides the benefit of sound insulation as
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sağlamaktadır. Giyotin sistemlerin
dikey hareket ile açılıyor olması
balkon, teras gibi yerlerin kullanım
alanını genişletmektedir. Günümüzde kafe, restoran, balkon,
teras, ofis gibi alanlarda yaygın
olarak kullanılmaktadır.

well as thermal insulation. The
fact that the guillotine systems
are opened with vertical movement increases the usage area of
balconies and terraces. Today it is
widely used in cafes, restaurants,
balconies, terraces, offices.

Yine iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanım olanağı sağlayan SCS
sistemleri yatay hareket avantajı
sunarken alandan tasarruf etmenizi sağlar. Ofis ve mağazalarda
sıklıkla tercih edilen KCS sistemleri
ile alanlarınızı bölüp ideal odalar
haline getirerek mekanlarınıza
zarif bir görünüm kazandırıp daha
çekici bir hale getirebilirsiniz.

SCS systems, which can be used
easily both indoors and outdoors,
offer the advantage of horizontal
movement while saving space.
With KCS systems, which are
frequently preferred in offices and
stores, you can divide your spaces
and turn them into ideal rooms,
giving your spaces an elegant appearance and making them more
attractive.

Bugün, toplam 15.000 m²’lik
kapalı alanda, 230 çalışanımızla
beraber mutlak müşteri memnuniyeti ilkesi ve ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz.
Müşterilerimizin önerileri doğrultusunda Ar-Ge departmanımızın
yapmış olduğu çalışmalarla yeni tip
sistem ve modeller geliştirmekte
ve ürün gamımızı hızla arttırmaktayız. Günümüze kadar sergileme sistemleri ürünlerimizin 150
ülkeye; cam sistemlerimizin de 57
ülkeye ihracatlarını gerçekleştirmiş
olmakla birlikte bu sayıyı günden
güne arttırmaya devam ediyoruz.
Akdeniz Cam & Alüminyum Metal
San.Tic. A.Ş. olarak prensiplerimize ve müşteri memnuniyetine olan
hassasiyetimiz ile yeniliklerle dolu
kaliteli hizmetler sunmaya devam
edeceğiz.
2020 yılında katılacağımız sektörel fuarlarımızda sizleri de stantlarımızda görmekten mutluluk
duyacağız.
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Today, we continue to work with
the principle of absolute customer
satisfaction and the excitement
of the first day, together with our
230 employees, in a closed area
of 15.000 m². In line with the
suggestions of our customers, we
develop new types of systems and
models with the studies done by
our R & D department and rapidly
increase our product range. Up
to the present date, our exhibition
systems products have reached
150 countries. Although our glass
systems have been exported to 57
countries, we continue to increase this number day by day. As
Akdeniz Glass & Aluminum Metal
Industry and Trade Limited Company Inc we will continue to offer
quality services full of innovations
with our sensitivity to our principles and customer satisfaction.
We will be happy to see you in our
booths of the sector fairs in which
we will participate in 2020.

SARAYLI, SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI OLDU
SARAYLI BECAME A GLOBAL BRAND IN ITS SECTOR

Saraylı Madeni Eşya Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Çimen, “Ürün çeşidimiz, fabrika alt yapımız ve ihracat ağımız ile
sektörde dünya markası olduk” dedi.
Şükrü Çimen the Deputy General Manager of Saraylı Metalware, said:“We have become a global brand in the sector
with our product range, factory infrastructure and export network.”

Saraylı Madeni Eşya Genel Müdür Yardımcısı Şükrü
Çimen, firma hakkında dergimize bilgiler verdi. Sektörde
25 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduklarını aktaran Şükrü
Çimen, “36 bin metrekare kapalı, 72 bin metrekare açık
alanda üretim yapıyoruz. 25 yıllık bir deneyimle bu konuda
sektörün öncüsüyüz diyebilirim. Bununla birlikte 200 çeşit
farklı ürün ile 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Firma olarak Rusya’da bir yatırımımız bulunuyor. Ev
gereçleri ve endüstriyel ürünler noktasında üretimlerimize
devam ediyoruz. Özellikle platform ve iskele üretiminde
iyi bir konumdayız. Bunun yanında Lady ismiyle de bir alt
markamız bulunuyor’’ dedi.

The Deputy General Manager of Saraylı Metalware, Şükrü
Çimen gave information about the company. Şükrü Çimen
stating that they have a history of more than 25 years in the
sector, he said:”We are producing in 36 thousand square
meters of closed area and 72 thousand square meters of
open area. With 25 years of experience, I can say that we
are the pioneers of this sector. In addition, we export to more
than 50 countries with a variety of 200 different products. As
a company we have an investment in Russia. We continue
our production in the field of household appliances and
industrial products. We are in a good position especially in
the production of platforms and scaffolding. Besides, we
have a sub-brand with the name of ‘Lady ’.

Son yıllarda yapı sektörü alanında yapmış olduğu ürünler ile
güçlendiklerini dile getiren Çimen, ‘’Yapı alanında üretimine
devam ettiğimiz ürünlerimiz ile büyük beğeni topluyoruz.
Alüminyum mobil iskeleler, endüstriyel merdivenler ve

Stating that in recent years they have strengthened with the
products made in the construction sector, Cimen said ’’ We
are greatly appreciated for our products in the construction
field. We are strengthening our cooperation with the
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alüminyum endüstriyel platform üretimi ile hem yapı hem
de hırdavat sektöründe, iş birliğimiz ile güçlenmekteyiz.
Çok amaçlı kullanım sunan platformlarımız bu manada
ustalarımızın işlerini kolaylaştırıyor. Kullanım yerlerine göre
inşaat, dekor, yapı ve benzeri alanlarda 1 metreden 12
metreye kadar farklı yüksekliklerde ve çeşitli ürünlerde
çözümler sunmaktadır. Hafif, kullanışlı ve demonte olduğu
için tercih edilen alüminyum iskelelerimiz, platform ve
merdivenlerimiz inşaat sektörü endüstriyel depolama ve
çözümlerde en çok tercih edilme sebebi olarak bilinmekte.
Tabi bunun yanında sağlamlık açısından da büyük güven
veriyoruz. Sunmuş olduğumuz sağlamlığı ise paslanmaz ve
şık bir görünüm ile bütünleştiriyoruz ’’ dedi.
Ürün Çeşidinde Zirvedeyiz
Kaliteli üretim anlayışına sahip bir firma olduklarının altını
çizen Şükrü Çimen, “Ürün çeşitliliği ve kalitesi ile Saraylı
Madeni Eşya hem sektörün lideri hem de bir dünya markası
olmuş durumda. 200 farklı ürün ile neredeyse Konya’dan
dünyaya açılıyoruz. Öte yandan sahip olduğumuz
Türkiye’nin en geniş kapsamlı ‘TS EN 1004’’ belgesi ile
ürünlerimizi güven altına almış durumdayız. Aynı zamanda
üretim kalitemizi de CE, İSO gibi belgeler ile tescillemiş
bulunuyoruz. Müşterilerimize daha iyi bir hizmet anlayışı için
kurumsal ve disiplin yönünden büyük hizmet sunuyoruz”
dedi.
200’Ün Üzerinde Ürün Çeşidimiz Var
Ürün çeşitleri hakkında da bilgiler veren Çimen, “2019
yılında endüstriyel merdivende 4 yeni çeşit, iskele grubunda
2 yeni çeşit, platformda 3 yeni çeşit, ev tipi merdivende
de 2 yeni çeşit ürettik. Şu an 200’den fazla çeşit ürün
üretiyoruz. Konya’daki tesislerimizde 100’ün üzerinde,
Rusya’daki yatırımızda da 50’nin üzerinde çalışanımız
var. Gururla bayrağımızı dünyada dalgalandırıyoruz.
Yatırımlarımız ve yeni ürün çalışmalarımız devam edecek”
ifadelerini kullandı.

production of aluminum mobile scaffolding, industrial ladders
and aluminum industrial platforms in both construction and
hardware sectors. Our multi-purpose platforms simplify
the work of our craftsmen. According to the usage areas
it offers solutions in various heights and different heights
from 1 meter to 12 meters in construction, decor, buildings
and similar areas. For industrial storage and solutions our
aluminum scaffolds, platforms and stairs because of being
lightweight, handy and disassembled are known among the
most preferred for construction. Of course, we also give
great confidence in terms of robustness. We combine the
robustness we offer with a stainless and elegant look.’’
We Are At The Top With Product Types
Şükrü Çimen, underlining that they are a company with high
quality production understanding, said ’’ With its product
variety and quality, Saraylı Madeni Eşya has become both an
industry leader and a global brand. We are offering to the
world from Konya 200 different products. On the other hand
we have the most comprehensive Turkey’s ‘TS EN 1004’
document which we have taken to secure our products. At
the same time, we have registered our production quality
with certificates such as CE, ISO. For a better service
concept we offer great service to our customers in terms of
corporate and discipline. ”
We Have Over 200 Product Types
Giving information about the product range, Çimen said: ’’
In 2019, we produced 4 new varieties of industrial ladder,
2 new varieties of scaffolding group, 3 new varieties of
platform and 2 new varieties of home ladder. We are
currently producing more than 200 types of products. We
have over 100 employees in our facilities in Konya and over
50 employees in our investment in Russia. We proudly wave
our flag around the world. Our investments and new product
studies will continue.’’
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GÜZELLİĞİNİZİ YANSITIR: UBER KOZMETİK
REFLECT YOUR BEAUTY: UBER COSMETIC

Saç Bakım, Cilt Bakım ve Makyaj ürünlerinin tercih edilen
markası Uber Kozmetik 2009 yılında İstanbul Ataşehir’de
kuruldu. Genç ve uzman kadrosu ile kısa zamanda üretimdeki
başarısını ve kalitesini tüketici ile buluşturan UBER KOZMETİK
2010 yılı başında üretim tesisini KONYA’ya taşıyarak hem üretim
alanını genişletip hem de üretimde çeşitliliğe giderek tüketicinin
tercihlerine hitap etmeye devam etmiştir. Bünyesinde bulunan
UBER Labaratuvarı ve UBER Enstitüsü ile ürün geliştirme ve
ürün AR-GE konusunda hızla ilerleyen UBER Kozmetik sektörde
25 den fazla firmaya yaptığı fason üretimin yanında ülke içinde
ve dışında pek çok firmaya profesyonel destek vermektedir.
Uber Enstitüsü, Uber Kozmetik’in ürün geliştirme çalışmalarında
büyük paya sahiptir ve müşterilerin arzu ettiği formülasyon
çalışmalarının yapılmasındaki hızı ve uzman kadrosu ile fason
üretim talebi olan müşterilerin memnuniyetini artırmaktadır. UBER
Kozmetik yaptığı AR-GE çalışmaları ile ülkemizde kozmetik
sektörünün gelişmesine katkı sağlarken, Ortadoğu, Balkanlar ve
Kuzey Avrupa’da 16 ülkeye yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine
katkı sağlamaktadır. Üretimini ISO-9001-2008 standartlarına
göre yapan UBER Kozmetik Uber ve Le exquis Paris markaları
ile üretimin yanında, fason üretim ve bulk üretim olarak da
hizmet vermektedir. Uber Kozmetik Suriye ve Mısır’da kurduğu
üretim tesislerinde yaptığı üretimlerle bir yandan dış ticarete
katkı sağlarken bir yandan da uluslararası firma yolunda hızla
ilerlemektedir.

Established in Atasehir, Istanbul in 2009, Uber Cosmetics is the
preferred brand of Hair Care, Skin Care and Makeup products.
Uber KOZMETIK, which brought its success and quality in production together with its young and expert staff to the consumer in a short time, moved its production facility to KONYA at
the beginning of year 2010, expanding its production area and
diversitying in production it continued to appeal to the consumer’s preferences. With its UBER Lab and UBER Institute, UBER
Cosmetics which is rapidly advancing in product development
and product R&D, provides professional support to more than
25 companies in the industry, as well as outsourcing to many
companies inside and outside the country. The Uber Institute
has a large share n the development of Uber Cosmetics’ product and it increases the satisfaction of customers who demand
subcontracting with its speed and expert staff in performing the
formulation work they desire, as well as with outsourced production demand. Uber Cosmetics contributes to the development of
the cosmetics sector in our country through its R&D studies and
contributes to the national country’s economy with its exports to
16 countries in the Middle East, Balkans and Northern Europe.
Uber Cosmetics, which manufactures according to ISO-90012008 standards, serves as outsourced production and bulk
production with the brands Uber and Le exquis Paris. Uber
Cosmetics is contributing to foreign trade with its production
facilities established in Syria and Egypt, while on the other hand
it is moving rapidly towards becoming an international company.

21. yüzyılın genç üreticisi Uber Kozmetik dinamik kadrosu ve
genç olmasının heyecanı ile tüm gençlere ve genç kalanlara
geniş ürün yelpazesinden en az bir ürünü ile hitap etmeyi
hedeflemekte olup cilt bakım, makyaj ve saç bakım ürünlerinde
ürettiği ürün çeşidini her geçen gün artırarak, her yeni günü
ürün kalitesini artırmak için bir vesile olarak görmekte ve Uber
Labaratuvarlarında ürün geliştirme çalışmaları yapmaktadır.
Uber Kozmetik ilk yıllarında yakaladığı müşteri memnuniyetini
ve ihracat kapasitesini gün be gün artırarak dünyada pek çok
noktaya tecrübesini aktarmayı amaç edinmektedir.

The young manufacturer of the 21st century, Uber Cosmetics,
aims to address to all young people with at least one product from a wide range of products with its dynamic staff and
excitement of being young increasing the variety of products it
produces in skin care, makeup and hair care products increasing
every day. Seeing each new day as an opportunity to improve
product quality and working in product development at Uber
Laboratories. Uber Cosmetics aims to transfer its experience to
many points in the world by increasing its customer satisfaction
and export capacity day by day.
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ALIRKEN DE SATARKEN DE KAZAN
WIN WHILE BUYING OR SELLING

Tetik Grup’u tanıyabilir miyiz?
Konya’da faaliyet gösteren şirketimiz gayrimenkul
yatırımları konusunda uzman bir şirkettir. Gayrimenkul
sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle sadece kendi
yatırımlarımıza değil müşterilerimizin yatırımlarına da
yön veriyoruz. Mülkiyeti şirketimize ait olan ofisimiz
Konya’nın marka iş merkezi, 42 katlı Kule Site Plaza’da
bulunmaktadır.
Tetik Grup yatırım yaparken nelere dikkat eder?
Tetik Grup olarak kendimiz ve müşterilerimiz adına yatırım
yaparken profesyonel ekip arkadaşlarımızla ciddi bir ön
araştırma yapıyoruz. Birikimlerimizin değer kazanması için
yatırım yapacağınız gayrimenkul hakkında piyasada ve
belediyelerde tüm bilgileri toplayıp analizler yapıyoruz.
Yatırım seçeneklerini tek tek değerlendirip hangi
gayrimenkule yatırım yaparsak ne kadar sürede, ne
kadar kar edebileceğimizi teknik verilerden hareketle
değerlendiririz. Yaptığımız titiz araştırmanın sonunda karar
verip yatırımcımızın karşısına kar marjı yüksek, ileriye
yönelik büyük getirisi olabilecek gayrimenkul yatırım
seçenekleriyle çıkarız.
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Can we get to know Tetik Group?
Our company is an expert in real estate investments in
Konya. With our 20 years of experience in the real estate
sector, we are not only directing our own investments but
also our customers’ investments. Our office owned by our
company is located in Konya’s business center, 42 floored
Kule Site Plaza.
What does Tetik Group pay attention to when investing?
As Tetik Group, we make a serious preliminary research with
our professional team mates while investing for ourselves
and our customers. For the investment in order to the
increase value of the savings we collect and analyze all the
information about the real estate in the market and in the
municipalities.
We evaluate the investment options one by one and evaluate
the real estate in which time we should invest and how much
profit we can make from the technical data.
At the end of our meticulous research, we decide and
present to our investors with real estate investment options
that have a high profit margin and which can be a big return
for the future.

Tetik Grup nereye yatırım yapıyor? Müşterilerine
nereden yatırım seçenekleri sunuyor?
Konya hızla büyüyen, nüfusu iki milyonu aşmış, dışarıdan
göç alan, sanayi yatırımlarıyla büyük bir ekonomisi olan
önemli bir şehirdir. Her geçen günde yeni yatırımlar alıyor.
Biz yatırımlarımızı daha çok “NAZIM İMAR PLANI” içinde
olan, ileride belediyenin vereceği imarla konut ve işyeri
yapımına açılacak arazilere yapıyoruz.
Yatırım yaptığımız bir bölgede Ulaştırma Bakanlığı tarafında
Konya Lojistik Merkezi yapılıyor. Konya sanayi üretiminin
diğer şehirlere ve yurt dışına ihracatı bu merkez üzerinden
yapılacak.

Where does Tetik Group invest? Where does it offer its
customers investment options?
Konya is a rapidly growing city with a population exceeding
two million, receiving immigration from abroad and a large
economy with industrial investments it is an important city. It
gets new investments every day. We make our investments
mostly on the lands which are in the MASTER PLAN, and
which will be opened in the future by the municipality for
housing and workplace construction.
Konya Logistics Center is being built by the Ministry of
Transport in a region where we invest. Konya industrial
production will be exported to other cities and abroad through
this center.

Devletin bu tür yatırımlarına vereceğiniz başka bir
örnek var mı?
2015 yılından bu yana Ankara yolu üzerinde kendimiz
ve müşterilerimiz adına yatırımlar yapıyoruz. Bu bölgede
2018 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından ASELSAN’ın silah
üretimi yapacağı bir fabrikanın temeli atıldı. Bu yatırım
sadece Konya ekonomisine değil Türkiye ekonomisine de
100 milyonlarca dolar katkı yapacak.
Sanayi Bakanlığı’nın bu büyük yatırımı bizim ve
müşterilerimizin yaptığı yatırıma da çok büyük bir değer
kazandırdı. Ve bu yatırımlarımız her geçen gün değer
kazanmaya devam edecek. Konya büyüdükçe, devlet
yatırım yaptıkça bizim gayrimenkul ve arazi yatırımlarımız
da büyüyüp değer kazanacak.

Do you have any other examples of such investments of
the state?
Since 2015, on the way to Ankara we have been making
investments on our behalf and of our customers. In 2018,
in this region the Ministry of Industry laid the foundation
of a factory where ASELSAN will produce weapons. This
investment of 100 millions of dollars will contribute not only to
Konya but to Turkey’s economy.
This great investment of the Ministry of Industry has brought
great value to the investment made by us and our customers.
And these investments will continue to gain value day by day.
As Konya grows and the state invests, our real estate and
land investments will grow and gain value.

Tetik Grup hangi ülkelerdeki yatırımcılarla çalışıyor?
Türkiye ve Konya ile sınırlı kalmayıp özellikle Danimarka,
Norveç, İsveç, İsviçre, Almanya, Avusturya gibi Avrupa
ülkelerinde büyük bir yatırımcı portföyümüz var. Hem
ülkemize döviz girişi sağlıyoruz hem de yurt dışında zor
şartlar altında çalışan vatandaşlarımızın tasarruflarını
yatırıma dönüştürerek ilerde çok büyük karlar elde etmesini
sağlıyoruz.
Tetik Grup’un altın kuralı nedir?
Gayrimenkul yatırımında altın kural “alırken kazanmaktır.”
Biz Tetik Grup olarak bunu şöyle değiştirdik; “Alırken de
satarken de KAZAN.”

In which countries does the Tetik Group work with
investors?
Included, but not limited especially with Turkey and Konya,
we have a large investor portfolio in European countries such
as Denmark, Norway, Sweden, Switzerland, Germany and
Austria. We provide foreign currency inflows to our country
and we ensure that our citizens working abroad under difficult
conditions turn their savings into investments and make huge
profits in the future.
What is the golden rule of Trigger Group?
The golden rule in real estate investment is “to win while
buying.” As Tetik Group, we changed this as follows; ’’WIN
while buying or selling. ”

Konya’nın Kulu ilçesinde doğdu.
Çocuk yaşta geldiği Konya’da 20 yıldır
Restaurant İşletmeciliği ve Gayrimenkul
Yatırım işi yapmaktadır. Tetik Grup’un
Yönetim Kurulu Başkanıdır. “Güven”
ve “Müşteri memnuniyeti” üzerine inşa
ettiği ticari hayatı başarılarla doludur.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.
He was born in Kulu, Konya. He has been
working in Restaurant Management and
Real Estate Investment for 20 years in
Konya where he came as a child. He is
the Chairman of the Board of Directors of
Tetik Group. The commercial life built on
“Trust’’ and“ ’’Customer Satisfaction’’ is
the key to success. He is married and has
a child.
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“BİLİM KURDU PROJESİ”
TÜBİTAK FUARINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
“BILIM KURDU PROJECT”
ATTRACTED A GREAT INTEREST IN TUBITAK FAIR
Meram Belediyesinin, akılcı, stratejik düşünmeyi bilen, çözüm odaklı, araştırmacı ve bilime merak duyan bir nesil
yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ‘Bilim Kurdu Projesi’ iyi projeler kapsamında Avrupa Birliği Horizon
2020 TÜBİTAK Bilim-Eğitim Fuarına davet edildi. Mersin’de gerçekleştirilen fuarda üç atölye ile temsil edilen proje bilimsever
çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gördü.
The ‘Bilim Kurdu Project’ launched by Meram Municipality to contribute to the generation of a rational, strategic thinkingoriented, solution-oriented, researcher and interested in science was invited to the European Union Horizon TUBITAK 2020
Science-Education Fair. The project, represented by three workshops at the fair held in Mersin, attracted great interest from
science-loving children and young people.

Meram Belediyesinin çocukların eğitimine katkı
sunmak ve bilime olan meraklarını artırmak amacıyla
başlattığı ‘Bilim Kurdu Projesi’ Avrupa Birliği Horizon
2020 TÜBİTAK Bilim-Eğitim Fuarına katıldı. Mersin’de
gerçekleştirilen fuara ‘Ters Simetri Atölyesi’ ‘Prof. Dr. Fuat
Sezgin Atölyesi’ ‘Akıl Zeka Oyunları Atölyesi’ ile katılan
‘Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesi’ katılımcılardan
büyük ilgi gördü. Fuarda ayrıca, Bilim Kurdu Dergisi Prof.
Dr. Fuat Sezgin’ sayısının dağıtımı ve AB Horizon 2020
Hibe ve Fonlar çalıştayına da katılım sağlandı.
Başkan Kavuş; “Çocuklarımızın Bedensel Ve Zihinsel
Gelişimi İçin Birbirinden Değerli Projeler Ortaya
Koyuyoruz”
Gelecek nesillerin gerek bedensel gerekse zihinsel
olarak yetişmelerinde Meram Belediyesi olarak
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Meram Municipality children took part in the European
Union Horizon TUBITAK 2020 Science-Education Fair
with ‘Bilim Kurdu Project’, which was initiated in order
to contribute to education and to increase curiosity
for science. ‘Reverse Symmetry Workshop’ ‘Prof. Dr.
Fuat Sezgin Workshops’’ ‘Mental Intelligence Games
Workshop’ attended the fair held in Mersin together with
‘Meram Municipality Bilim Kurdu Project’ which attracted
great interest from the participants. The fair also included
the distribution of Prof. Dr. Fuat Sezgin’ symposium of The
Bilim Kurdus’ Magazine and the EU Horizon 2020 Grant
and Funds workshop.
Mayor Kavuş; “We Provide Multiple Valuable Projects
For The Physical And Mental Development Of Our
Children”

Meram Mayor Mustafa Kavuş reminded that future
generations have put forward valuable projects both in
terms of their physical and mental development as the
Municipality of Meram, stated that ‘Bilim Kurdu Project’
is one of the best examples of these. Underlining that
education is a national issue that should be supported
by all segments of society, Mayor Kavuş continued his
words as follows: “Education is a long-lasting, compelling
but the most important process that will shape our
future, because the future will be of those who evaluate
and educate human resources in the best way. For this
reason, the ‘Bilim Kurdu Project’ that we are carrying out
is one of those projects where we have achieved fruitful
results on behalf of our children. Our project, which we
started by encouraging our children to prepare them
for the future by encouraging science and technology
and to have us in the foundations of the great Turkey of
the future, has created an important awareness in the
educational community. Our contribution to education will
continue by expanding the project in the coming period.”

birbirinden değerli projeler ortaya koyduklarını hatırlatan
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Bilim Kurdu
Projesinin’de bunların en iyi örneklerinden biri olduğunu
söyledi. Eğitimin toplumun her kesiminin desteklemesi
gereken milli bir mesele olduğunun altını çizen Başkan
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Eğitim uzun soluklu,
meşekkatli ancak geleceğimizi şekillendirecek en
önemli süreç. Çünkü gelecek, insan kaynağını en iyi
şekilde eğiterek değerlendirenlerin olacaktır. Bu sebeple
devam ettirdiğimiz ‘Bilim Kurdu Projesi’ çocuklarımız
adına çok verimli sonuçlar aldığımız bu projelerden biri.
Çocuklarımızı bilim ve teknolojiye özendirerek onları
geleceğe hazırlamak için ve geleceğin büyük Türkiye’sinin
temellerinde bizimde harcımız olsun diye başlattığımız
projemiz eğitim camiasında da önemli bir farkındalık
oluşturdu. Projeyi önümüzdeki dönem içinde genişleterek
eğitime olan katkımız sürecektir.”
Bilim Kurdu Projesi Nedir?
Fuara katılan bilimsever çocukların ve gençlerin
beğenisini toplayan ‘Bilim Kurdu Projesi’ akılcı, stratejik
düşünmeyi bilen, çözüm odaklı, araştırmacı ve bilime
merak duyan bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirildi.
Yeni nesillerin eğitiminde ailelere ve eğitim kurumlarına
desteğin de verildiği proje birçok aşamadan oluşuyor. Her
ay yaklaşık 10 bin bilim çocuk yayınının dağıtıldığı projede
bilgi yarışmaları ve bilim münazaları ile okullar arası ‘Akıl
ve Zeka oyunları turnuvaları da düzenleniyor. Keşif ve
sorgulama temelli bilim eğitim modelinin Müslüman
bilim adamları üzerinden anlatıldığı projenin bu yılki
temaları ‘Tıp, Mühendislik, Ziraat, Astronomi, Matematik,
Robotik Kodlama ve İslam Bilim Tarihi.’ Bu kapsamda
projeye dahil olan çocuklar, aileleri ve öğretmenleri
üzerinden uygulanan anketlerde projenin önemli oranda
memnuniyet yakaladığı ve çocukların gelişimlerine büyük
ölçüde katkı sunduğu hakemli bilimsel makaleler ile de
tespit edildi.
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What Is The Bilim Kurdu Project?
The ‘Bilim Kurdu Project’, which has attracted the
appreciation of science-loving children and young
people participating in the fair, was launched by Meram
Municipality to contribute to the development of a
generation that knows how to think rationally, who knows
strategic thinking, who is solution-oriented, researcher
and interested in science. The project, which also
provides support to families and educational institutions
in the education of new generations, consists of many
stages. Approximately 10,000 science children’s
publications are distributed each month in the project,
competitions, science debates and inter-school ‘Mind
and Intelligence’ games tournaments are also organized.
The discovery and inquiry-based science education
model is explained through Muslim scientists and this
year’s themes are ‘Medicine, Engineering, Agriculture,
Astronomy, Mathematics, Robotic Coding and Islamic
History of Science.’ In this context, the surveys conducted
on the children, their families and teachers included in the
project were also determined by peer-reviewed scientific
articles that the project achieved significant satisfaction
and contributed greatly to the development of children.

KONYA’NIN BİSİKLET YOLLARI
TÜRKİYE’YE ÖRNEK
KONYA’S BICYCLE PATHS A MODEL
FOR TURKEY
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Elverişli coğrafi özellikleri ve
insanların ilgisiyle dünyaya örnek
bisiklet kullanım kültürü bulunan ve
“bisiklet şehri” olarak bilinen Konya,
Büyükşehir Belediyesi’nin hayat
geçirdiği 550 kilometrelik bisiklet
yoluyla Türkiye’nin diğer şehirlerine
örnek oluyor.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay,
bisikletli ulaşımın, trafik
yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra
hava kirliliği, enerji verimliliği ve
iklim değişikliğiyle mücadelede de
önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye’de en fazla bisikletin
kullanıldığı Konya, Büyükşehir
Belediyesi’nin hayata geçirdiği 550
kilometrelik bisiklet yoluyla diğer
şehirlere örnek oluyor. Sokaklarında
7’den 70’e herkesin bisiklet kullanırken
görülebileceği şehirde hemen her
hanede bir bisiklet bulunuyor.
Konya where most bikes are used in
Turkey, Konya Metropolitan Municipality
is a model for other cities through
the 550-kilometer bike implemented.
Everyone from 7 to 70 years old can be
seen on the streets using bicycle, almost
every household has a bicycle in the city .

With its Convenient geographical
features and people’s interest, Konya
known as “cycling city” has an
exemplary cycling usage culture in
the world, Metropolitan Municipality’s
550-kilometer bike going way is an
example for other cities in Turkey.
Konya Metropolitan Municipality
Mayor Uğur İbrahim Altay stated
that bicycle transportation plays
an important role in combating air
pollution, energy efficiency and
climate change as well as reducing
traffic density.
WE MAKE SAFE BICYCLE ROADS
Stating that they have signed a
‘’Bilateral Cooperation Protocol for
the Development and Promotion of
Bicycle Transportation in Konya’’ in
order to encourage cycling and to
place cycling among the priorities
in urban transportation, Mayor Altay
continued: ‘Bicycle Master Plan’
will be prepared for the first time
in a city in Turkey from Ministry of
Environment and Urbanism. There
are almost no people in Konya who
do not have bicycles at home.

GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARI
YAPIYORUZ
Bisiklete binmeyi teşvik etmek ve
şehir içi ulaşımda bisikleti öncelikler
arasına almak için “Konya’da
Bisikletli Ulaşımın Geliştirilmesi
ve Teşvik Edilmesine Yönelik İkili
İşbirliği Protokolü” imzaladıklarını
belirten Başkan Altay, şöyle devam
etti: “ Böylece Türkiye’de ilk kez
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir
şehirde ‘Bisiklet Master Planı’
hazırlanmış olacak. Konya’da
neredeyse evinde bisiklet olmayan
kimse yoktur. Hatta birçok evde
birden fazla bisiklet vardır. Bizler
de bisiklet kullanımını teşvik
etmek amacıyla güvenli bisiklet
yolları yapıyoruz. Yoğun trafikte
bisikletlerle ulaşımı emniyetli hale
getirmek amacıyla merkez ve
ilçelerde 550 kilometre ayrılmış
bisiklet yolu ile çok sayıda bisiklet
parkı oluşturduk. Konya, 550
kilometre uzunluğundaki bisiklet
yolları ile Türkiye’de lider konumda.”

Furthermore there are many houses
that have more than one bike.
We also build safe bike paths to
promote bicycle use. In order to
make the transportation of bicycles
safe in heavy traffic, we have created
a large number of bicycle parks with
550 kilometers of cycling path in
central and districts. Konya with 550
kilometers of bicycle paths in length
is in a leading position in Turkey.

Merkez ve 31 ilçede yaptıkları
bütün yeni yollar ile cadde
düzenlemelerinde mutlaka bisiklet
yollarına yer verdiklerini aktaran
Başkan Altay, hem sağlıklı nesiller
hem de sürdürülebilir çevresel
strateji için bisiklet kullanımının ülke
genelinde yaygınlaşmasına önem
verdiklerini bildirdi.

Mayor Altay said that they have
included bicycle paths in all the
new roads and street they made in
the center and 31 districts, stating
also that they pay importance to
the widespread use of bicycles
throughout the country for both
healthy generations and sustainable
environmental strategy.

TÜRKJEN JENERATÖR’DEN KESİNTİSİZ ENERJİ
UNINTERRUPTABLE ENERGY FROM TÜRKJEN GENERATOR
KJ Power Jeneratör’ün Konya, Karaman ve Aksaray
temsilciliğini yapan Türkjen Jeneratör, kurumsal çözümlerle
hizmet ağını genişletiyor. Ekim ayın da yeni işyerinde
hizmet vermeye başlayacaklarını belirten Türkjen Jeneratör
Genel Müdürü Murat Mısır, satış sonrası servis ve yıllık
bakım hizmetlerinde daha kurumsal çözümler sunacaklarını
açıkladı. Mısır ,firmanın aynı zamanda TSE Hizmet Yeterlilik
belgesi ve kalite yönetimi sertifikalarına sahip olduklarını
vurguladı.

Türkjen Generator, the representative of KJ Power Generator
of Konya, Karaman and Aksaray, expands its service
network with corporate solutions. Stating that they will start
to give service in their new workplace in October, Murat
Mısır, Director General of Türkjen Generator, announced that
they will offer more corporate solutions in after-sales service
and annual maintenance services. Mısır emphasized that
the company has also TSI Service Adequacy Certificate and
Certificate of Quality Management in the same time.

Yatırımlar arttıkça pazar genişliyor
Yatırımların artması ile jeneratör sektörünün hareketlendiğini
vurgulayan Murat Mısır, Konya’nın yatırım alan bir şehir
olduğunu ve yatırımların devam ettiğini söyledi. Mısır,
şöyle konuştu: “Her yeni yatırım bizim pazar hacmimizi
artıran unsurlardır. İnşaat sektöründeki hareketlilik bizim
sektörümüzü doğrudan etkiler. Kamu yatırımlarını artması
jeneratör talebini artırır. Elektrik kesildiği zaman da işlerin
devam edebilmesi için ; jeneratörler gerekli ve bu durumda
biz devreye giriyoruz. Türkiye’deki enerji altyapısındaki
yaşanan sıkıntılardan dolayı her işletmede üretim kayıplarını
önlemek için enerji kesintilerine karşı önlem olarak jeneratör
kullanımı gerekli hale geliyor.”

Market expands as investments increase
Outlining the fact that generator industry has expanded as
the investments increase, Murat Mısır stated that Konya
is a host city and theinvestments continue. “Each new
investment is a factor that increases our market volume.
Mobility in the construction sector directly affects our sector.
The increase in public investments also increases the
demand for generators.For the continuation of the work even
when the power is cut-off, we need generators, in such a
case, we become involved. Due to the shortage in energy
infrastructure in Turkey,to prevent the loss of productionin
every enterprise,the use of a generator as a measure against
power cuts becomes necessary.” said Mısır.

Türkiye’de jeneratör üretiminde kullanılan ekipmanların
yüzde 80’inin yurtdışından ithal edildiği ve Türkiye’de sadece
montaj yapıldığını belirten Mısır, “Türkiye’nin hızlı bir şekilde
motor üretimine başlayıp sermayenin yurtdışına çıkmasına
engel olunması gerekliliğine” dikkat çekti.

Remarking that 80 percent of the equipment used in the
production of a generator in Turkey are imported from abroad
and only assembly is carried out in Turkey, Mısır pointed out
the necessity of quickly to start engine production in Turkey
and of preventing the flight of capital out of Turkey.
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KJ Power Jeneratör global vizyona sahip
Bayiliğini yaptıkları KJ Power Jeneratör ‘ün global bir
vizyona sahip olduğunu vurgulayan Mısır; “Bu sebeple
üretiminin yarısından fazlasını ihraç ederken, kendi
ülkesinde gerçekleştirdiği kaliteli üretim, dürüst ve dünya
standartlarında ticareti ile müşterilerini memnun etti .
Markasından, yüksek temsil yeteneğine sahip bir değer
meydana getirmeyi hedefledi. Hem yerel hem uluslararası
arenada verdiği hizmetin karşılığını, güçlü,sadık ve aktif bir
satış-dağıtım ağına sahip olarak aldı. Üretim teknolojilerini
geliştirme imkanı buldu. Konya’da da hizmet veren KJ
Power Jeneratör bu noktada bizimle anlaşarak hizmetini
sunuyor. KJ Power Jeneratör çatısında yer alan ürünler
bizim güvencemizle Konya, Karaman ve Aksaray’da
müşterilerimize sunuluyor” diye konuştu.
Mısır, Türkiye’deki önemli jeneratör firmaları arasında yer
alan KJ Power Jeneratör’ün kurulduğu 1996 yılından bu
yana yurtiçinde ve 60’ı aşkın ülkedeki satış ve satış sonrası
hizmetler ağıyla inşaat, petrol, gıda, sağlık, turizm, telekom
ve birçok sanayi sektörüyle kamu kurum ve kuruluşlarının
kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini belirtti.
Mısır; şöyle konuştu: “Ürettiği ürünlerin yüzde 80’ini ihraç
eden KJ Power Jeneratör sektöründeki uluslararası fuarları
da yakından takip ederek, dünya kalite standartlarında
üretilmiş dizel jeneratör setleri ve opsiyonel donanımlarıyla
daha çok ülkede enerji kaynağı olma hedefine emin
adımlarla ilerliyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutma
misyonuyla yola çıkan KJ Power Jeneratör , yakın zamanda
dünyada jeneratör üretimi yapan en çok bilinen markalardan
biri olmayı hedefliyor.”
Jeneröter sektöründe büyüme beklentisi var
Geçen yıl ekonomideki yaşanan daralmanın etkisiyle yüzde
3,2 küçülen ve 352 milyon dolar olan jeneratör pazarının,
inşaat, altyapı projeleri ve sağlık sektöründeki yatırımlarla
2017 yılında yeniden büyümesi öngörülüyor.
Türkiye, jeneratör üretiminde Doğu Avrupa, Ortadoğu,
Rusya ve Türki Cumhuriyetleri`ni kapsayan bölgenin en
büyükleri arasında yer alıyor. 2017 yılında sektörün yeniden
büyümeye başlaması ve yüzde 1,6 artışla 358 milyon
dolara ulaşması bekleniyor. Frost&Sullivan tarafından
hazırlanan ve Türkiye jeneratör pazarının 2017-2021 yıllarına
ilişkin büyüme projeksiyonlarını ortaya koyan rapora göre
Türkiye’de pazar büyüklüğünün 2021 yılında 406,2 milyon
dolara yükselmesi öngörülüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde
jeneratör pazarının yıllık ortalama yüzde 3 büyüyeceği
tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın hastane yatırımları ve Yangın
Yönetmeliği’ne göre 51,5 metrenin üzerindeki binalarda
jeneratörün zorunlu olması önümüzdeki yıllarda büyümeyi
tetikleyecek başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Yeni
yollar, metro hatları, tüneller gibi altyapı projeleri yanında
şehir hastaneleri ve üniversiteler gibi projelerin pazarı
hareketlendirmesi tahmin ediliyor.
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KJ Power Generator has global vision
Emphasizing that KJ Power Generator, which they execute
its franchise, has a global vision, Mısır said that: “For this
reason, while exporting more than half of its production, it
satisfied its customers with quality production, honest and
world-class trade realized in its own country. The company
aims to create a value having a high representational skill
from its brand. For its service both in the domestic and
international arena, it gets a recompense by having a strong,
loyal and active sales and distribution network. It had the
opportunity to develop its production technologies. KJ
Power Generator, which also provides service in Konya,
offers its services in agreement with us at this point. The
products under the roof of KJ Power Generator are offered
to our customers in Konya, Karaman, and Aksaray under our
assurance.”
Mısır stated that KJ Power Generator, a company taking
place among the significant generator companies in
Turkey, since its establishment in 1996, has continued to
meet the uninterrupted energy needs of public institutions
and organizations with its construction, oil, food, health,
tourism, telecom and many industrial sectors through its
sales and after-sales services network in Turkey and more
than 60 countries. “KJ Power Generator, which exports
80 percent of its products, closely follows international
fairs in its sector.With its diesel generator sets and optional
equipment manufactured at world quality standards, it is
moving forward with the goal of becoming an energy source
in more countries.KJ Power Generator, which sets out with
the mission of keeping customer satisfaction in the forefront,
aims to become one of the most well-known brands
producing generators in the world” said Mısır.
Growth expects in the generator sector
The generator market, which shrankby 3.2 percent due to
the economic constriction and became 352 million dollarslast
year, is expected to grow again in 2017 with investments in
construction, infrastructure projects and health sector.
Turkey takes place among the greatest of the region,
covering Eastern Europe, the Middle East, Russia and the
Turkic Republics.It is expected that the sector will start
to grow again in 2017 and to reach $ 358 million, up 1.6
percent.According to the report prepared by Frost&Sullivan
and showing growth projections of the generator market
for 2017-2021, it is projected that the market size in Turkey
will rise to 406 million dollars in 2021.In the next 5 years,the
generator market is expected to grow by an average of 3
percent annually.
Hospital investments of the Ministry of Health, and being
compulsory to use a generator in buildings longer than
51.5 meters as per the Fire Code, are among the main
reasons to trigger growth in the coming years.In addition
to infrastructure projects such as new roads, subway lines,
tunnels, etc., projects such as city hospitals and universities
are expected to stimulate the market.

METEHAN ADANA KEBAP AÇILDI
‘’METEHAN ADANA KEBAB’’ OPENED

Metehan Adana Kebap Firma yetkilileri Mehmet Kuru
ve Baki Elduran” Adana Kebap’ta yeni lezzet adresinin
“Metehan” Adana kebap olduğunu söyleyerek, tüm
Konyalıları yeni lezzetleri tatmaya davet ettiler. Akşemsettin
Mahallesi, Beyşehir Çevre Yolu Caddesinde düzenlenen
açılış töreniyle hizmet vermeye başlayan Metehan Adana
Kebap, “Bilinen Tüm Lezzetleri Unutun” sloganıyla Adana’lı
ustaların elinden Konya’da Adana Kebap lezzetini tattırmak
adına geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen açılış töreniyle
hizmet açıldı. Konyalılar böyle bir tesisi kazandırmaktan
mutluluk duyuyorum diyen Metehan Adana Kebap
İletmecileri Baki Elduran ve Mehmet Kuru, “Ustalarımızı
Adana yöresinin en tecrübeli ustalarından seçtik
restaurantımız da müşterilerimiz yemek yerken Konya,
Adana ve Gaziantep yörelerinin lezzetlerini bulacaklar.
“Metehan Adana kebap Restaurantımız 2500metrekare
kapalı ve açık alandan oluşmakta olup 400 kişiye hizmet
vermektedir. Tüm Konyalıları lezzetlerimizde tatmaya davet
ediyoruz” dedi. Protokol konuşmalarının ardından Konya Vali
Yardımcısı Mehmet Ali Özkan ve katılımcı protokol üyelerinin
kurdele kesmesiyle Metehan Adana Kebap Konyalıların
hizmetine açıldı. Açılışa katılan misafirlere Adana’lı ustaların
yaptıkları birbirinden güzel Adana kebap çeşitlerinden ikram
edildi. Konya Bando takımı ise birbirinden güzel eserler
seslendirerek müzik ziyafeti sundular.
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Metehan Adana Kebab Company officials Mehmet Kuru and
Baki Elduran saying that the new taste address is “Metehan
Adana Kebab”, invited all the people of Konya to taste the
new flavors. Metehan Adana Kebab, which started to serve
with the opening ceremony held on Akşemsettin Mahallesi, Beyşehir Çevre Yolu Caddesi address, said that they
have passed through the hands of Adanas’ masters with
the slogan “Forget All Known Flavors” in order to taste the
flavors of Adana Kebab in Konya. The service was opened
with the opening ceremony held at the weekend. “We am
happy to have brought such a facility to Konyas’ people
forwards, Metehan Adana Kebab’s “ said the operators
Baki Elduran and Mehmet Kuru, “We chose our masters
from the most experienced masters of the Region of Adana,
our customers will find the flavors of Konya, Adana and of
Gaziantep regions while eating here. “ He stated: “Metehan
Adana kebab restaurant consists of 2500 square meters
indoor and outdoor area and serves up to 400 people. We
invite all Konyas’ people to taste in our flavors.” Following
the protocol speeches, Metehan Adana Kebab was opened
to Konyas’ people with the ribbon cutting ceremony made
by Konya Deputy Governor Mehmet Ali Ozkan and participating protocol members. The guests attending the opening
ceremony were served Adana kebabs made by the masters
of Adana. Konya Band team performed music and offered a
musical feast.

“ANADOLU’NUN EN ETKİLİ 50 İŞ İNSANI”
ARASINDA KONYA’DAN ÜÇ SANAYİCİ
AMONG THE ’’50 OF THE MOST INFLUENTIAL BUSINESS PEOPLE IN
ANATOLIA’’ THREE OF THEM ARE INDUSTRIALISTS FROM KONYA

Hüseyin TOSUNOĞLU

Memiş KÜTÜKCÜ

Ekonomist Dergisi, ‘Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı’
Araştırması 2019 sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre
“Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı” arasında Konya’dan
üç sanayici yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş
Kütükcü, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir
Büyükhelvacıgil ve Tosunoğulları Mobilya Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Tosunoğlu “Anadolu’nun En Etkili 50 iş
İnsanı” arasında seçildi.
Ekonomist Dergisi tarafından her yıl yapılan “Anadolu’nun
En Etkili 50 İş İnsanı” araştırmasında, Anadolu’ya yön
veren, bölge ekonomisine güç katan isimler yer alıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki tüm Anadolu
şehirlerinin dahil edildiği çalışmada, son dönemde
Türk sanayisine katkılarıyla adından sıkça söz ettiren
Konya’dan üç önemli sanayici yer aldı. Konya Sanayi
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası
Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve Tosunoğulları
Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu’nun
listede yer aldığı araştırmada, bu isimlerin iş dünyasındaki
etkilerinin yanı sıra, sosyal hayatta ve sivil toplum
kuruluşlarındaki girişimleri de baz alınıyor.
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Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

The Economist Magazine announced the results of the
2019 survey “50 Of The Most Influential Business People
in Anatolia’’. According to the results” 50 Of The Most
Influential Business People in Anatolia’’ three of them
were industrialists from Konya. The President of Konya
Chamber of Industry Memiş Kütükcü, Konya’s Chamber of
Industry President of the Assembly Tahir Büyükhelvacıgil
and the Board Chairman of Tosunoğulları Furniture Hüseyin
Tosunoğlu, were selected among the 50 Of The Most
Influential Business People in Anatolia.
The of 50 Most Influential Business People in Anatolia
survey conducted by Economist Magazine each year
includes names that shape Anatolia and add strength to the
regional economy. In the study, which included all Anatolian
cities except Istanbul, Ankara and Izmir, three important
industrialists from Konya, who recently made a name for
themselves with their contributions to the Turkish industry,
took part. . The President of Konya Chamber of Industry
Memiş Kütükcü, Konya’s Chamber of Industry President of
the Assembly Tahir Büyükhelvacıgil and the Board Chairman
of Tosunoğulları Furniture Hüseyin Tosunoğlu, are listed in
the research based on their impact on business, as well as
their initiatives in social and non-governmental organizations.

Mustafa CEYLAN
Piltar Plastik

ETKİN VE GÜVENİLİR BİR MARKA: PİLTAR
EFFECTIVE AND RELIABLE BRAND: PİLTAR
Dünyada ve ülkemizde gitgide artan nüfus, küresel ısınmaya
bağlı su kaynaklarının giderek kısıtlı hâle gelmesi tarımsal
sulama metodlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğni
ortaya koymuştur. Sulama suyunun daha az miktarlarda
kullanılıp daha verimli bir sulama yapılması için geliştirilen
teknolojiler de ülkemizde artık daha da yaygın kullanılır hâle
gelmektedir. Ülkemiz her ne kadar bu konuda gelişmiş
ülkelerin gerisinde olsa da son 10 yılda önemli mesafeler
katedilmiştir. Buna paralel olarak sulama sistemlerinde
kullanılan ekipmanların üretimi de son 10 yılda ciddi
yatırımlar yapılarak geliştirilmektedir.

The increasing population in the world and in our country
also, the limited availability of water resources due to global
warming have revealed the necessity of revising agricultural
irrigation methods. The technological developed for the use
of irrigation water in less amounts and for more efficient
irrigation are becoming more widely used in our country.
Although our country lags behind developed countries in this
regard, significant progress has been achieved in the last
10 years. In parallel, the production of the equipment used
in irrigation systems has been improved by making serious
investments in the last 10 years.

Bu olguları göz önüne alarak 2007 yılında Piltar Plastik
firmasını kurduk. Sektördeki bazı eksiklikleri tespit edip, ürün
kalite-performans ve fiyat-performans ilişkisini en optimum
seviyede tutabilmek adına üretime başladık.

Taking these facts into consideration, we established Piltar
Plastic Company in 2007. We identified some deficiencies
in the sector and started production in order to keep
the product relationship quality-performance and priceperformance at the optimum level.

Üretime mütevâzi bir iş yerİnde gene mütevâzi bir bütçe ile
tek kalem ürün olarak başladık. Yağmurlama sisteminde
kullanılan bir vana çeşidi ile piyasaya küçük bir giriş yaptık.
Daha sonra 2 yıl gibi bir zaman aralığında damlama
sisteminde kullanılan mini vana ve ek parçaları ile ürün
çeşitliliğimizi artırdık. Gerek imalatını yaptığımız ürünlerin
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We started production with a single item with a modest
budget in a modest workplace. We made a small
introduction to the market with a type of valve used in the
sprinkler system.
Then in a period of time of 2 years we increased our product

kalitesi, gerek ürün satış sonrası hizmetlerimiz sayesinde
tarım sektöründe ismimizi duyurmaya başladık. 2011
Yılında üretim yerini 1000 m2 lik bir alana taşıyarak yeni
makine yatırımları ile damlama yedek parçalara ilave olarak
yağmurlama başlıklarını da üretmeye başladık.Gelen talepler
artmaya başlayınca ve artan kapasite ile yeni bir üretim
yeri arayışına girişitik. 2014 Yılı itibari ile konya organize
sanayi bölgesi’nde 13.000 M2 kapalı alana sahip olan
yeni fabrika binamıza taşındık ve yeni makine yatırımlarını
gerçekleştirdik. Müşterlirimizin teveccühleri ve bizden
beklentileri doğrultusunda 2017 yılı’nda damla sulama
sisteminin ana unsuru olan yassı damlama borusu üretim
hattı yatırımına giriştik. 2017-2018 Ve 2019 yılları itibari
ile her geçen yıl üretim kapasitesini artırarak 250 çeşit
ek parça, yağmurlama başlıkları ve yassı boru ürtemimiz
devam etmektedir.

range with mini valves and fittings used in the drip system.
We started to make our name in the agricultural sector
thanks to both the quality of the products we manufacture
and our after-sales services. In 2011, we moved our
production area to an area of 1000 m2 and started to
produce sprinkler heads in addition to drip spare parts with
new machinery investments. In 2014, we moved to our new
factory building which has a closed area of 13.000 m2 in
Konya Organized Industrial Zone and made new machinery
investments. In 2017, in line with our customers’ preferences
and expectations from us, we started to invest in the flat drip
pipe production line which is the main component of the drip
irrigation system. As in the years 2017-2018 and 2019, 250
kinds of additional parts, sprinkler heads and flat pipes are
being produced by increasing the production capacity each
year.

Yaklaşık 25 personel ile üretime devam eden firmamız,
her yıl artan cirosu ile piyasada etkin ve güvenilir bir marka
haline gelmektedir.

Continuing the production with approximately 25 staff, our
company is becoming an effective and reliable brand in the
market with its increasing turnover every year.

Direkt ve ya dolaylı olarak ihraç edilen ürünlerimizin adet ve
çeşitleri her yıl artarak devam etmektedir.

The number and types of our products, which are directly or
indirectly exported, continue to increase every year.

Hedefimiz türkiye pazarında elde etttiğmiz başarımızı dış
pazarlarda da devam ettirebilmektir. Henüz bir kaç ülke ile
olan ticaretimizi geliştirmek için çalışmalar yapmaktayız.

Our aim is to continue the success we have achieved in
Turkey’s market also in the foreign markets. We are currently
working to improve our trade with a few countries.

Standartlar anlamında sektörümüz oldukça iyi konumdadır
fakat mevzuat bakımından bazı geliştirilmesi gereken
konular olmasına rağmen sektörümüzün dış ticaret ile
ilgili çalışmaları firmalaırın daha çok kendi çabaları ile
yürümektedir.

Our sector is in a very good position in terms of standards,
but although there are some issues that need to be
improved in terms of legislation, the foreign trade activities of
our sector are mostly carried out by the firms themselves.

Atık ürünlerin dönüşümü ülkemizde yapılan yatırırımlarla her
geçen gün daha da ileri gitmektedir. Zamanla bu konuların
daha da gelişeceğine inancımız vardır. Atık ürünlerin geri
dönüşüm üretimi kalite olarak daha da gelişitirilecek ve
rekabet ortamı daha da iyi olacaktır.
Plastik sektörü kullanım alanı olarak oldukça geniş bir
yelpazede değerlendirilmektedir. Bu yüzden sektör oldukça
dinamik ve gelişmelere açıktır.
Yatırımcılar son yıllarda sektöre eskisinden daha çok önem
vermektedirler.
Sektördeki tüm paydaşlarımıza hayırlı bol ve bereketli
kazançlar dileriz.
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The conversion of waste products goes further with the
investments made in our country. We believe that these
issues will develop further in time. Recycling production of
waste products will be further improved in quality and the
competitive environment will be even better.
The plastics industry is widely used as a field of application.
Therefore, the sector is very dynamic and open to
developments.
In the recent years, more importance than before has been
given by investors to the sector.
We wish all of our stakeholders in the sector good luck and
plenty of gains.

GENÇ DEĞİRMEN,
DÜNYAYI DA GENÇLEŞTİRMEYE KARAR VERDİ
GENÇ DEĞİRMEN DECİDED TO MAKE YOUNGER THE WORLD TOO
Dünya çapında öngörülen hızlı nüfus artışı, kaynakların hızla
tükenmesi ve doğaya zarar veren uygulamalar, gelecek için
büyük bir endişe yaratıyor. Gelecek nesillere bırakılacak
daha yeşil bir dünya düşüncesi tüm dünyanın önceliğe alması
gereken hayati bir hedef. Ne yazık ki günümüzde her firma aynı
hassasiyeti gösteremiyor ve bazı hırslar doğayı korumanın çok
önüne geçebiliyor.

Rapid population growth across to world-wide, rapid depletion
of resources and harmful practices in the world are a major
concern for the future. Thought of left greener world to next
generations is vital target that the whole world needs to
prioritize. Unfortunately nowadays not every company could
show sensitivity and some ambitions could take precedence
over than to protect the nature.

Neyse ki bu konuda yüksek hassasiyet gösteren ve doğa
dostu yatırımları görevi olarak gören firmalar da mevcut. İşte
bunlardan biri de Genç Değirmen. Firma, güneş enerjisinden
elektrik elde edebilecek projelere yatırım kararı aldı ve hızla
uygulamaya geçti. Bu yatırımın hikayesini Konya’nın un ve
irmik değirmenleri konusunda 29 yılı aşkın bir süredir hizmet
veren Genç Değirmen’in Yönetim Kurulu Başkanı A. Kerim
Selek’ten dinledik.

Fortunately in this respect there are some companies which are
seeing this issue as their task. One of them is Genc Degirmen.
The company has decided to invest in projects that can
generate electricity from solar energy and it has been applied
quickly. We listened the story of this investment from A. Kerim
Selek, Chairman of Genc Degirmen, who served over 29 years
in Konya’s flour and semolina mills.
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Genç Değirmen sektörde tanınıyor ancak sizden de
kısa bir tanıtım alabilir miyiz?
Tabii ki. Genç Değirmen 1990 yılında kuruldu. Şu an
30.000 metrekare alan üzerinde un ve irmik üretim tesisleri
konusunda çözümler sunuyoruz. Dünya çapındaki bayi
ağımız sayesinde 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yüksek
teknoloji ile zenginleştirdiğimiz makine parkurumuz
sayesinde 360’den fazla projede hatasız üretim
gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.
Peki yeni doğa dostu yatırımınızdan biraz bahseder
misiniz?
Genç Değirmen olarak görevimizin sadece üretim ve
ihracat yapmak olmadığını düşünüyoruz. Biz her zaman
çevreye saygılı üretimi temel aldık. Gelecek kuşaklara
yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmayı görevlerimiz
arasında saydık. Bu noktada artık daha büyük bir atılım
yapmamızın gerekliliğini gördük. Çünkü dünya artık
göz ardı edebileceğimiz bir çevresel konumda değil.
Kaynaklar yetmiyor, yeşil azalıyor ve gelecek bu anlamda
biraz puslu görünüyor. Biz de en etkili doğa dostu enerji
sistemlerinden birini üretimlerimize entegre ettik: Güneş
Enerjisi Santrali ile elektrik üretimi. Tesisimizin çatı kısmına
yerleştirilen fotovoltaik panellerle artık tüm elektrik
ihtiyacımızı bu santralden karşılıyoruz. Ayrıca fazla enerjiyi
şebekeye aktararak çevredeki evlerin ve işyerlerinin de
kullanımına olanak sağlıyoruz.
Bizim için son derece mutluluk verici bir proje. Çünkü
gelecek için bir şeyler yapabilmenin bize verdiği
motivasyonu, inanın başka bir noktada yakalamak çok
mümkün değil.

Genc Degirmen is known in the sector, but can we get a
brief introduction from you?
Of course, Genc Degirmen was established in 1990. We offer
solutions for flour and semolina production facilities on the
area of 30.000 square meters now. We export to 60 countries
thanks to our dealer network all over the world. Thanks to our
machine park which we enriched with high technology, we
realized error-free production in more than 360 projects, we
continue to realize it.
Could you talk a little bit about your new nature-friendly
investment?
As Genc Degirmen we think that our mission is not just to
produce and export. We have always based on the respectful
production of the environment. We count on our duty to
leave a viable, clean environment for future generations.
At this point we have seen the necessity of making a big
breakthrough. Because the world is not in an environmental
position that we can ignore anymore. The resources are
not enough, the green is diminishing and the future looks a
bit hazy in this sense. We have integrated one of the most
effective nature friendly energy systems into our productions:
Electricity production with Solar Energy Plant. With the
photovoltaic panels placed on the roof of our facility, now we
provide all our electricity needs from this power plant. We also
provide excess energy to the electric network to possibility of
using by houses and factories around.
A very cheerful project for us, because do something for
future given us to do something for the future is a motivation
which is not so possible to catch at another point.
What will be the return from such a big invesmnet?
In addition to this, Genc
Deigrmen now provides all
of its electricity needs from
this system and even started
to provide. We also offer a
project to our customers,
including a solar power plant,
according to their wishes and
the availability of the facility.
We made a cooperation
protocol with Solimpeks of
Turkey’s largest companies at
this point. In other words, the
project is from us, acceptance
from our customers,
application from Solimpeks
and Genc Degirmen
cooperation. On this count,
we will take steps to save
more trees, collectively to
support a greener world. The
sun is such a valuable source
that it produces enormous
power. Therefore, we can
support the benefit of the

Böyle büyük bir yatırımın getirisi ne olacak?
Öncelikle yeşil bir gelecek olacak ki zaten bu en büyük
ödül hem bize hem çocuklarımıza. Bunun yanı sıra artık
Genç Değirmen tüm elektrik ihtiyacını bu sistemden
sağlayacak hatta sağlamaya başladı bile. Müşterilerimize
de isteklerine ve tesisin müsaitlik durumuna göre mutlaka
güneş enerjisi santrali dahil bir proje sunuyoruz. Bu
noktada Türkiye’nin en büyük firmalarından Solimpeks
ile bir işbirliği protokolü yaptık. Yani proje bizden,
kabulü müşterimizden, uygulaması Solimpeks ve Genç
Değirmen işbirliğinden. Bu sayede daha çok ağacı
kurtarabilmek, daha yeşil bir dünyaya destek olabilmek
için ortaklaşa atacağımız adımlar olacak.
Güneş öyle değerli bir kaynak ki, muazzam bir güç
üretiyor. Dolayısıyla santralde üretilen fazla enerjiyi,
şebekeyle online ve entegre çalışarak çevre evler ve
işyerlerinin de faydalanabilmesine destek oluyoruz.
İlk adımda 85 bin ağaç kurtarmaya yetecek kadar bir
güçten bahsediyoruz.
Genç Değirmen’in bundan sonraki hedefleri nelerdir?
Aslında hedefimiz hep aynı. Daha sağlıklı bir çevre,
daha yeşil bir üretim, daha çok müşterimize bu projeyi
sunmak ve Solimpeks ile birlikte yolumuza hızla
devam edebilmek. Çünkü ne kadar çok doğa dostu
tercih, o kadar güzel bir yarın demek. Bunun yanı sıra
Kyoto Protokolü çerçevesinde yenilenebilir enerjiler
için düzenlenen Gold Standart Sertifikasyonu için de
çalışmalara başladık. Yani bu sadece bir başlangıç bizim
için. Dileriz ki doğa dostu, yenilenebilir enerjiyi seçen
firmalar artsın, bizim de bunda bir tuzumuz bulunsun.
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surrounding houses and businesses by working with the
excess energy generated in the power plant, online and
integrated with the network. In the first step, we are talking
about the power to save 85,000 trees.
What are the next goals of the Genc Degirmen?
In fact, our goal is always the same. A healthier environment,
a greener production, more customers to present this
project and to continue our path together with Solimpeks.
Because the more you prefer nature friendly, the better
tomorrow it is. We have also begun work on the Gold
Standard Certification for renewable energies within the
framework of the Kyoto Protocol. So this is just a start
for us. There are companies that choose nature friendly,
renewable energy, and we have hand in it.

Çok etkileyici bir sayı. Kurulan güneş enerjisi
santrali hakkında bilgi verir misiniz?
Elbette. Sistem, MEDAŞ bölgesinin en büyük
çatı üstü projesi. Saatte 1 MW kadar enerji
üretebilen, HIT teknolojili 325 W gücünde 3.456
adet monokristal fotovoltaik panel kullanılarak
inşa edildi. Yıllık 1.600.000 KWH enerji üretmesi
bekleniyor. Bu verilerle yaklaşık 600 konutun elektrik
ihtiyacı karşılanacak, 1.200 ton karbonun (CO2) ise
atmosfere salınımı engellenecek.
Very impressive number. Would you give
information about the installed solar power plant?
Of course. The system is the largest roof-top project
in the MEDAŞ region. It was built using 3,456
monocrystalline photovoltaic panels at 325 watts with
HIT technology capable of generating 1 MW of energy
per hour. It is expected to produce 1.600.000 KWh of
energy annually. This will provide electricity for about
600 households, 1,200 tons of carbon (CO2) will be
prevented from the atmospheric oscillation.

GEVALE KALESİ TARİHE IŞIK TUTUYOR
GEVALE CASTLE SHEDS LIGHT ON THE HISTORY

Selçuklunun yanı sıra birçok tarihi döneme şahitlik eden Gevale Kalesinde 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları NEÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı ve kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın öncülüğündebin 700 metre rakımlı tepede devam ediyor.
Archaeological excavation works under the leadership of Prof.Dr.AhmetÇaycı, dean of the Faculty of Fine Arts of Necmettin Erbakan
University and site director, continue on the hill with an elevation of 1.700 meters where the Gevale Castle is located which has
witnessed many historical periods as well as Seljuks.

Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler Müdürlüğü ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği ile tarihi
Gevale Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmaları yaz dönemi
için kısa bir aranın ardından yeniden başladı. Konya’nın
batısında yer alan ve Selçuklu’nun yanı sıra birçok tarihi
dönemin önemli kalelerinden biri olan Gevale Kalesi,
yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Konya turizmine
canlılık sağlayacak.
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve kazı ekibi
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın öncülüğünde
gerçekleştirilen çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar
sırasında Roma döneminden başlayarak, Bizans,
Selçuklu ve Karaman Beyliğine ait çok sayıda mimari
kalıntı ve küçük objelerden oluşan buluntular gün yüzüne
çıkartıldı.
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Excavation works, being carried out in cooperation with
Selçuklu Municipality, Konya Museums Directorate, and
Necmettin Erbakan University started again after a short break
due to the summer season.Gevale Castle, locating in the
western part of Konya and being one of the important castles
of many historical periods as well as Seljuks, will invigorate the
Konya tourism after the completion of the works.
Archaeological excavation works under the leadership of Prof.
Dr.AhmetÇaycı, dean of the Faculty of Fine Arts of Necmettin
Erbakan University and site director, are being performed
with great care.During the excavation works, the findings
consisting of numerous architectural ruins and small objects
and belonging to the Roman Empire, Byzantine, Seljuks and
the Karamanaid dynasty have been brought to light.

“Selçuklu Döneminin Savunma Amaçlı En İyi
Kalelerinden Birisidir”
Gevale kalesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla
ilgili detaylı bilgi veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
ve kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Gevale
Kalesinin stratejik amaçlı bir yer olduğunu vurguladığı
konuşmasında Selçuklu Döneminin muhafaza edilen
savunma amaçlı en iyi kalelerden biri olduğuna dikkat
çekti.
“Bütün Buluntular Konya Müzeler Müdürlüğüne
Teslim Edilmiştir”
Arkeolojik kazı çalışmalarının 2012 yılından bu yana
Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler Müdürlüğü ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde sürdüğünü
ifade eden Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Gevale Kalesindeki
çalışmaların yüzey araştırması ile başladığını, sonra
kazı çalışmalarına geçildiğini, ortaya çıkan mekanların
tamamının el emeği göz nuru çabaların bir ürünü
olduğunu söyledi. Ortaçağ ve Selçuklu başta olmak
üzere Karamanoğlu dönemi, daha geriye gidildiğinde
Bizans ve Roma dönemine kadar giden mimari
buluntuların ve küçük objelerin Gevale Kalesinde yapılan
çalışmalar sonucu elde edildiğini ifade eden Çaycı, temin
edilen bütün ürünlerin Konya Müzeler Müdürlüğüne
teslim edildiğini kaydetti.
2019 yılı itibariyle yapılan çalışmalara da değinen
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, yine ismi geçen üç kurumun
koordinasyonunda müşterek faaliyetlerin devam
ettiğini ifade ederek şunları söyledi; “2019 yılı Ağustos
ayının başından itibaren arkeolojik kazı çalışmalarımıza
başladık. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde bütün hızıyla
devam etmektedir. Şu an 16 işçi, öğrencilerimiz ve kazı
ekibinden oluşan teknik grupla çalışmalarımız sürüyor.

“It is one of the Best Defensive Castles of the Seljuk
Period”
Enlightening about the archaeological excavation works
performing at the Gevale Castle, Ahmet Çaycı, dean of the
Faculty of Fine Arts of Necmettin Erbakan University and site
director, pointed out that Gevale Castle is a strategic place
and is one of the best defensive castles of the Seljuk Period.
“All Findings Have Been Delivered to Konya Museums
Directorate”
Prof.Dr.AhmetÇaycı stated that archaeological excavation
works have been continuing since 2012 in cooperation
with Konya Museums Directorate, Selçuklu Municipality,
and Necmettin Erbakan University and expressed that the
excavations at Gevale Castle started with a surface analysis,
and then the excavations were initiated and that all of the
resulting sites were a work of meticulous efforts.Stating that
those architectural ruins and small objectswhich belongto
the Middle Ages, Seljuks, the Karamanid dynasty, Byzantine
and the Roman Period have been uncovered as a result of
works at Gevale Castle, Çaycı worded that all these findings
have been delivered to Konya Museums Directorate.
Touching on the works being performed as of 2019, Prof.
Dr.AhmetÇaycı stated that cooperative works have been
continuing in the coordination of the aforementioned three
institutions, and said that; “We started our archaeological
excavations from the beginning of August 2019. Our
works continuesuccessfully with all speed.We are currently
working with a technical group of 16 workers, students and
excavation team.This is one of the best castles of the Seljuk
period used for defense purposes. When we also include
Sille located within the borders of the Seljuk district to this,
the fact that these three historical sites, Sille, Saint Chariton

Monastery (known as AkManastır in Turkish), and Gevale
Castle, will be dedicated to the people of Konya in the
long term is of particular importance for us. Our works will
continue in a devoted way.”

Burası savunma amaçlı olarak kullanılan Selçuklu
döneminin en iyi kalelerinden birisidir. Buna birde
Selçuklu ilçe sınırları içindeki Silleyi dahil ettiğimiz zaman
Sille, Ak Manastır ve Gevale Kalesinden oluşan üçlü tarihi
mekanların Konyalıların uzun vadede hizmetine sunulacak
olması bizim açımızdan ayrı bir önem taşımaktadır. Bu
çalışmalarımız özverili bir şekilde devam edecektir” dedi.
“Gevale Kalesi Üzerinde Çok Çetin Savaşlar
Gerçekleşmiştir”
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk İslam Sanatları
ve Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr Zekeriya
Şimşir’de Gevale Kalesinde kazı çalışmaları sırasında
bulunan mimari buluntulara değindiği konuşmasında
şunları söyledi; “Burada çok sayıda mimari buluntular
içinde küçük objelerde elde edildi. Bu buluntular içinde
Karamanoğlu dönemine ait alçı süslemeler en başlıca
buluntulardır. Bunun yanısıra çini buluntular da var. Sırlı
ve sırsız seramikler, madeni eserler içinde ok uçları
çeşitli savaş malzemeleri, çive ve benzeri malzemeler,
cam bilezikler, az sayıda da olsa tesera dediğimiz
geniş mozaik alanlara ait küçük buluntuları burada
zikredebiliriz. Burada çeşitli savaşlar gerçekleştiği için
özellikle Karamanoğlu ile Osmanlı mücadelesi arasında
Osmanlıların Karamanoğluna son darbeyi vurduğu Gevale
Kalesi çok tahrip edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde
ise tabiat şartları ve insan eliyle yapılan tahribatlar
neticesinde burada ciddi anlamda kültür varlıkları tahrip
edilmiştir” dedi.
Tarih yeniden gün yüzüne çıkıyor
Tarihe ışık tutacak birçok tarihi eserin çıkarıldığı kazı
çalışmalarında en önemli buluntular arasında Bizans,
Selçuklu ve Karamanoğlu dönemine ait birçok yaşamsal
verilere ulaşıldı. Selçuklu sultanlarının Gevale Kalesinde
ikamet ettiklerini belgeleyen önemli kanıtlar bulunuyor.
Ortaçağın en önemli buluntuları arasında yer alan cam
bileziklerin çok sayıda bulunması Kalenin önemli bir
sığınma mekânı olduğunu gösteriyor.
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“Very Fierce Battles Occurred at Gevale Castle”
In his speech touching on the architectural ruins found
during the excavation works performing at the Gevale Castle,
Dr. Zekeriya Şimşir, Assistant Professor in the Department of
Turkish and Islamic Arts and Archeology, Necmettin Erbakan
University, stated that: “Here, also small objects were found
among numerous architectural ruins. Among these findings,
mold ornaments of the Karamanaid dynasty are the most
important ones. There are also tile findings in addition
to these. We can mention about glazed and unglazed
ceramics, among the metal works, war materials with various
arrowheads, tiles and similar materials, glass bracelets, small
objects of large mosaic structures that we call tesserae.
Since various battles took place here, Gevale Castle, where
the Ottomans stroke the final blow to the Karamanaid
dynasty had been seriously destroyed. In later periods, as a
result of natural conditions and human-induced destructions,
cultural assets were seriously destroyed here.
History comes to light again
During the excavation works where numerous historical
artifacts that shed light on history were found, many
biological objects from Byzantine, Seljuk, and Karamanaid
periods were reached among the most important findings.
Important evidence documenting that the Seljuk sultans
resided in Gevale Castle was found. The presence of a large
number of glass bracelets among the most important finds
of the Middle Ages shows that the castle was an important
refuge area.
Another tourism moves from Selçuklu Municipality

Selçuklu Belediyesi’nden bir turizm hamlesi daha
Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler Müdürlüğü ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği ile 2012
yılında yüzey araştırması ile başlayan Gevale Kalesi
arkeolojik kazı çalışmaları, 2013 ve 2014 yıllarında
tapınak bölgesi, çeşitli kaya oyma mekanlar ve sarnıçların
ortaya çıkarılması ile devam etti. 2015 tarihinden itibaren
de Gevale’nin zirvesinde yoğunlaşan kazı çalışmaları 30
kişiden oluşan kazı ekibiyle bu yılda devam ediyor. Büyük
ve Küçük Gevale olmak üzere ikiz tepelerden oluşan
Gevale’de kazı çalışmaları 1700 metre yüksekliğindeki
Küçük Gevale’ de gerçekleştiriliyor. Kazı ve restorasyon
çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak çevre
düzenlemesi ile Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğlu ve
Osmanlı döneminde de kısmen kullanılmış olan ve kültür
ve tarih açısından son derece önemli bir alan, Konya
turizmine kazandırılmış olacak.
Gevale Kalesinin Tarihimizde Büyük Önemi Vardır.
Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen arkeolojik kazı
çalışmaların tamamlanmasıyla Konya turizmi açısından
önemli tarihi varlıkların günyüzüne çıkacağını ifade eden
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Haçlı
ve Bizans akınlarına karşı Selçuklu Sultanları tarafından
aktif olarak kullanılan Gevale Kalesinin bulunduğu
1700 rakımlı zirvede çalışmaların titizlikle yürüdüğünü
kaydetti. Selçuklu sultanlarının Gevale Kalesinde ikamet
ettiklerini belgeleyen önemli kanıtların bulunduğunuve
kazı çalışmalarının 2012 yılından itibaren titizlikle
yürütüldüğünü ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu
Belediyesi olarak tarihe ışık tutacak önemli bir çalışmaya
daha destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
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Archaeological excavation works at Gevale Castle which
started with the surface analysis in 2012 under the
cooperation of Selçuklu Municipality, Konya Museums
Directorate, and Necmettin Erbakan University continued
with discovery of temple area and various carved rock
places and cisterns in 2013 and 2014. The excavation works
centered on the peak of Gevale as of 2015 continues with
an excavation team of 30 people this year, too. Excavation
worksat Gevale which is composed of twin hills including Big
and Small Gevale are carried out at Small Gevale, which is
1700 meters high. With landscaping after the completion of
excavation and restoration works, an important site in terms
of culture and history that was partially used during Roman,
Byzantine, Seljuk, Karamanaid and Ottoman periods will be
brought to tourism in Konya.
Gevale Castle Has a Great Importance in Our History.
Stating that with the completion of archaeological
excavations supported by the Seljuk Municipality, significant
historical assets in terms of Konya tourism would come to
light, Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Mayor, stated that the
works are being carried out meticulously at the 1700-altitude
peak where Gevale Castle was actively used by the Seljuk
Sultans against the Crusaders and Byzantine invasions.
Saying that important evidences documenting that the Seljuk
sultans resided in Gevale Castle were found and excavation
works continue with a great care since 2012, Mayor
Pekyatırmacı expressed that as the Selçuklu Municipality,
they were happy to support one more important work that
will shed light on history.

KARMA ENDÜSTRİ BÖLGESİ İÇİN
1,5 MİLYON METREKARE
1.5 MILLION SQUARE METERS FOR MIXED INDUSTRIAL ZONE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yeni kurulan Konya
ASELSAN’dan sonra etrafının Karma Endüstri Bölgesi ilan edileceğini duyurmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “ASELSAN
Konya’nın bulunduğu arazi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir arazi ve bedelsiz olarak Milli Emlak’a devredilmişti. ASELSAN’a
tahsisi gerçekleştirildi. Şimdi bu bölgede bulunan 1,5 milyon metrekarelik araziyi, yine Konya sanayisinin gelişimi için Milli Emlak’a
devrediyoruz” dedi.
After Mayor of Konya Metropolitan Municipality Ugur Ibrahim Altay, in his assessment Minister of Industry and Technology Mustafa
Varank announced that the newly established Konya ASELSAN will be announced as a mixed industrial zone and stated : ’’ The land
where ASELSAN Konya is located was transferred to Milli Emlak with a land belonging to the Metropolitan Municipality and free of
charge. ASELSAN allocation was made. We are transferring now 1.5 million square meters of land in this region to Milli Emlak for the
development of Konya industry.’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Konya
hakkında verdiği müjdelerle ilgili değerlendirmelerde
bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019
TEKNOFEST kapsamında üniversiteler ve liseler arasında
düzenlenen roket yarışması için geldiği Aksaray programı
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Mayor of Konya Metropolitan Municipality Ugur Ibrahim
Altay, Minister of Industry and Technology Mustafa Varank
made evaluations about Konya’s good news.
Minister of Industry and Technology, Mustafa Varank, made
a survey in Kulu after the Aksaray program he came for the
rocket competition organized between universities and high
schools within the scope of 2019 TEKNOFEST and Konya

sonrasında Kulu’da incelemelerde bulunarak; Konya
ASELSAN yatırımları, ASELSAN arazisinin etrafındaki
bölgenin Karma Endüstri Bölgesi ilan edilmesi ve Kulu
Organize Sanayi Bölgesi yatırımı hakkında açıklamalarda
bulunarak müjdeler vermişti.
“KONYA’YA NİTELİKLİ SANAYİ KURULUŞLARI VE
NİTELİKLİ ÜRETİM GELECEK”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni
kurulan ASELSAN Konya’nın Konya için önemli bir
başlangıç olduğunun altını çizerek, “ASELSAN, Konyalı
iş adamlarımızla birlikte Konya’da önemli bir yatırım
gerçekleştiriyor. Konya sanayisi; bilim ve teknolojiye
ulaşması, bilgi birikiminin artması açısından önemli bir
mesafe kat ediyor. ASELSAN Konya’nın bulunduğu
arazi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir arazi ve bedelsiz
olarak Milli Emlak’a devredilmişti. ASELSAN’a tahsisi
gerçekleştirildi. Şimdi bu bölgede bulunan 1.5 milyon
metrekarelik araziyi yine Konya sanayisinin gelişimi için
Milli Emlak’a devrediyoruz. Ve bu bölgede bir Karma
Endüstri Sanayi Bölgesinin kurulmasını bakanımız açıkladı.
Konya’da böyle önemli bir yatırımın başlangıcını yaptıkları
için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a
ve ASELSAN’a ve Konyalı iş adamlarımıza teşekkür
ediyoruz. Konya, bu modelle aslında yeniden bir araya
gelmeyi, birlikte iş yapma kapasitesini tüm Türkiye’ye
duyurmuş oldu. Karma Endüstri Bölgesiyle birlikte inşallah
Konya’mıza nitelikli sanayi kuruluşları ve nitelikli üretim
gelecek. Böylece Konya’nın üretimi için de önemli bir
AR-GE ve teknolojiye de sahip olacağız. Şimdiden hayırlı
olmasını temenni ediyorum” açıklamalarına yer verdi.

ASELSAN investments declared the area around ASELSAN
land as a mixed industrial zone and gave the good news
information for Kulu Organized Industrial Zone investment.
“QUALIFIED INDUSTRIAL ORGANIZATIONS AND
QUALIFIED PRODUCTION WILL COME TO KONYA”
Mayor of Konya Metropolitan Municipality Ugur Ibrahim
Altay, who made evaluations on the subject, underlined
that the newly established ASELSAN Konya is an important
start for Konya and he stated: “ASELSAN is making an
important investment in Konya with our businessmen from
Konya. Konya’s industry has reached an important distance
in terms of increasing knowledge, science and technology.
The land where ASELSAN Konya is located was
transferred to Milli Emlak, a land owned by the Metropolitan
Municipality and free of charge. ASELSAN was allocated.
We are now transferring 1.5 million square meters of land
in this region to Milli Emlak for the development of Konya
industry. Our minister announced the establishment of
a mixed industrial zone in this region. We would like to
thank Mr. Murat Kurum, Minister of Environment and
Urbanization, Mr. Mustafa Varank, Minister of Industry and
Technology, ASELSAN and our businessmen in Konya for
making the start of such an important investment in Konya.
With this model actually coming together again, Konya
announced the capacity to do business with Turkey. With
the mixed industrial zone, I hope that Konya will receive
qualified industrial organizations and qualified production.
Thus, we will have an important R & D and technology
for the production of Konya. I hope it will be beneficial”finishing his speech.

TÜRK TÜFEKLERİ ABD’DE EGALE EDİLMESİ
ZOR BİR REKORA İMZA ATTI
TURKISH RIFLES SET A HARD-TO-BEAT RECORD IN THE UNITED STATES

Huğlu’nun yarı otomatik tüfeği Renova (CZ 1012), ABD’nin Kansas eyaletinde ilginç bir rekor kırdı. Powder Creek Shooting Park atış
poligonunda, 12 saat içerisinde 5 kişilik bir takım en fazla plak kırma rekorunu denedi. Bu rekor CZ-USA için üretilen ve Huğlu’nun
Renova modeli ile aynı olan CZ 1012 tüfeği ile kırıldı ve tescil edilerek Guiness rekorlar kitabında yer almaya hak kazandı.
Huglu’s semi-automatic rifle, Renova (CZ 1012), set an interesting record in the U.S. state of Kansas. PowderCreekShooting tried to
break a record with a team of more than 5 within 12 hours in the Park shooting range. This record was broken by the CZ 1012 rifle,
which was produced for CZ-USA and is identical to Huglu’s Renova model; it was registered and had earned its place in the Guiness
record book.
Amerika’nın Kansas eyaletinde bulunan Powder Creek
Shooting Park atış poligonunda, 12.10.2019 tarihinde
5 kişilik bir takım ile en fazla plak kırma rekoru denendi.
12 saatlik süreyi kapsayan rekor, Huğlu Av Tüfekler
Kooperatifi’nin CZ-USA için ürettiği ve Renova modeli ile aynı
olan CZ 1012 tüfeği ile kırıldı. Bu alanda daha önce kırılan
4 bin 602 plak kırma rekoruna 4 saat gibi kısa bir sürede
ulaşan David Miller ve ekibi, bu defa toplam atış süresi
boyunca 14 bin 167 adet plak kırarak yeni bir rekorun sahibi
oldular. Bu rekor denemesi aynı zamanda Huğlu tüfekleri
açısından zorlu bir kalite kontrol testi anlamına da geliyor.

Powder Creek Shooting Park shooting range in Kansas,
USA, on 12.10.2019, the highest record breaking record
was tried with a team of 5. The record, covering a 12-hour
period, was broken by the CZ 1012 rifle produced by the
Huglu Shotgun Cooperative for CZ-USA, which is the
same as the Renova model. David Miller and his team set
a new record, this time breaking 14,167 records during
the total shooting time, over passing the previous record
of 4,602 records in as little as 4 hours. This record attempt
also means challenging quality control test for Huglu rifles.

12 saatte 9 saatlik atış süresi
12 saatin yaklaşık 9 saatini atış yaparak geçiren takım
ortalama 35 dakika atış yaptıktan sonra 10 dakika mola
verdi. Her atıcıya ait 6 adet tüfeğin bulunduğu rekor
denemesinde bu tüfeklere 12 saat boyunca atıcılardan
başka hiç kimse dokunmadı. Rekor denemesi Guinnes
tarafından da onaylandı.

9 hours of shooting time from 12 hours
The team spent from 12 hours about 9 hours shooting,
taking a 10-minute break after shooting an average of 35
minutes. In the record attempt, which contained six rifles
belonging to each shooter, no one touched them except
the shooters for 12 hours. Guinnes also approved the
record attempt.

Bir gazeteci rekordan önceki akşam David Miller’a “Neden
böyle bir meydan okumaya kalkıştınız ve bu denemede
neden gençleri tercih ettiniz?” diye sordu. Miller bu soruyu
“Gençlerin her zaman bu rekorla birlikte anılacak olması
ve benim de bu takımın bir parçası olmam beni çok
gururlandırıyor” şeklinde cevapladı. Ayrıca Miller, bu başarıya
gençlerin imza atıyor olmasının bu branşın geleceği için de
çok güzel bir imaj olduğunun altını çizdi.

The night before the record, a journalist asked David Miller,
“Why did you try such a challenge and why did you choose
young people in this experiment?” Miller replied, “I am very
proud that young people will always be remembered with
this record and I am a part of this team.” Furthermore,
Miller underlined that the fact that young people are signing
this success is a very good image for the future of this
branch.
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KONYA SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
İLK GENEL KURULUNU YAPTI
KONYA DEFENSE INDUSTRY CO.
HELD ITS FIRST GENERAL ASSEMBLY

KSS Başkanı İbrahim Koyuncu: “Fabrikamızın
açılışını Aralık 2020’de yapmayı hedefliyoruz”
Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya
Silah Sistemleri Fabrikasına yüzde 49 pay ile ortak olan
Konya Savunma Sanayi A.Ş. ilk genel kurulunu yaptı.
Konya Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda
konuşan Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Koyuncu, Konya tarihinin en stratejik
yatırımı olarak nitelediği Aselsan Konya Silah Sistemleri
Fabrikası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın İnşaat
Projesi Kontrolörlük İhalesi ve Proje Müellifliği İhalesinin
tamamlandığını belirten Koyuncu, “Şu anda fabrika
sahamızda zemin etütleri yapılıyor. İnşaat yapım ihale
sürecine hazırlanıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde fabrikanın
yapımına başlayacağız. Hedefimiz, 2020 yılının Aralık
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CSR President İbrahim Koyuncu said: ’’Our aim is to
open our factory in December 2020”
Founded by 24 entrepreneurs from Konya, Konya Defense
Industry Inc. (Konya Savunma Sanayi A.Ş) a shareholder
with a 49% share of Aselsan Konya Weapon Systems
Factory held its first general assembly. Speaking at the
General Assembly held in Konya Chamber of Industry,
Konya Defense Industry Inc. the Chairman of the Board
of Directors İbrahim Koyuncu, gave information about
the works carried out on the Aselsan Konya Weapon
Systems Factory, which he described as the most strategic
investment in the history of Konya.
Stating that the tender for the Construction Project
Supervision of the Aselsan Konya Weapon Systems
Factory and the tender of the Project Owner were
completed, Koyuncu said: We are currently conducting
ground surveys at our factory site. We are preparing for

ayına kadar yatırımımızı tamamlayarak, Şeb-i Arus
törenlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla
açılışımızı gerçekleştirmek” şeklinde konuştu.
Konya’da güçlü bir savunma sanayi ekosistemi
oluşturulacak
Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklarının şehrin
geleceğine yönelik güçlü bir irade ortaya koyduklarını
dile getiren Koyuncu, “Konya Savunma Sanayi Anonim
Şirketimizin güçlü iradesi ve kararlılığı, ana şirketimiz
Aselsan’ın tecrübesi ve iş yapma istekliliği ile birleşince,
Konya ve Türkiye, çok güzel bir yatırım kazanacak”
ifadelerini kullandı.
Koyuncu, Konya’da güçlü bir savunma sanayi ekosistemi
kurmak için çalıştıklarını, Aselsan ile Konyalı girişimcilerin
hayata geçireceği Aselsan Konya Silah Sistemleri
Fabrikasının bunun en kritik adımlarından birisi olduğunu
da vurgulayarak, şunları söyledi: “Aselsan Konya Silah
Sistemleri A.Ş. olarak, fabrikamızın kurulacağı alanın
endüstri bölgesi olması için başvurumuzu yaptık.
Aselsan fabrikamızın da bulunduğu, bu 1.8 milyon
metrekarelik alanı bakanlığımızın, Savunma Sanayi
Başkanlığımızın destekleriyle endüstri bölgesi olarak
hayata geçirdiğimizde, Konya çok güçlü bir savunma
sanayi ekosistemine sahip olacak. Bu endüstri
bölgesi Konya’nın hem savunma sanayindeki üretim
yeteneklerinin artması hem de yüksek katma değerli
üretim kabiliyetimizin gelişmesi için son derece kritik. Bu
endüstri bölgesini, Konya’daki tüm üretim ekosisteminin
gelecek vizyonuna katkı sunacak bir gelişme olarak
görebiliriz.”
Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Koyuncu, Aselsan yatırımının Konya’ya
kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı
teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.

the construction tender process. I hope we will start the
construction of the factory quickly. Our target goal is to
complete our investment by December 2020 at Şeb-i Arus
ceremonies with the participation of Mr. President to realize
the opening ceremony “.
A strong defense industry ecosystem will be
established in Konya
Konya Defense Industry Co. partners have demonstrated a
strong will for the future of the city stated Koyuncu, “Konya
Defense Industry Joint Stock Company with the strong
will and determination combined with the experience and
willingness to work of our mother company Aselsan’s will
be a very good investment for Konya and Turkey, “ he said.
Koyuncu stated that they are working to establish a strong
defense industry ecosystem in Konya, stressing out that
Aselsan Konya Weapon Systems Factory, which will be
put into practice by Aselsan and Konya entrepreneurs, is
one of the most critical steps he said: “As Aselsan Konya
Weapon Systems Inc., we have applied for our factory
to be established in the industrial area. Konya will have
a very strong defense industry ecosystem when we put
in practice as an industrial zone this 1.8 million square
meter area including our Aselsan factory with the support
of our Defense Industry Presidency. This industrial zone
is extremely critical for Konya’s increasing production
capabilities in the defense industry and the development
of our high added-value production capability. We can see
this industrial zone as a development that will contribute
to the future vision of the whole production ecosystem in
Konya. ”
Konya Defense Industry Co. Chairman of the Board
of Directors İbrahim Koyuncu, thanked everyone who
contributed to the acquisition of Aselsan’s investment in
Konya.

2018 YILI AV TÜFEĞİ ÜRÜN SINIFINDA
EN FAZLA İHRACAT YAPAN FİRMA
THE MOST EXPORTING COMPANY IN 2018
SHOTGUN PRODUCT CLASS

Derya Silah Sanayi ve Tic.LTd.Şti. 1998 yılında av tüfeği imalathanesi olarak Silah Sanayi hayatına adım atmıştır. 2011 yılına kadar
üretimini yurtiçi pazara yönelik yaparken , düzenli olarak katıldığı
yurtiçi ve yurtdışı fuarlar neticesinde ilk numune ürün ihracatını
gerçekleştirmiştir. Müşterilerinden gelen olumlu talepler doğrultusunda ise hedef koyduğu ihracat rakamlarına ulaşmak için yurtdışı
pazarlarda ürün tanıtımı ve satışına yönelmiştir. 2016 yılında
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde tamamen özkaynak finansmanıyla yapımı tamamlanan 10.000 m2 si kapalı olmak üzere
toplam 14.000 m2 alana sahip fabrikaya taşıyarak mevcut üretim
kapasitesini artırmıştır. Bugün 50 yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

In 1998, it started its life as a shotgun manufacturing company
and entered in the arms industry. Until 2011, while its production was for the domestic market, it carried out its first sample
product export as a result of the domestic and international fairs
it regularly participated in. In line with the positive demands of its
customers, it has turned to the promotion and sale of products
in foreign markets in order to reach the export figures it has set.
In 2016, it increased its existing production capacity by transferring it to a factory to Beyşehir Organized Industrial Zone with
a total area of 14,000 m2, of which 10,000 m2 is closed and
the construction was completed with equity financing. Today, it
exports to more than 50 countries and contributes to the regional and national economy.

Kaliteli bir yönetim anlayışıyla kusursuz üretim yaparak, yurtiçi ve
yurtdışın da nihai tüketicilerin ihtiyaçlarına ve ülke standartlarına
uygun nitelikte, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilen
ürünler sunmaktayız. Üretimimizin yüzde 98’ini ihracat olarak başta
A.B.D. olmak üzere Avrupa, Kanada ve Uzakdoğu ya gerçekleştirerek, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız.

We provide products that are competitive in the national and
international market, in accordance with the final needs of the
consumers and the domestic and overseas countries’ standards by making perfect production with a quality management
approach. We export 98 percent of our production to the USA,
Europe, Canada and the Far East and contribute to the economy of the region and the country.

Firmamıza Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Savunma ve Havacılık
Sanayi Grubu Tarafından, 2018 yılı Av tüfeği ürün sınıfında en fazla
İhracat yapan firma ödülü verilmiştir.

Our company has been awarded by the Central Anatolia Exporters Union Defense and Aviation Industry Group as The Most
Exporting Company In 2018 Shotgun Product
Class.

Savunma Sanayine yönelik üretim yapabilmek için
,2019 yılında Nato Gizli ve Milli Gizli TESİS GÜVENLİK BELGELERİMİZİ alarak AR-GE çalışmalarımıza
başlamış bulunmaktayız. Ayrıca firmamız 2018
yılında Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin iştirakçileri
arasında yer alarak Konya’da Kurulan Aselsan
Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin yerel ortaklarındandır.

In order to produce for the Defense Industry,
we have started our R&D studies in 2019 by
obtaining our Nato Secret and National Secret
Facility Security Certificates. In addition, our
company is one of the subsidiaries of Konya
Defense Industry Inc. in 2018 which is a local
partner of Aselsan Konya Defense Industry Inc.
established in Konya.

Sektörde marka gücünü, toplam kalite anlayışıyla
marka olma yolunda “önce insan” felsefesinden,
firma güvenilirliğinden ve ürün kalitesinden ödün
vermeden, bilgi ve teknolojinin önemini özümsemiş, yetkin ve yaratıcı kadromuzla gelişen standartları takip ederek yatırımlarımızı sürdürüp ülkemizin
önde gelen Savunma Sanayi kuruluşlarından biri
olmayı hedeflemekteyiz.

We aim to continue our investments by following
the developing standards with our competent and creative staff and to become one of
the leading Defense Industry organizations of
our country, without compromising the brand
strength in the sector, “human first” philosophy, company reliability and product quality in
the way to become a brand with total quality
understanding,
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YERLİ “BOMBA ATARLAR” KIŞLA YOLUNDA
DOMESTIC “GRENADE LAUNCHERS” ON THE WAY TO THE BARRACKS
Savunma Sanayii Başkanlığının ihalesine katılarak anlaşmaya varan Konya’daki Akdaş Silah firması, Kara Kuvvetlerine 8 bin adet
“AK40-GL” bomba atar yapacak Milli Piyade Tüfeği MPT-76’ya takılan bomba atar, sürekli taşımaya uygun hafif tasarımının yanında
etkili menziliyle terörle mücadelede etkin şekilde kullanılacak
Akdaş Silah company in Konya, which reached an agreement by participating in the tender of the Defense Industry Presidency, and made
8 thousand “AK40-GL” bombs to the Land Forces attached to the National Infantry Rifle MPT-76, in addition to its lightweight design
suitable for continuous transportation, it will be used effectively in the fight against terrorism with its effective range

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen
ihaleye katılan Konya’daki Akdaş Silah firması, Kara
Kuvvetlerine 8 bin adet “AK40-GL” bomba atar yapacak.

Akdaş Silah company in Konya, which participated in the
tender organized by the Defense Industry Directorate (DID)
to meet the needs of the security forces’ bomb launcher,
will make 8,000 “AK40-GL” bombs to the Land Forces.

Türkiye’nin önde gelen ateşli silah üreticilerinden,
Konya’nın Beyşehir ilçesi Huğulu Mahallesinde faaliyet
gösteren Akdaş Silah, Ar-Ge yatırımları ve özgün tasarım
ürünleriyle ihracatta da başarısını sürdürüyor.

Akdaş Silah, one of Turkey’s leading fire arms
manufacturers, which operates in Beyşehir district Hugulu
of Konya and continues its success in exports with its R& D
investments and original design products.

Yarım asra yakın yivli tüfek üretim tecrübesini savunma
sanayisinde de göstermeye başlayan, milli piyade tüfeği
MPT-76’nın gövde üretimini gerçekleştiren firmanın, Konya
3. Savunma Sanayi Zirvesi’nde sergilediği AK40-GL

The company, which has begun to show its experience
in the production of rifles in the defense industry for close
to half a century and carries out the body production of
the national infantry rifle MPT-76, is the 3rd company in
Konya. The AK40-GL Bomb Launcher, which was exhibited
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Bomba Atar büyük ilgi çekti. Geçen yıl Savunma Sanayii
Başkanlığının bomba atar ihalesine davet edilen Akdaş
Silah, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı.
Altı ay sonra planlanan teslimatların ardından bomba
atarlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Mehmetçiğin
hizmetine sunulacak. Özgün tasarımıyla yerli üretilen
bomba atar için ulusal ve uluslararası patent başvuruları
yapıldı. Dipçik aksamı takılarak tek başına kullanılabilen,
40 milimetre kalibre tekli bomba atar, ses fişeği, gaz fişeği,
tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.
Hafif ve uzun ömürlü
Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle
kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma
sistemleri takılabilecek tertibat bulunuyor. Sağlamlığı ile
ön plana çıkan AK40-GL Bomba Atar, 5 bin atışlık uzun
ömürlü namlusu ve tesirli menzili ile rakiplerine üstünlük
sağlıyor. MPT-76’nın altına takılabilecek şekilde tasarlanan
bomba atar, sürekli taşımaya uygun hafif tasarımıyla
Mehmetçiğe yük olmayacak.
Envantere altı ay içerisinde girecek
Şirketin genel koordinatörü İbrahim Kılınçoğlu, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda bomba atar silahı
temini için ihale açıldığını söyledi. Akdaş Silah’ın bu
ihaleye davet edildiğini aktaran Kılınçoğlu, şöyle konuştu:
“Talep edilen ihtiyacın büyük çoğunluğu bizde kaldı.
Toplam ihtiyacın 8 bin adedi Akdaş Silah’a verildi. Akdaş
AK40-GL markasıyla bomba atarı üretime aldık. Şu anda
prototip üretildi. Bir yıl içinde 8 bin bomba atarı teslim
edeceğiz. Kara Kuvvetleri Komutanlığında kullanılmak
üzere Savunma Sanayii Başkanlığına vereceğiz. Envantere
altı ay içerisinde girecek. İlk parti teslimi 500 adet. İhalenin
kabul süreci oldu. Geri dönüş yapıldı, 500 adedini 6 ay
içinde teslim edeceğiz.” Kılınçoğlu, AK40-GL’nin terörle
mücadelede etkin şekilde kullanılacağını belirterek,
“Başarılı bir silah ürettiğimiz kanaatindeyiz. Bomba atarların
1500 atış ömrü olmasına karşın AK40-GL’nin namlu ömrü
5 bindir. Etkili menziliyle rakiplerinden öne çıkıyor. Milli
piyade tüfeği MPT 76’ya takılıyor. Asker sürekli taşıyacağı
için hafif olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
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at the Defense Industry Summit, attracted great interest.
Akdaş Silah, which was invited to the bomb-throwing
tender of the Defence Industry Presidency last year, signed
an agreement to produce 8,000 of the need. After the
planned deliveries in six months, the grenade launchers will
be put into the service of the soldiers in the Land Forces
Command. National and international patent applications
were made for the domestically produced bomb launcher
with its original design. It has been developed suitable for
the use of 40 millimeter caliber single bomb thrower, sound
cartridge, gas cartridge and destructive ammunition that
can be used alone by attaching the butt axle.
Lightweight and long-lasting
With the advantage of its original design, the right and
left-handed bomb thrower has a setup that can be fitted
with vision and lighting systems. The AK40-GL Grenade
Launcher, which stands out for its robustness, has a
long-lasting barrel of 5,000 shots and an effective range
that gives its opponents the upper hand. Designed to be
attached to the bottom of the MPT-76, the bomb launcher
will not be a burden to soldiers with its lightweight design
suitable for continuous handling.
It will enter inventory within six months
Ibrahim Kılınçoğlu, the company’s general coordinator, told
to the AA correspondent that a tender was opened last
year for the supply of grenade launchers in line with the
needs of the Turkish Armed Forces. Transferring that Akdas
Silah was invited to this tender, Kılınçoğlu said:“We had
the vast majority of the requested need. 8 thousand units
of total need was given to Akdas Silah. With Akdas AK40GL brand, we have put into production the bombs throw.
A prototype has now been built. We’ll deliver 8,000 bombs
in a year. We’ll give it to the Head of Defense Industries
Presidency for use in the Land Forces Command. It’ll be
in inventory in six months. First batch delivery is of 500
units. It was the acceptance process of the tender. The
return has been made; we will deliver 500 in six months.”
Kılınçoğlu stating that AK40-GL will be used effectively
in the fight against terrorism said: “We believe that we
have produced a successful weapon. Although grenade
launchers have a firing life of 1500, the BARREL life of the
AK40-GL is 5,000. With its effective range, it stands out
from its competitors. The national infantry rifle is attached
to the MPT 76. The soldier will carry it all the time, so it has
to be light.” he closed.

KONYA, ALMANYA PAZARINDA DERİNLEŞMEK İSTİYOR
KONYA WANTS TO RUN DEEPER IN THE GERMAN MARKET

Konya Sanayi Odası ve ve Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı işbirliğinde ‘Almanya Kuzey RenVestfalya Eyaleti Tanıtım Toplantısı’ gerçekleştirildi. Almanya ile Türkiye’nin gelişmiş ticari ilişkilerinin vurgulandığı toplantıda, bölge
ile daha fazla iş yapabilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.
‘Germany North Rhine-Westphalia State Promotion Meeting’ it was held in cooperation with Konya Chamber of Industry and Germany
North Rhine-Westphalia Economic Development Agency. In the meeting in which Turkey’s advanced commercial relations with Germany
was emphasized, it has been explained what is needed to pay attention to for doing more business with the region.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Başkan
Yardımcısı Ömer Saylık, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsamettin
Sönmez, İbrahim Bozkurt Çağlayan ve Almanya’da yatırımı
bulunan Konyalı İşadamı Kemal Şahin ile çok sayıda iş yeri
temsilcisinin katıldığı toplantıda Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti
ile iş birliğinin nasıl daha fazla geliştirilebileceği ve bölgede
yatırım yapmak için neler yapılacağı hakkında bilgiler verildi.
Konya Sanayi Odası ve Almanya Kuzey Ren-Vestfalya
Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı (NRW Invest) iş birliğinde
gerçekleştirilen toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası
Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın ihracatının yüzde
75’ini sanayi mamullerinin oluşturduğu bir sanayi şehri
olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar doları aşan
ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kütükcü, ihracatın
daha fazla artırılmasının teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı
olduğuna vurgu yaparak, “Konyalı sanayicilerimiz Almanya
da dahil olmak üzere dünyada 200’e yakın ülke ile çalışıyor.
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The President of Konya Chamber of Industry Memiş Kütükcü,
Vice President Ömer Saylık, Board Members Hüsamettin
Sönmez, İbrahim Bozkurt Çağlayan, the businessman from
Konya Kemal Şahin, who made investments in Germany and
a large number of business representatives participated in the
meeting, information on how to further develop cooperation
with the State of North Rhine-Westphalia and how to invest in
the region was provided.
Speaking in a meeting held in cooperation with Konya
Chamber of Industry and Germany North Rhine-Westphalia
State Economic Development Agency (NRW Invest) the
President of Konya Chamber of Industry Memis Kütükcü, said
that Konya is an industrial city where 75 percent of its exports
are composed of industrial products. Kütükcü pointed out
that exports exceeding $ 1.8 billion last year, he emphasized
that the increase in exports is directly proportional to the
development of technology ’’Our industrialists in Konya are
working with nearly 200 countries in the world, including

Biz bu pazarlarda sanayicilerimizin pazar hakimiyetini daha
da derinleştirmek, artırmak istiyoruz. Bu toplantıların amacı
bu” dedi.

Germany. We want to run deeper and increase the market
dominance of our industrialists in these markets. This is the
purpose of this meeting’’ he stated.

Ticari ilişkilerimizi artırmak için KSO olarak
çalışmalarımıza devam edeceğiz
Ticari ilişkilerin teknoloji transferi noktasında önemli rol
üstlendiğine ve bu noktada Türkiye’nin en büyük ticari
partnerlerinden birinin Almanya olduğuna işaret eden
Kütükcü, “Almanya teknoloji gelişimini bizden çok daha ileri
seviyelere taşımış bir ülke olarak bizim teknoloji transferini,
bilgi alışverişini en yakın yapabileceğimiz ülkelerin başında
geliyor. Bunun için de ilişkilerimizi daha da artırmamız
gerekiyor. Bu da bugün gerçekleştirdiğimiz karşılıklı
etkileşimler ile ziyaretlerle olacaktır. Bunun için Konya Sanayi
Odası olarak biz, her zaman bu tür etkinlikleri yapmaya
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

We will continue to work as KCC (Konya Chamber of
Commerce) to increase our commercial relations
Kütükçü pointed out that commercial relations play an
important role in the transfer of technology and at this point
Germany is one of Turkey’s largest trade partners. ’’As a
country that has taken technology development to a much
higher level than us, Germany is one of the countries where
we can make the closest exchange of information. For this,
we need to increase our relations even more. This will be
the result of the mutual interactions we make today. For
this reason, as Konya Chamber of Industry, we will always
continue to do such activities.’’ he said.

Almanların ticari kültürüne göre hareket etmeniz size
büyük katkı sağlayacaktır
Almanya pazarı hakkında bilgiler veren ve kendinin de
Almanya’da yatırımı bulunan Konyalı İş adamı Kemal Şahin
ise, pazar ve müşterinin her şeyin özü olduğunu söyleyerek,
“İnsanların taleplerine cevap verirseniz, onlar size sürekli
gelirler. O yüzden pazar seçimini çok iyi yapmalısınız” dedi.
Almanların titiz, dakik, disiplinli ve sistematik çalışma kültürü
olduğuna vurgu yapan Şahin, şunları söyledi: “Almanya
ile iş yapacaksanız, ya da oraya ürün satacaksanız,
onların kültürel yapılarını bilmeniz çok önemli. Ben orada
okudum, Almanları öğrendim. Onların kültürel özelliklerini
ve iş disiplinlerini biliyorum. Hem burada hem de başka
ülkelerdeki şirketlerimi Alman ve Türk kültürünün karışımı
ile yönetmeye çalışıyorum. Bu da başarıyı getiriyor. Bunları
bilmeniz ve buna göre hareket etmenizin size de çok faydası
olacaktır.”

Acting according to the German commercial culture will
have a great contribution to you
Kemal Şahin, a businessman from Konya, who gives
information about the German market and has his own
investment in Germany, says that the market and the
customer are the essence of everything. “If you respond to
people’s demands, they will come to you constantly. That’s
why you have to make a good market choice, “he said.
Sahin emphasized that the Germans are a meticulous,
punctual, disciplined and systematic working culture, he said:
“If you are going to do business with Germany or sell products
there, it is very important to know their cultural structures. I
studied there, I learnt about Germans. I know their cultural
characteristics and business disciplines. I try to manage my
companies both here and abroad with a mix of German and
Turkish culture. This brings success. Knowing them and
acting accordingly will help you a lot.

Programın devamında NRW.Invest Türkiye Müdürü Dr. Adem
Akkaya, Yeminli Mali Müşavir Cevdet Koçaş ve Avukat
Abdullah Emili, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde
iş yapmak ya da iş yeri açmak konusunda neler yapılması
gerektiğini ve hangi yolların izlenebileceği ile ilgili bilgiler verdi.

In continuation of the program NRW Invest Turkey’s Director
Dr. Adem Akkaya, Sworn-in Certified Public Accountant
Cevdet Koçaş and Attorney Abdullah Emili gave information
about what should be done and how to do business in North
Rhine-Westphalia in Germany and which ways to follow
The agency supports of, Attorney Abdullah Emili gave us
information about when and if we want to do business or
become a business in the state of North Rhine-Westphalia.

Toplantı soru ve cevaplar ile devam etti.

The meeting continued with questions and answers.
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TÜRKİYE’NİN ARADIĞI ALTERNATİF FİNANS SİSTEMİNİ
TÜRK BARTER 25 YILDIR UYGULUYOR
FOR 25 YEARS, TURKISH BARTER APPLIES THE ALTERNATIVE
FINANCIAL SYSTEM THAT TURKEY SEEKS FOR
Dr. Sırrı ŞİMŞEK
Turk Barter Yön. Krl. Bşk.

T. C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alternatif
finans konusunda ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alternatif finans
konusunun ekonomiye yeni bir soluk getireceğini ve Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz
bir parçası olan finans sisteminde sürekli ileriye gitmek,
kendi modellerini oluşturmak zorunda olduklarını ifade
etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin dünyasında faize
dayalı bir sistemin yerini, risk paylaşımının esas olduğu
katılımcılığın aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inandığını söyledi. Alternatif finansın dünyada süratle
yaygınlaştığını, benimsendiğini, derinlik kazandığını anlatan
Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu
alanda da hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

“We will bring our country where it deserves in alternative
finance” said RecepTayyip Erdogan, President of the Republic
of Turkey. President Recep Tayyip Erdogan stated that
alternative finance will bring a new breath to the economy and
Turkey has to go forward continuously and has to create its
own models in the economy and in the fiscal system, which
is an integral part of the economy. President Erdogan said
that he believes that in the future’s world, the interest-based
system will give place to a new financial architecture, i.e.
participation, where risk-sharing is essential. Stating that the
alternative finance is expanding, being adopted and gaining
depth rapidly in the world, Erdogan said; “In the coming
period, we will take bolder and determined steps in alternative
finance, and we will bring our country to the place it deserves
in this field, too”

Alternatif Finansta Yeni Ufuklar
Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun
ayrılmaz bir parçası olan finans sisteminde sürekli ileriye
gitmek, kendi modellerini oluşturmak zorunda olduğunu
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya ekonomisinde söz sahibi çevrelerin önümüze koydukları modeller,
bizim gibi ülkeleri, kendi vatanlarında dahi ciddi çıkmaza
girdi. Ekonomideki temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar
arasında köprü kurmak olan finansal sistemin mevcut
yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini belirterek,
üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistemin

New Horizons in Alternative Finance
Outlining that Turkey has to go forward continuously and has
to create its own models in the economy and in the fiscal
system, which is an integral part of the economy, President
Erdogan stated that; “The models put forward by thecountries
having a voice in the world’s economy have come to a serious
deadlock in countries like us, even in their own homeland.
The financial system whose main function in the economy
is to bridge the savings and real investments,cannot fulfill its
duties properly with its current structure.The system, which
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maalesef ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma geldiğini söylemiştir. Sosyal ve beşeri
maliyetleri dikkate almadan, sadece daha fazla kazanma
hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır.
Faizsiz Finans Ve Ticaret Sisteminde Barter
Öncelikli Olmalıdır
Türkiye’nin aradığı alternatif finans sistemini Türk Barter
25 yıldır başarı ile uygulamaktadır. Barter sisteminin, tüm
sektörlerden firmaları yakından ilgilendirdiğini ve firmalar
için alternatif ticaret modeli olması sebebiyle son derece
önemli olduğunu vurgulayan Türk Barter Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Sırrı Şimşek, Ekonomix Dergisine verdiği bir
röportajda “Barter sisteminin Türkiye’de öncüsü ve güçlü
bir teknolojik alt yapıya sahip olan Türk Barter, paraya
alternatif bir finansman modeli olan barter’ın Türkiye’de
yaygınlaşması için çalışıyor. Barter sistemini tüm dünyada yüz binin üzerinde şirket kullanmaktadır. Türk Barter,
sunduğu sistemle ekonomik yaşama artı değer katmanın
yanı sıra, tüm sektörlere yönelik üretimi durdurmayan, istihdamı koruyan, sermayeyi güçlendiren, parayı amaç değil
araç yapabilen, risksiz ekonomi çözümü sunuyor. Kısaca
sistem, şirketlerin nakit ödeme yapmadan ürettikleri mal ve
hizmet karşılığında talep ettikleri mal ve hizmetleri almalarına dayanıyor ” dedi.
Faizsiz Finans ve Ticaret Sistemi: Türk Barter
Barter; paranın, kısmen de olsa yerini alabilecek; spekülasyonlardan etkilenmeyen, gerçek değerini üretim ve hizmetten alan ticaret, finansman ve ödeme sistemidir. Türkiye’de
kısıtlı sermaye ile kurulan şirketler herhangi bir ekonomik
olumsuz dalgalanmada faaliyetlerini yürütmekte zorluklarla
karşılaşmaktadır. Klasik finans karşılama metodu olan banka kredileri yüksek teminat ve faizden dolayı şirketlere pek
fayda sağlamamaktadır ve ihtiyacını karşılamamaktadır.
Faizsiz Kredi İmkânı Türk Barter’da
Nakit sıkıntısına düşen ve bu dar boğazdan kurtulmak
isteyen firmalar ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine sığınmaktadır. Firmalar, kısa vadede nakit elde etse
de uzun vadede nakit kaybetmekte ve faizi dolayısıyla
yine zarara uğramaktadır. İşletmelerin, finansman yükünü
taşımakta zorlandığı bu günlerde “ Alternatif Ticaret ve Finansman Modeli” Barter sistemi ile Türk Barter, işletmelerin
imdadına yetişmektedir. Türk Barter’ın üyelerine sunduğu
Faizsiz Mal Kredisi ile firma; faiz yükünden kurtulmakta
ve ihtiyaçlarını para kullanmadan karşılayabilmektedir.
Türk Barter, piyasada ki durgunluk ve talepteki gerileme
nedeniyle üretip satarak öz kaynak oluşturmakta imkân
bulamayan ve genel giderlerin öz kaynaktan karşılanamadığı, bu nedenle varlıkların azaldığı bir dönemde işletmelere
Barter Kredisi sunarak alternatif ödeme imkânları oluşturmaktadır.
Türk Barter ile Büyümeye Devam!
Şirketlerin güvenlik sigortası konumuna gelen Türk Barter
tüm üyeleri için güvenilir zeminde ortak bir platform oluşturmaktadır. Bu anlamda şirketler için güvenilir zeminde
ortak bir platform oluşturmaktadır. Bu anlamda şirketler
için önemli fırsatlar sunan Türk Barter, hem büyümeye hem
de iş birliği içinde olduğu markaları büyütmeye devam
etmektedir.
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should contribute to the increase of production and prosperity,
has unfortunately reached a dominant position in the whole
economy and become a threat to stability.Unless social and
human costs are considered, the collapse of this economic
system, which operates only with the ambition of winning
more, is inevitable.”
In the Interest-free Finance and Trade System, Barter
Should Be Privileged
For 25 years, Turkish Barter applies the alternative financial
system that Turkey seeks for. Emphasizing the importance of
barter system because of its close-relations with companies
from all sectors and being an alternative trade model for
companies, Dr. Sırrı Şimşek, Chairman of the Board of Turkish
Barter, gave an interview to the Ekonomix Magazine and
stated that; “Turkish Barter, the pioneer of the barter system
in Turkey and having a strong technological infrastructure,
makes an effort to spread Barter model, an alternative
financing model to money, in Turkey. Over one hundred
thousand companies use the Barter system worldwide.In
addition to adding value to economic life with the system it
offers, Turkish Barter offers an economy solution that does
not stop production for all sectors, protects employment,
strengthens capital, makes money a means rather than an
end, and a risk-free economy solution.In short, the system
is based on the logic of companies receiving the goods and
services they demand in exchange for the goods and services
they produce without paying cash.
Interest-Free Finance and Trade System: Turkish Barter
Barter is a trade, financing and payment system that can
partially replace money, affects by speculation, and takes its
true value from production and service. Being established
with limited capital in Turkey, the Companies face difficulties
in carrying out their activities when any economic negative
fluctuation occurs. Bank loans, the classical method of
financing, do not provide much benefit to companies due to
high coverage and interest and do not meet their needs.
Turkish Barter Offers Interest-Free Loan Facility
The companies that become cash burn and want to get out
the red take advantage of bank loans to meet their needs.
Although they receive cash in the short term, the companies,
in fact, lose cash in the long term and suffer a loss due to
the interest of the loan. In these days when businesses have
difficulty in carrying the financial burden, Turkish Barter, with its
“Alternative Trade and Finance Model” Barter system, comes
to the help of the enterprises. By the Interest-Free Goods
Loan offered by Turkish Barter, the company rids of interest
burden and meets its needs without using money. Due to the
stagnation in the market and the decline in demand, Turkish
Barter creates an equity capital by producing and selling in a
period when overhead expenses cannot be met from equity
and assets thus recede, besides, creates alternative payment
opportunities by offering Barter Credits to enterprises.
Continue to Grow with Turkish Barter!
Becoming a safety fuse for the companies, Turkish Barter
provides a common platform for all its members on a
reliable basis.In this sense, it creates a common platform
for companies on a reliable basis.Providing important
opportunities for companies in this sense, Turkish Barter
continues to grow and expand the brands it cooperates with.

THE PERSON WHO BUILT SEYDİŞEHİR,
HIS HOLINESS SAINT SEYYİD HARUN
[MAY GOD BE PLEASED]

SEYDİŞEHİRİ KURAN ZAT
SEYYİD HARUN VELİ HAZRETLERİ
[RAHMETULLAHİ ALEYH]

Efendimiz Muhammed Aleyhisselamın Sallallahu Aleyhi ve Selem
soyundan geldiği için seyyid denilmiştir .Horasan bölgesinde doğdu, doğum tarihi belli değildir. Zamanın Alimlerinden ilim tahsil etti.
Amcası Horasan emiri idi.Onu vefatı üzerine bu göreve getirildi.
Bu göreve devam ederken, amcasının ve babasının kabrini ziyaret
etdiği bir sırada İlahi bir işaretle, Konya ilinde Küpe dağının doğu
eteklerinde bir şehir kurmak üzere, tacını tahtını bırakıp 40 yareni
ile birlikte yollara düştü. Hatun Saray köyüne geldiklerinde kardeşi
Seyyid Bedreddinin hastalığı ilerleyerek vefat etti, oraya defn
ettiler. Kabrinin bulunduğu yer Seyyid kabri ismi ile meşhur oldu.
Küpe dağının yerini tesbit ettikten sonra orada konakladılar. Veli bir
zatın geldiğini duyan pek çok Müslüman onu görmek için çevre
beldelerden akın etti. Eski bir yerleşim merkezinden kalan taşları
ve ağaçları alarak inşaata başladılar,inşaat esnasında Harunu
Veli Hazretlerinin bir çok kerametleri de görüldü. İnşaat ilerlerken
Beyşehir’de hüküm süren Eşrefoğluna, küpe dağının eteklerinde
yeni bir yerleşim yerinin kurulmakta olduğunu bildirirler, Eşrefoğlu
önce bu duruma çok sinirlenip beldenin kurulmasına mani olmak
istesede,Harunu Veli Hazretlerinin emir olma niyetinde olmayıp,yanlıca Allah rızasını düşünen bir zat olduğunu anlayınca en büyük
destekçilerinden biri olur. Hatta Seydişehir’de kurulan külliye için
bir vakıf bile tahsis etmiştir.Harunu Veli Hazretleri önce Ulu kapı,
Pazar kapısı ve Evliya kapsının yapılmasını emr etti. Bir mescid ve
medrese inşa ettirdi. Medresede halkı irşad etti, beldeye Ehli Sünnet itikadının yerleşmesine de vesile oldu. Halifelerini anadolunun
çeşitli vilayetlerine gönderdi, Horasan evliyalarının Anadolu halkının
İslamiyeti kabul etmesinde katkısı çoktur.
Hamam, aşevi, dervişler için zaviye yaptırmıştır. Harunu Veli Hazretlerinin halkla arası iyi olduğu gibi Konya’daki sofilerle de arası
iyidir.Dediği Sultan ismindeki zat kendisini çok sever ziyarete gelir,
Seyyid Hazretleri de onu karşılamak için talebeleri ile yollara düşer.
Ilıca köyünün doğu taraflarında karşılaşırlar öğle vakti olmuştur,
fakat abdest almak için kimsede su bulunmaz. Harunu Veli hazretleri asasını yere vurur. Allahın izni ile su çıkar, bugün burası Dediği
Sultan pınarı ismi ile bilinen yerdir, Çilehanesinde vazifesini tamalamanın huzuru ile inzivaya çekilir. 1320 senesinde vefat eder, yerine
önce kızı Halife Sultan sonra yeğeni Şeyh Musa geçer, beldeye
[Seyyidler şehri] Seydişehir denilmiştir. Şehir, Harunu Veli külliyesi
etrafında teşekkül etdiği için ve Anadolu Selçuklular döneminde
başka yerleşim yeri olmadığından seydişehiri onun kurduğu anlaşılmaktadır. Seydişehirin merkezinde bulunan derici, manifaturacı,
ekmek fırını, kasap dükkanları aileye verilmiş,medresede de Seyyid
hazretlerinin soyundan gelen hocalar yıllarca ders vermiştir.
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He was called as sayyid accepted as a descendant of the Islamic
prophet Muhammad (Peace Be Upon Him [PBUH]). He was born
in the Khorasan region, but his date of birth is not certain. He
received scholarship and knowledge from scholars of the time. His
uncle was the emir of Khorasan. Upon the death of his uncle, he
was assigned to this duty. While performing this duty, during his
visit to the cemeteries of his uncle and father, upon a divine sign,
he left his crown and throne and took to the roads with his 40
friends to build a city on the eastern foothills of Küpe mountain in
Konya province. When they arrived at Hatunsaray village, the disease of his brother, Sayyid Bedreddin, progressed and he passed
away, so they buried him here. The location of the grave became
famous with the name of Sayyid grave. After finding the Küpe
mountain, they stayed there. Many Muslims, who heard the arrival
of a saint, flocked in here from the surrounding towns to see him.
They took the stones and trees from an old settlement and started
the construction, during the construction, many miracles of His
Holiness Harunu Veli were seen. As the construction progresses,
Eşrefoğlu, who reigns in Beyşehir, is informed that a new settlement is being established at the foothills of the Küpe Mountain.
Although Eşrefoğlu firstly gets very angry and wants to prevent
the establishment of the town, when he realizes that His Holiness
Harunu Veli does not intend to be an emir and he only thinks for
God’s sake, Eşrefoğlu becomes one of his greatest supporters.
He even allocated a foundation for the social complex established
in Seydişehir. His Holiness Harunu Veli first orders the construction
on the Ulukapı, Pazar gate and Evliya gate. He gets a mosque
and madrasah built. He acts of showing the true path to the
people in the madrasah, and leads pervading of Theology of the
Followers of Sunnah in the town. He sends his caliphs to various
provinces of Anatolia, furthermore, Khorasan saints contributed
a lot to the acceptance of Islam by the Anatolian people. He gets
bath, soup kitchen and zawiyah for dervishes built.
Sayyid Harunu Veli is on good terms with the public as well as
with the Sufis in Konya. The person named Dediği Sultan likes
him very much and visits him, Sayyid and his scholars take to
the roads to welcome him. They meet in the eastern side of Ilıca
town. It becomes time for noon prayer, but they cannot find water
to perform an ablution. His Holiness Harunu Veli hits his stick on
the ground. Water abstracts by God willing, today here is known
as Dediği Sultan spring. He lives in seclusion with the peace of
completing the undergo period of suffering. He passes away in
1320, first, his daughter, Halife Sultan, takes his place, then his
nephew, Sheikh Musa. The town is called Seydişehir (The Town of
Sayyids). Since the city was built around the Harunu Veli complex
and there was no other settlement during the Anatolian Seljuk
period, it is understood that he founded Seydişehir. Shops such
as Leatherman, draper, bakery, butcher in the center of Seydişehir
were granted to the family. In the madrasah, the hodjas descent
from Sayyid give lectures for years.

TÜRKİYE’ NİN EN KAPSAMLI
KONGRE VE GÖSTERİ MERKEZİ
KONYA’ DA MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR...
TURKEY’S MOST COMPREHENSIVE CONGRESS
AND EXHIBITION CENTER WAITS FO
ITS GUESTS IN KONYA

Konya’nın iş, kültür ve sanat dünyasını buluşturan Selçuklu Kongre Merkezi, modern mimarisi ile göz dolduruyor. Çok sayıda etkinliğe
ev sahipliği yapan Selçuklu Kongre Merkezi sanatseverlerinde büyük uğrak merkezi halinde. Konumu ve Konya’ ya kattığı katma değer
ile etkinliklerin vazgeçilmez mekânı olan SKM uluslararası standart ve trendleri yakından takip ederken, organizasyonlara yenilikçi
çözümler ve deneyimler sunmak içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anadolu’ nun en büyük ve ihtişamlı kongre merkezi olmasıyla
birlikte Konya’ ya değer katarken Anadolu’ nun yeni ve en önemli çekim merkezi haline geldi.
Bringing together the business, culture and art world of Konya, Selçuklu Congress Center impresses with its modern architecture.
Hosting many events, Selçuklu Congress Center has become a stamping ground for art-lovers. SCC, which is an indispensable place of
events with its location and added value added to Konya, while closely follows international standards and trends, continues its works
to provide innovative solutions and experiences to organizations in the same time. It has become the latest and most important center of
attraction in Anatolia, while adding value to Konya under favor of being the largest and most magnificent congress center in Anatolia.
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SKM, Mart 2018’ de Selçuklu
Belediyesi tarafından Konya’ ya
kazandırılarak kapılarını misafirlerine
açtı. 35.000 m²’ lik kapalı kullanım
alanı, dünya standartlarında
teknolojik altyapısı, deneyimli
kadrosu ve misafirlerine sunduğu
benzersiz hizmet kalitesi ile ulusal
ve uluslararası kongre, toplantı,
fuar, sergi, müzikal, tiyatro, konser
gibi her türlü bilimsel, kültürel ve
sanatsal faaliyetlere ev sahipliği
yapan, çok amaçlı kullanıma uygun
bir mimariye sahip kongre ve gösteri
merkezidir.
Gerek oturma kapasitesi gerek
son teknolojiyle donatılmış modern
salonlarıyla misafirlerinin ihtiyaçlarını
en güzel şekilde karşılamalarına
imkân vermektedir. Sahip olduğu
sahne çeşitliliği ve teknik altyapısı
ile alanında Türkiye’nin önde gelen
kongre merkezleri arasında yer alan
SKM, ev sahipliği yaptığı etkinlikler
ve iş birliği yaptığı kuruluşlarla
kültür sanat ve MICE sektörünün
öncü merkezlerinden biri olarak
konumlanmaktadır. SKM’ de toplam
14 toplantı salonu bulunuyor. 10
kişiden 2000 kişiye kadar geniş bir
yelpazede kongre, toplantı ve kültür
sanat etkinliklerine hizmet veriyor.
Kapsamlı salonları sayesinde büyük
bir organizasyona veya küçük çaplı,
5 kişilik samimi bir gruba ev sahipliği
yapabiliyor.
Tek bir çatı altında farklı işlevlere
atanmış bağımsız mekanlardan
oluşan SKM, Tabanlıoğlu Mimarlık
tarafından tasarlanmıştır. 4 kattan
oluşan SKM’ de 1837 ve 751 koltuk
kapasiteli 2 oditoryumun yanı sıra,
2000 kişilik gün ışığı alabilen geniş
ve ferah Kubâd Âbâd Balo Salonu,
72 kişi kapasitede Cep Sineması,
64 kişi kapasitede Oda Tiyatrosu,
190 kişiden 45 kişeye kadar farklı
kapasitelerde 9 tane toplantı salonu,
100 kişi kapasiteli kapalı amfisi ve
basın enformasyon odası, 10 bin
metrekare fuaye alanları ve 950
araçlık açık otoparkı ile eksiksiz
olarak hizmet vermektedir. Toplantı
salonlarının küçük ve kalabalık

After being presented to Konya by
Selçuklu Municipality in 2018, SCC
opened its doors for its guests. With
its 35,000 m²-sized indoor usage
area, world-class technological
infrastructure, experienced staff
and unique service quality offered
to its guests, SCC is a congress
and convention center with a multipurpose architecture that hosts
all kinds of scientific, cultural and
artistic activities such as national and
international congresses, meetings,
fairs, exhibitions, musicals, theaters,
concerts, etc.
With its seating capacity and modern
halls equipped with the latest
technology, it allows its guests to
meet their needs in the finest way.
Taking part among the Turkey’s
leading convention centers in its field
with its variety of stage and technical
infrastructure, SCC is positioned
as one of the leading centers of
culture, art and MICE sector in terms
of hosted events and cooperated
organizations. There are 14 assembly
halls in SCC in total. It serves
congresses, meetings and cultural
and artistic events in a wide range
from 10 to 2000 people. Thanks to
its comprehensive halls, it can host
a large organization or an intimate
group of 5 people.
Consisting of independent spaces
assigned for different functions under
a single roof, SCC was designed by
Tabanlıoğlu Architecture. Consisting
of 4 floors, 2 auditoriums with 1837
and 751 seats, with its large and
spacious sun-exposed Ballroom
(Kubad Abad) with a capacity of
2000 people, Mini Movie Theater with
a capacity of 72 people, Chamber
Theatre with a capacity of 64 people,
nine assembly halls with different
capacities from 190 to 45 people,
enclosed amphitheater, press and
information room with a capacity of
100 people, foyer areas with a size
of 10 thousand square meter and
parking lot for 950 vehicles, SCC
provides complete service for its
guests. The fact that the assembly
halls are of different sizes for small
and crowded groups creates various

gruplar için farklı büyüklüklerde olması misafirlerine çeşitli
alternatifler oluşturuyor. Bunun yanı sıra sadece bu ana
mekanların faaliyette olduğu zamanlarla kısıtlı kalmadan,
tematik dükkanları ile kentin yoğun bir şekilde kullandığı
buluşma ve cazibe noktası halindedir. Merkezin teknik
altyapısı akustik ve projelendirme ofisi Talayman Akustik,
oditoryum koltukları ve mobilyalar Nurus Design, aydınlatma
tasarım çalışmaları ZKLD Aydınlatma Tasarım Stüdyosu gibi
alanında lider markalar tarafından donatılmıştır.
Bünyesinde bulunan her salona tesis edilmiş olan en son
teknik, görsel ve işitsel toplantı cihazları, kolay ve kesintisiz
iletişim sistemleri, profesyonel ve deneyimli çalışma ekibinin
organizasyonların detaylarını koordine etmesiyle toplantıların
başarısını garantileyerek kusursuz organizasyonlar
yaşanmasını sağlıyor.
SKM’ de ileri teknoloji ile donanmış konforlu
salonlarında, farklı damak tatlarına hitap eden yiyecekiçecek alternatifleri ile hizmeti ve şıklığı sunuyoruz.
Selçuklu Kongre Merkezi yiyecek-içecek hizmetleri, yemek
üretimi gibi hassas bir konuda hizmet vermenin bilinciyle
her türlü hijyen ve temizlik öncülüğünde organizasyonlarda
kalite ve lezzeti tüm süreçleriyle kontrol altında tutarak
misafirlerine en lezzetli yemekleri kusursuz bir hizmet
eşliğinde sunmaktadır.
Deneyimli ekibi ve misafir odaklı hizmet anlayışı ile klasik
yiyecek-içecek hizmetlerinden farklı olarak misafirlerin
ihtiyacı ve istekleri doğrultusunda hizmetlerini geliştirerek
her etkinlik ve daveti unutulmaz bir anıya dönüştürmektedir.
Seçkin bir atmosfer yaratan servisi ve usta şeflerin elinden
çıkan yöresel ve dünya mutfağından oluşan menü sunumları
ile uluslararası ve ulusal etkinliklerin çözüm ortağı olarak
ziyafet ve toplu yemek hizmetlerinin yanı sıra sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda farklı uygulamalar yaratarak
hizmetlerini sunmaktadır.
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alternatives for its guests. And also, without being limited
to the times when these main spaces are in operation,
with its thematic shops, so to say, it is a meeting point
and attraction center that the city uses intensively. It was
equipped by leading brands in their fields such as Talayman
Akustik for the technical infrastructure, acoustics and
project designing office; Nurus Design for auditorium seats
and furniture; and ZKLD Lighting Design Studio for lighting
design works, etc.
With its cutting edge technology technical, visual and
audio equipment for meetings, easy and uninterrupted
communication systems installed in every hall, as well
as with the professional and experienced work team
coordinating the details of the organizations, SCC provides
perfect organizations ensuring the success of the meetings.
At SCC, we offer service and elegance with food
and beverage alternatives for different tastes in its
comfortable halls equipped with advanced technology.
With the awareness of serving on a sensitive subject such as
food and beverage services and food production, Selçuklu
Congress Center offers its guests the most delicious food
with perfect service under the leadership of all kinds of
hygiene and pureness by keeping quality and flavor under
control in all processes in organizations.
With its experienced team and guest-oriented service
concept, by improving its services in line with the needs
and requests of the guests unlike the traditional food and
beverage services, it makes every event and invitation an
unforgettable memory. With its service that creates an
exclusive atmosphere and the presentations of regional
and world cuisine menus from the hands of master chefs,
it gives service as a solution partner for international and
national events by creating different applications in line with
the needs of the sector in addition to feast and institutional
catering services.

Sanatseverlerin buluşma noktası olan
SKM geride bıraktığı sezonu, 138
toplantı, 5 kongre, 70 konser, 152
tiyatro, 68 sinema, 7 dans gösterisi, 3
gala ve 6 sergiden oluşan dopdolu bir
program ile noktalamıştı.
Başarılı geçen bir yılın ardından
adından söz ettiren SKM, kendi
eşsiz yolunu yaratmayı başararak
misafirlerini büyüledi. Yeni takvim
etkinlikleri ile misafirlerine kültür-sanat
dolu bir sezon sunuyor.

SCC, the meeting point of art-lovers,
had ended the season it left behind
with a full up program consisting of 138
meetings, 5 congresses, 70 concerts,
152 theaters, 68 cinemas, 7 dance
shows, 3 premieres and 6 exhibitions.
Making an indelible impression after a
successful year, SCC has charmed its
guests by succeeding in creating its
own unique path. With its new calendar
events, it offers its guests a season full
of culture and art.

SKM’ DE YENİ SEZON OLDUKÇA
HIZLI BAŞLIYOR!
Global konser performansları Pink
Martini, Yasmin Levy, Mark Eliyahu
gibi efsanelerle birlikte 451 etkinlik
ve 380 bini geçen misafir sayısı, Ace
Of M.I.C.E Awards 2018 ödülleri
kapsamında Türkiye’nin en iyi yatırım
ödülü, gayrimenkul sektörünün
yıldızlarının belirlendiği Sign Of The
City Awards ödül töreninde de En
İyi Sosyo-Kültürel Yapı Ödülü’ gibi
kazandığı ödüllerle ve etkisinden
kurtulamadığımız etkinliklerle
sezonu bitirmişti. SKM de geniş bir
müzik ve tiyatro yelpazesi eşliğinde
gerçekleştirilen etkinlikler, MICE
sektörünün önemli temsilcilerinin
içinde bulunduğu kongreler, şirket
toplantıları, sunumlar ve sergilerin
popüler duraklarından birisi oldu.
Selçuklu Kongre Merkezi geçen
sezon boyunca sezonun en sevilen
oyunlarını, farklı türlerden konserleri
ve dans gösterilerini sahnesinde
sanatseverlerle buluşturdu. Kısa
bir aradan sonra Eylül’le beraber
yeniden uzun bir çalışma dönemine
girdi. Eylül’ ün gelmesiyle birlikte
kentte MICE sektörü ve sanat
etkinlikleri de hız kazanmaya başladı.
Yazın özlenen konserler, sergiler,
festivaller, etkinlikler, tiyatro oyunları
bir bir sevenleriyle buluşmaya
başladı.
Bu yılda Kongre, Toplantı ve
Etkinlik Sektörü Canlanacak!
Selçuklu Kongre Merkezi Genel
Müdürü Fatih Kocagüzel ‘‘Yeni
sezona hazırlanırken çoğunlukla
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NEW SEASON IN SCC IS
STARTING VERY FAST!
SCC had ended the last season
with 451 events and a number of
guests exceeding 380 thousand,
in addition to the global concert
performances of the legends such as
Pink Martini, Yasmin Levy and Mark
Eliyahu, with awards won such as
“Best Investment of Turkey Award”
within the ACE of M.I.C.E. Awards
2018 and “Best Socio-Cultural
Structure Award” within the Sign of
the City Awards, where the stars of
the real estate sector is chosen and
with the events that we still cannot
get over. SCC has become one of
the popular destinations of events
accompanied by a wide range of
music and theater, congresses in
which important representatives of
MICE sector are present, company
meetings, presentations and
exhibitions.
During the last season, Selçuklu
Congress Center brought together
the most popular theater plays,
concerts of different genres and
dance performances with art-lovers
on its stage. After a short break, by
September, SCC has entered a long
working period again. With the arrival
of September, MICE sector and art
events in the city have started to
gain speed. Concerts, exhibitions,
festivals, events and theater plays
that were long-awaited in the
summer season have started to meet
with the audience one by one.
Congress, Meeting and Event
Sector Will Booms in This Year,
Too!

keşfe yönelik daha önce şehre gelmemiş isimlerle
sevenlerimizi buluşturmak anlayışı ile rotamızı çizdik. Geçen
sezonda üst üste katılımcı sayısı ve etkinlik oranlarında
önemli bir başarı yakalayan SKM’ de bu sezonda da yerli
ve yabancı sanatçılardan türünün en iyi örneklerine yer
vererek, yine renkli ve dolu bir sezon hazırladık. Geçen yıl
olduğu gibi bu yılda daha fazla misafire ulaşmak, onları
farklı etkinliklerle buluşturmak amacındayız. Mart 2018’den
bu yana faaliyetlerine devam eden SKM’ de, geçen 1 yıl
boyunca gerçekleştirdiğimiz organizasyonlardan aldığımız
geri bildirimlerin yanı sıra misafirlerimizin de beklenti ve
taleplerini göz önüne alarak yeni sezon projelerimize yön
verdik.’’ diyerek sözlerine devam eden Kocagüzel, ‘’ Enerjisi
hiç düşmeyen aktivitelere imza atarak, sektöre yön veren
kongre ve toplantılara, konuşmalara, ilgi çekici söyleşilere,
eğitici panellere ve kültür sanat organizasyonlarına ev
sahipliği yaptık ve yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.
Kocagüzel “Kongre turizminde iyi noktalara ulaşmayı
hedefleyen Konya’ nın tercih edilen destinasyon
olabileceğinin altını çizmek istiyoruz. SKM olarak kongre
ve toplantı için yapılan organizasyonlarda otel dışında da
bir alternatif olduğumuzu sunarak büyük fark yaratıyoruz.
Amacımız misafirlerimize bu farklılıkları da göstermek.
Anadolu’ da turizmin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Kongre,
toplantı ve kültür sanat gibi organizasyonların Konya’da
yapılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin
bilinciyle hareket ediyoruz. Turizm sektörü profesyonellerinin
yoğun katılımı ile turizm pastasından daha çok pay alarak,
kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü canlandırmayı
hedefliyoruz. Fuar alanında da ciddi gelişmeler kaydedildi
önümüzdeki dönemlerde de fuar organizasyonlarının
artacağını düşünüyorum, Kasım ayında bunlardan bir
tanesi olan, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’
ne ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda bu ve bunun gibi
ulusal ve uluslararası kongre ve fuarları şehrimize çekmek
için projeler üretiyoruz.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

“While preparing for the new season, mostly explorationoriented, we set a course with the understanding of meeting
the names that have not come to the city before with
our lovers. Having achieved a significant success in the
number of participants and event rates in the last season,
in this season we also prepared a colorful and full season
by providing the best examples of its kind from native and
foreign artists. Same as last year, also in this year, we aim
to reach more guests and bring them together with different
events. At SCC, continuing its activities since March 2018,
we have directed our new season projects by considering
the expectations and demands of our guests as well as the
feedback we received from the organizations we carried out
during the last 1 year.” Fatih Kocagüzel, General Manager of
Selçuklu Congress Center, said and continued his speech
as follow: “By carrying out energetic events, we hosted
and will continue to host the congresses and meetings that
are movers and shakers of the sector, talks, challenging
conversations, educational panels and culture and arts
organizations.”
“We would like to underline that Konya, which aims to reach
the best spots in congress tourism, may be the preferred
destination. As SCC, we make a big difference by offering
that we are an alternative to the congress and meeting
organizations outside the hotel. Our goal is to show these
differences to our guests. Tourism in Anatolia needs to be
diversified. We act with the awareness that more effort is
needed to carry out organizations such as congresses,
meetings and cultural arts in Konya. We aim to invigorate the
congress, meeting and event sector by taking more shares
from tourism pie with the intensive participation of tourism
sector professionals. Significant improvements were also
made in the fair field. I think that the fair organizations will
increase in the coming periods.In November, we will host
one of them, the “International Fair of Akhism (Ahilik) and
Business Ethics Summit”. At the same time, we produce
projects to attract these and other national and international
congresses and fairs to this city.” Kocagüzel said.

KARSEM; TOPLUMUN TÜM KESİMİNE HAYAT BOYU
ÖĞRENME SÜRECİNDE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR
KARSEM; WE PROVIDE EDUCATION SUPPORT TO ALL SECTORS OF
THE SOCIETY DURING LIFELONG LEARNING PROCESS
KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi “KARSEM” KTO Karatay Üniversitesi
bünyesinde 18.08.2010 tarihinde kurulmuştur.

KTO Karatay University Continuing Education Practice and
Research Center “KARSEM” was established on 18.08.2010
within KTO Karatay University.

KARSEM, üniversitenin mezunları ile mensuplarının ve
toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde
yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda mesleki ve
teknik eğitim programları düzenlemektedir.

KARSEM organizes vocational and technical training
programs in all areas needed to take part in the lifelong
learning processes of the university’s graduates and
members and all segments of society.

KARSEM, toplumun tüm kesimi için bireylerin bilgi ve
becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek
amacıyla sertifika programları, kişisel gelişim eğitimleri,
kurslar, mesleki ve teknik eğitimler, bilişim kursları, tıbbi
eğitimler, seminerler vb. düzenleyerek ülkemizin iş gücü
niteliğinin ve iş gücü kapasitesinin artırılması amacıyla
nitelikli eğitimler düzenlemektedir.

KARSEM provides certificate programs, personal
development trainings, courses, vocational and technical
trainings, IT courses, medical trainings ect. to increase the
knowledge and skills of individuals for the whole segment of
society and to support their professional careers; it organizes
trainings with the aim of increasing to increase the labor
force capacity and labor force capacity of our country.

Günümüzde özellikle teknolojide meydana gelen anlık
gelişim ve dönüşümler, dünyada pek çok alanda hızlı
değişimleri tetiklemektedir. Bu değişimler toplumların eğitim,
ekonomi ve iş dünyasını etkilemektedir. Gelişmiş toplumlar
bu değişimlere çabuk uyum sağlamakta, bunu ise nitelikli
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Today, instantaneous developments and transformations,
especially in technology, trigger rapid changes in many areas
of the world. These changes affect the societies’ education,
economy and business world. Developed societies adapt
quickly to these changes and do so through qualified
trainings. As the current and qualified education programs

eğitimler vasıtasıyla gerçekleştirebilmektedir. Toplumun
ihtiyaç duyduğu güncel ve nitelikli eğitim programları önem
kazandıkça hayat boyu öğrenme kavramı artık gelişen
toplumların olmazsa olmaz bir ihtiyacı haline gelmiştir. KTO
Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi topluma ihtiyaç
duyulan alanlarda nitelikli eğitim programları düzenlemeyi
kendisine ilke edinmiştir. Bu yönü ile KARSEM, Konya’da
aranan ve sorunlara çözüm üreten bir marka haline
gelmiştir.
Karsem, Kto Karatay Üniversitesinin Akademik Gücü
İle İş Dünyasının Her Zaman Yanında
KARSEM, “bireysel ve kurumsal gelişim modeli”ni
benimsemiştir. Bu bağlamda iş dünyası üniversitesi olan
KTO Karatay Üniversitesi, KARSEM ile iş dünyasının
ihtiyaçlarını belirlemek ve sektördeki sorunların çözümü
için “İş Dünyası Kurumsal Gelişim Eğitimleri” programı
hazırlamıştır. Program; Üretim Yönetimi, Toplam Kalite
Yönetimi, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finansal
Yönetim alanlarında eğitim programları ve danışmanlık
hizmetlerini kapsamaktadır.
Karsem Mesleki Ve Teknik Eğitimler İle Üretim Alanında
Sektörün İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İş Gücüne Katkı
Sağlıyor
KARSEM, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün
oluşturulması amacıyla mesleki ve teknik eğitimler
düzenlemektedir. Alanında söz sahibi ve deneyimli eğitimci
kadrosu ile KARSEM, ilk aşamada “Ayakkabı Sektörü,
Tekstil Sektörü, Döküm Sektörlerinde” uygulamalı mesleki
kurslar düzenleyerek, bu sektörlerdeki nitelikli insan kaynağı
kapasitesini arttırmayı amaçlamaktadır.
“Kişisel Gelişim Eğitimleri” İle Bireyler Kendini
Keşfediyor
Her bireyin yaşamını kaliteli, anlamlı, başarılı ve huzurlu bir
şekilde sürdürebilmesi için kişisel gelişime ihtiyacı vardır.
Kişisel gelişim; insanın kendini keşfetmesi ve hayatın belli
bir döneminde farkındalık kazanarak yaşam süreçlerinde
alternatif bir bakış açısı kazanımı amaçlanmaktadır.
Bu amaçla KARSEM, güçlü akademik ve geniş eğitimci
kadrosu ile bireylerin kişisel gelişim süreçlerini güçlendirmek
amacıyla kişisel gelişim eğitimleri düzenlemekte ve topluma
fayda sağlamaktadır.
Konya’nın İlk, Türkiye’nin Sayılı Ts En Iso Iec 17024
Standardına Sahip Akredite Kuruluşu: Karsem
KARSEM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından
17024 Personel Sınav ve Belgelendirme Akreditasyon
Standardı denetimlerini başarı ile tamamlayarak akredite
kuruluş olmuştur. TS EN ISO IEC 17024 standardını
farklı ve faydalı kılan özelliği, ilk kez, ‘personel yetenekleri’
konusunun ciddi şekilde ele alınmasıdır. Bu yaklaşım,
çalışma alanı her ne olursa olsun, kuruluş için iş
performansını önemli düzeyde arttırmakta ve aynı zamanda

needed by the society gain importance, the concept of
lifelong learning has become an indispensable need for the
development of societies. KTO Karatay University Continuing
Education Center has adopted the principle of organizing
qualified education programs in areas where society is
needed. With this aspect, KARSEM has become a soughtafter brand in Konya that produces solutions to problems.
Karsem Is Always In The Business World With The
Academic Power Of Kto Karatay University
KARSEM has adopted the “individual and corporate
development model”. In this context, KTO Karatay University,
a business university, has prepared a “Business World
Corporate Development Trainings” program to determine
the needs of the business world with KARSEM and to
solve the problems in the sector. The program covers
training programs and consultancy services in the fields
of Production Management, Total Quality Management,
Sales and Marketing, Human Resources and Financial
Management.
Karsem Contributes To The Technical Workforce
Needed By The Sector In The Field Of Production With
Vocational And Technical Trainings
KARSEM organizes vocational and technical trainings in
order to create a qualified workforce that is needed by the
business world. Karsem aims to increase qualified human
resource capacity in these sectors by organizing applied
vocational courses in “Shoe Sector, Textile Sector, Casting

personel belgelendirme sertifikasyonunun önemini ve
değerini de ortaya koymaktadır.
Bu süreçte Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilen KARSEM, ilk etapta İnşaat ve Ticaret
alanında personel sınav ve belgelendirme hizmeti
sağlayarak ülkemiz iş gücü kalitesini daha nitelikli kılmak
adına faaliyetlerine başlamıştır.
Seminer-Konferans-Kongre
KARSEM, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve
bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla alanında söz
sahibi araştırmacı ve bilim adamlarının katıldığı konferans,
kongre, sempozyum ve seminerler düzenlemektedir.
Karsem Güçlü Akademik Kadrosu İle Bilim Ve
Teknolojinin Işığında Güvenilir, Bağımsız Teknik Rapor,
Mütalaa Ve Laboratuvar Hizmetleri Sunmaktadır
Laboratuvar Hizmetleri
Çevre güvenliği, binaların sağlamlığı ve depreme
dayanıklılığı, inşaat sektöründe kullanılan malzeme ve
ekipmanın kalitesi, gıdaların kontrolü, sağlık, mühendislik
ve daha birçok alanda üretim-hizmet sürecinde yapılan test
ve kalibrasyon işlemleri gün geçtikçe çok daha fazla önem
kazanmaktadır. Bu kapsamda KARSEM, güçlü akademik
kadrosu ve en son teknolojiye sahip laboratuvarları ile
bağımsız test ve deneyler yaparak, kalite sürecinde hem
üreticiye hem de tüketiciye pek çok alanda analiz hizmeti
sunmaktadır.
Ayrıca KARSEM, güçlü akademik kadrosu ve yüksek
teknolojiye sahip laboratuvarları ile kamu sektörü ve iş
dünyası tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda teknik rapor,
hukuki mütalaa hizmeti sunmaktadır.

Sectors” in the first stage with its staff of experienced
educators.
Discovering The World With “Personal Development
Trainings”
Every individual needs personal development in order to
live his life in a quality, meaningful, successful and peaceful
manner. Personal development; it is aimed to discover
oneself and gain an alternative perspective in life processes
by gaining self-discovery and awareness at a certain period
of life. For this purpose, KARSEM organizes personal
development trainings and strengthens the society in order
to strengthen the personal development processes of
individuals with its strong academic and broad educational
staff.
First Konya, Turkey Announcement Ts En Iso Iec 17024
Standard With Accredited Agency: Karsem
KARSEM has been accredited by the Turkish Accreditation
Authority (TURKAK) for successfully completing the audits
of the 17024 Personnel Examination and Certification
Accreditation Standard. What makes the TS EN ISO IEC
17024 standard different and useful is that for the first time,
the issue of ‘personnel capabilities’ is seriously addressed.
This approach significantly improves business performance
for the organization, regardless of the field of work, and
also demonstrates the importance and value of personnel
certification. Karsem, which is authorized by the Professional
Qualifications Authority in this process, has started its
activities in order to make the quality of the workforce more
qualified by providing personnel examination and certification
services in the field of Construction and
Trade in the first place.
Seminer-Conference-Congress
KARSEM organizes conferences, symposiums and seminars
with the participation of researchers and scientists in the field
in order to contribute to academic and scientific studies in
national and international fields.
Karsem Provides Reliable, Independent Technical
Report, Mechanical And Laboratory Services In The
Light Of Scıence And Technology With Strong
Academia Staff
Laboratory Services
Testing and calibration procedures in the production-service
process in environmental safety, robustness and earthquake
resistance, quality of materials and equipment used in the
construction industry, control of food, health, engineering
are becoming more and more important as it passes. In this
context, KARSEM provides analysis services in many fields
to both producers and consumers in the quality process
by conducting independent tests and experiments with its
strong academic staff and state-of-the-art laboratories.
In addition, KARSEM, with its strong academic staff and
high-tech laboratories, provides technical reporting and legal
consultation services in areas needed by the public sector
and the business world.
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Ramazan GÜVEN
Fimak Fırın Mak. A.Ş.
Genel Müdürü

FİMAK AMERİKA, AFRİKA VE ORTADOĞU
PAZARLARINDA BÜYÜYECEK
FIMAK WILL GROW IN AMERICA, AFRICA AND THE MIDDLE EAST MARKETS
Avrupa’da olduğu gibi Ülkemizde de sektörümüzün müşterileri
olan fırınlar küçülme eğiliminde.

As in Europe, bakeries, which are the customers of our sector
in our country, tend to shrink.

Artık büyük metrekareler yerine daha küçük alanlarda donuk
ürünler kullanılarak hem maliyetten hem de alandan tasarruf
edilmektedir.

Now, by using frozen products in smaller areas instead of large
square meters, both cost and space are saved.

Şehirlerin büyüklüğüne göre birkaç büyük endüstriyel işletme
haricinde küçük ve orta ölçekli fırınlar ortaya çıkacaktır.
Urban çeşitliliği artacaktır. Bu teknoloji ile biz de kendimize
yön vermeye çalışıyoruz. Hedef pazarlarımızdan bir tanesi
Amerika pazarıdır. Bu vesile ile FIMAK USA isimli şirketimizi
kurarak ABD pazarına Anadolu’nun kadim başkenti Konya’dan
açılmayı ve bir Türk markası olarak ABD piyasasında olmayı
hedefledik. Bir diğer hedef de Afrika pazarıdır.
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Depending on the size of the cities, small and medium-sized
ovens will emerge, with the exception of a few large industrial
enterprises. Urban diversity will increase. With this technology,
we are trying to direct ourselves. One of our target markets is
the American market. With this opportunity, we aimed to open
the US market from the ancient capital of Konya, Konya and
to be in the US market as a Turkish brand by establishing our
company named FIMAK USA. Another target is the African
market.

Yarım asra yakın zamanda yaptığı yeniliklerle ekmeğin tadına
kalite katan FİMAK Fırın Makinaları A.Ş. ‘nin Genel Müdürü
Ramazan Güven ile firmanın yatırımları ve sektörün geleceğini
konuştuk.
Türkiye’nin buğday ambarı ve Anadolu’nun kadim başkenti
Konya’dan dünya uzanan bir başarı hikayesi olan FİMAK,
yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslim projelere imza
atıyor. Firma ülke genelinde 600’ün üzerinde süper market
zincirinde anahtar teslim üretim tesisleri kurup sıcak ürün
piyasasına hizmet veriyor. Son dönemin parlayan yıldızı
donuk ürünler pazarına yoğunlaştıklarını ifade eden Güven,
üreticilerin yakın zamanda büyük metrekareler yerine daha
küçük alanlarda donuk ürünler kullanarak hem maliyete hem
de alandan tasarruf edeceğini belirterek küçük ve orta ölçekli
fırınların ortaya çıkacağını aktardı.
Sayın Güven, FİMAK olarak sektörün öncü firmalarından
birisiniz. Biz sizi tanıyoruz ama okuyucularımıza
1974’te başlayan ve yaklaşık yarım asırdır devam eden
serüveninizle ilgili bilgi verir misiniz?
Yüksek Makine Mühendisi olan Vedat ÖZPINAR tarafından
1974 yılında bir çırak ve bir işçi ile hamur makineleri imalatına
başlayan FIMAK şimdilerde Türkiye’de sektörü her konuda
yön verenlerin başında geliyor. Şu an 49 bin 500 metrekare
açık alan üzerine kurulmuş kapalı alanı 26 bin 500 metrekare
olan bir fabrikamız mevcut. Son 5 senede büyük yatırımlar
yaparak yeni teknolojileri Türkiye’ye getirdik. Eskiden sadece
fırıncılık sektöründe çalışan firmamız şu an 100’ün üzerinde
farklı makineleri imal edebiliyoruz.
Fırınlarınızı ve firmanızı rakiplerinizden ayıran ne gibi
özellikleriniz var?
Köklü bir aile firmasıyız,
sektörde 44. yılımıza girmiş
bulunmaktayız. Bizler
gerek çalışanlarımızı, gerek
müşterilerimizi büyük FİMAK
ailesinin birer üyesi olarak
görmekteyiz. Bu ailenin
temeli; insanı sevmek ona
değer vermek ve onu mutlu
etmek olarak atılmıştır.
Dolayısı ile mutluluk ve huzur
bizim için birinci planda
olmuştur. Bunun yanında
teknolojiye uygun, satış
sonrası hizmeti veren en iyi
firmalardanız. Katıldığımız
fuarlara ciddi yatırımlar
yapıyoruz. 2003 yılından
bu yana fırıncılık sektörün
de proje departmanına
sahip ilk firmayız. 3 boyutlu
projelendirmelerimiz var.
FİMAK olarak yeniliğe önem
veriyoruz, ürünlerimize her

The Konya Exports magazine sat down with Mr. Ramazan
Guven, the General Manager of FIMAK Oven Machines Inc.
which contributed to the taste of bread with its innovation for
half of a century, to talk about with the company’s investment
and the future of the sector, FIMAK, which has a success
story beginning from Konya, Tur- key’s wheat silo and the
ancienlt capital city of Anatolia, to the world, carries out
turn-key projects in Turkey and the world. Realizing turn-key
projects more than 600 su permarkets across the country,
FIMAK provides service to the market of fresh products
Saying that the compan.yhe noted began to focus on frozen
products recently, that tproducersl would save money and
space through using frozen products instead of having large
areas; in turn, small and mid-size bakeries would emerge.
Lore is the interview of Konya Exports Magazine with
Ramazan Güven FIMAK is one of the veteran companies
in the sector. Can you provide information to our readers
about your journey, which started in 1974?
FIMAK was established by Vedat 6zpinar, a senior mechanical
engineer, in 1974 in Konya with an apprentice and a worker.
Recently, the company is one of leading companies that
steer its sector in all subjects. Now, we have a facility with the
closed area of 26 thousand 500 square meters, situated on
the open area of 49 thousand 500 square meters. With big
investments in the last years, we brought new technologies to
Turkey. The company was active in bakery sector. But now,
we can manufacture about hundred different machines.
What qualities do you have that distinguish your ovens
and your company from your competitors?
We are a well-established family company. We spent 45

Başarınızın arkasında yatan sır nedir?
What is the secret behind your success?
Kaliteden taviz vermeden çok çalışmak, işimizi çok sevmemiz, daima yenilenmek, müşteri memnuniyeti ve
sektörü iyi okuyabilmek.
We work hard without sacrificing quality; we love our work very mucho we constantly renew ourselves and we
care about customer’s satisfaction; also, we follow the sector closely.
yıl mutlaka birkaç ekleme yapıyoruz. Donuk ürünler için
yaptığımız Rokon isimli bir fırınımız en popülerler arasında.
AR-GE MERKEZİMİZ İLKLERİ BAŞARDI
Firma olarak AR-GE çalışmalarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Firmamız Temmuz 2017 döneminde Sanayi Bakanlığı onaylı
Sektöründe İlk,Türkiye’de 565’inci,
Konya da 13’ncü ARGE merkezi
olmuştur. Bu yatırımıyla sektöründe
bir ilki gerçekleştirmiştir. AR-GE’
nin bir ekip işi olduğunun farkında
olan firmamız bu anlamda AR-GE
çalışmaları için genç ve dinamik
bir ekip oluşturmuştur. AR-GE
çalışmalarımız genel anlamda daha
küçük fırınlarda daha kısa zamanda
daha verimli pişirme ve pişirme
kalitesini artırma yönündedir.
İkinci etapta Fırınlarımızın
kontrol üniteleri olan elektronik
kartların geliştirme süreçlerini
kendi bünyemizde oluşturma
çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu konuda yazılım çalışmalarımıza
başlamış durumdayız. Son olarak
enerji verimliliğini artırmak adına
fabrikamızda ekibimiz teknolojik
gelişmeleri takip ederek gelecek
adına önemli gözlem ve tecrübe
kazanmaktadır. Gerekli şartlar
sağlandığında enerji verimliliği
konusunda AR-GE merkezimiz
sektörde ilkleri başaracak seviyeye
gelecektir.
REKABET TEKNOLOJİ
YATIRIMLARINI KISITLIYOR
Fırıncılık sektörünün kullandığı
teknoloji, enerji tasarrufu
ve verimlilik açısından ne
durumdadır.
Fırıncılık sektöründeki rekabet
ortamı maalesef teknolojik yatırım
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years in this sector. We perceive our workers and customers
as a member of big FIMAK family. The foundation of this
family is to love human-beings, to value them and to
make them happy. Therefore, happiness and peace are
prominent matters for our company. Besides, we are one
of the best companies in providing after-sales service in
line with technology. We made a serious investment in fairs
we participated in. We are the
first company in the oven sector
that has a project department
since 2003. We have 3D project
designing. We care about
innovation as a company, and we
make additions to our products
every year. Rokon, which produces
frozen products, are among the
popular ovens.
R & D CENTER HAS BEEN FIRST
Can you talk about your research
and development studies as a
company?
The company has become 13th
in Konya and 565th research
and development center with the
Ministry of Industrial certification in
July 2017. With this investment,
the company has broken grounds
in the sector. We are aware of the
fact that R&D is a team work and
we formed a young and dynamic
team for these works. Generally
speaking, our research and
development work is to improve
cooking and cooking quality in
a shorter time at smaller ovens.
At the second stage, we put
effort in our company to realize
the development process of
electronic cards acting as control
unit of our ovens. On this, we
started our software development
process. Lastly, our leah follows
technological developments

Sektöre şirket olarak son katkılarınız
neler?
Şirketimiz yakın zamanda yaklaşık 2
yıldır faaliyet gösteren bir gastro-fırın
sektörüne katkıda bulunmuştur. Bu
fırın, geleneksel pişirme yöntemlerini
teknolojik yeniliklerle birleştirerek,
çok farklı bir pişirme kalitesi ortaya
koyuyor. Geleneksel yemek pişirme
deneyimini yansıtmak için Retros olarak
adlandırdığımız bu fırın sektörde çok
iyi bir yere sahip olacak. Ayrıca patentli
ürün ve TÜBİTAK destekli fırındır.

What are your latest contributions to
the sector as a company?
Our company has recently contributed
a gastro-oven sector, which has been
operating for about 2 years. This oven
combines traditional cooking methods
with technological innovations, revealing
a very different cooking quality. This
oven, which we name as Retros to
reflect the traditional cooking experience,
will have a very good place in the
sector. Also, it is patented product and
TUBITAK-backed oven.
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ve makine parkuru yenilenmesi
konusunda olumsuz bir etki
yaratmaktadır. Fırıncılarımız ya
da unlu mamül İşletmecilerimiz
rekabet ortamında yeni yatırımlara
maddi kaynak ayıramamaktadır.
Çünkü para kazanmaları çok zor
hale gelmiş durumda. Kullanılan
teçhizatlar anlamında geçmiş yıllara
oranla sektör kendini makinalaşma
anlamında fazlasıyla ileri seviyeye
çıkarmış. Ancak makinalaşma
ve teknoloji kullanımı henüz tam
anlamıyla bir alışkanlık haline
gelmemiş. Halen geleneksel şekilde
üretim yapan firmalarımız mevcut.
Enerji verimliliği konusunda da
müşterilerimiz kendi ürün çeşitliliğini
dikkate alarak pişirme konusunda
en verimli ürünü seçme bilincine
erişmişlerdir.
FİMAK olarak ürünlerinizde
enerji verimliği konusunda ne tür
yenilikler yapıyorsunuz? Enerji
kaybını önlemek için ne tür ürünler
geliştirdiniz?
AR-GE merkezimiz hem elektrikli
hem doğal gazlı fırınlara yönelik enerji
verimliliği konusunda çalışmalarını
devam ettiriyor. Gerek kullandığımız
rezistanslar gerek yalıtım teknikleri ve
yeni teknolojilerle alakalı gelişmeleri
yakından takip etmekteyiz.
Pişirme kabinlerinde ısı verimliliği,
ısı dengesini, ısı akışlarını sürekli
kontrol ederek fırınlarımızdaki pişirme
verimliliğini enerji tasarrufunu

to increase energy efficiency; it
gained important observation and
experience. Once the necessary
conditions are met, our R&G center
on energy efficiency will be at the
level of achieving firsts in the sector.
COMPETITION LIMITS
TECHNOLOGICAL INVESMENTS
What can you say about
energy eHiciency and saving of
technology used by the sector?
Unfortunately, the competitive
environment in the bakery sector has
a negative effect on technological
investment and machinery park
renewal. Bakeries or baked goods
manager cannot afford to make
new investments in a competitive
environment. This is because it
became very difficult to make money.
In terms of the equipment used,
the sector has made itself more
advanced in terms of mechanization
than in previous years. However, the
use of mechanization and technology
has not yet become a habit. Still,
there are companies using traditional
ways to produce. In terms of energy
efficiency, our customers have also
become conscious of choosing the
most efficient product for cooking in
consideration of their product range.
What kind of changes does FIMAK
do in term of energy efficiency?
What product did FIMAK develop
to prevent energy loss?

sürekli kontrol edip iyileştirmeler yapmaktayız.
HEDEF PAZARLARIMIZ AMERİKA, AFRİKA ve
ORTADOĞU’DA FİMAK olarak hedef pazarlarınız
nerelerdir?
Hedef pazarlarımızdan bir tanesi Amerika pazarıdır. Bu
vesile ile 2015 de FİMAK USA İsimli şirketimizi kurarak
ABD pazarına Anadolu’nun kadim başkenti Konya’dan
açılmayı ve bir Türk markası olarak ABD piyasasında olmayı
hedefledik. Bir diğer hedef de Afrika pazarıdır. Burada
da Etiyopya’da Afrika’nın en büyük ekmek üretim tesisini
kurmuş bulunmaktayız. Etiyopya gibi birçok Afrika ülkesinde
faaliyetlerimiz devam etmektedir. Son dönemde Ortadoğu
Ülkelerinde Bayi ağımız
genişliyor satışlarımız artıyor.
2019 yılı için büyüme ve
yatırım hedefiniz nedir? Yılın
ilk 9 ayı firmanız açısından
nasıl geçti?
2019 bizim için çok iyi başladı.
Antalya ANFAŞ,Ankara
IBATECH ,Istanbul
TURAB,Ukrayna ve Rusya
Fuarlarını çok başarılı şekilde
geçirdik. 2019 sonuna
kadar İtalya ,Katar,Mısır
ve yine Ukrayna ve Rusya
Fuarlarımızlarla Fuar sezonunu
kapatacağız .Fuarında vermiş
olduğu olumlu enerji ile 2019
yılında sektörümüze en iyi
şekilde hizmet etmeye devam
ediyoruz ilk 9 aylık dönemde
müşterilerimizin bize karşı
duydukları güven sayesinde
çok yoğun bir şekilde
çalışmalarımız devam ediyor.
Yatırım olarak üretim sistemimiz
ve makinalaşma anlamında bir
düşüncemiz var. Bu da inşallah
müşterilerimize kaliteli ürün ve
hizmet olarak geri dönecek.
Firma olarak sektöre
kazandırdığınız en son
yenilikleriniz neler?
Firmamız son olarak çalışması
yaklaşık 2 yıl süren bir Gastro
fırınını sektöre kazandırdı.
Bu fırın geleneksel pişirme
yöntemlerini teknolojik yeniliklerle birleştirerek çok farklı
bir pişirme kalitesi ortaya koyuyor. İsmini geleneksel
pişirme tecrübelerini yansıtması anlamında Retros olarak
koyduğumuz bu fırın sektörde çok iyi bir yere gelecektir.
Aynı zamanda patentli bir üründür ve TÜBİTAK destekli,
onaylı bir fırındır. Bir diğer yenilik uzun zamandır talep edilen
EV tipi Ekmek fırınını geliştirdik.
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Our research and development center continues its work
on energy efficiency for both electric and natural gas ovens.
We closely monitor developments in resistance we use and
insulation techniques and new technologies. We constantly
check and improve the cooking efficiency and energy saving
in our ovens by continuously controlling the heat efficiency,
heat balance, heat flows in cookers.
OUR TARGET MARKET IS USA AND AFRICA
As FIMAK, what is your target market?
One of our target markets is the United States’ market. For
this aim, we established FIMAK USA in 2015. We wanted
to expand into USA’s market from Konya, an ancient capital
city of Anatolia, and we
wanted to be in the United
States as a Turkish brand.
Another target is Africa.
In Ethiopia, we have
established Africa’s largest
bread production facility.
Our activities continue in
many African countries like
Ethiopia.
What is your growth
and investment target
for 2019? What can you
say about the first five
months?
2018 started very well
for us. IBATECH 2018
Istanbul in last April was
very successful. With
positive energy which the
fair provided, we continue
to serve our sector in the
best way in 2019. In the
first five months, thanks
to the confidence our
customers have for us, our
work continue intensively.
As investme , of production
system and mechanization.
eat our customers with the
quality product and service
understanding
What are your latest
contributions to the
sector as a company?
Our company has recently contributed a gastro-oven sector,
which has been operating for about 2 years. This oven
combines traditional cooking methods with technological
innovations, revealing a very different cooking quality. This
oven, which we name as Retros to reflect the traditional
cooking experience, will have a very good place in the
sector. Also, it is patented product and TUBITAK backed
oven.

Uz. Dr. Ayşen AYDIN
Radyasyon Onkolojisi

RADYOTERAPİ YÜZ GÜLDÜRÜYOR
RADIOTHERAPY GIVES HOPE
Radyoterapi (ışın tedavisi) iyonize radyasyonun (DNA’da
kırıklar oluşturarak hücre ölümüne sebep olan) kullanılarak
kanser hastalığının tedavi edilmesini sağlayan bir disiplindir.
Radyoterapi normal hücrelere göre çok daha hızlı büyüyüp
çoğalan kanser hücreleri üzerinde oldukça etkilidir. Kanser
tedavisinde; bazen cerrahi öncesinde tümörü küçültme
amacı ile bazen cerrahi sonrasında kalmış olabilecek
kanser hücrelerini temizleme amacı ile bazen de ilaç
tedavisi gibi tedavilere ek olarak %60 oranında radyoterapi
kullanılmaktadır.
Yüksek enerjili radyasyonun kanser tedavilerinde kullanılması
ile birlikte gün geçtikçe yenilene radyoterapi teknolojileri
günümüzde artık pek çok kanser türü için öncelikli seçenek
olarak uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları ve hatta
radyoterapinin organ koruma özelliği bulunduğu için tek
başına da kullanılabildiği kanser türleri: baş-boyun kanserleri,
prostat kanseri, jinekolojik kanserler, beyin tümörleri vb.’dir.
Kanser tedavisi uzun süreli ve multidisipliner bir yaklaşım
gerektirir. Bu nedenle radyoterapinin tam donanımlı bir
merkezde uygulanması önemlidir. Medicana Konya
Hastanesi’nde Onkolojik Cerrahi Branşlar, Tıbbi onkoloji
Kliniği, PET-BT’nin yer aldığı Nükleer Tıp Kliniği ve yeni
hizmete giren Radyasyon Onkolojisi Kliniği ile bu ortam
sağlanmıştır.

Radiotherapy (radiation therapy) is a discipline that enables
the treatment of cancer using ionized radiation (which causes
cell death by creating fractures in the DNA). Radiotherapy is
highly effective on cancer cells that grow much faster than
normal cells. In the treatment of cancer; 60% of radiotherapy
is sometimes used in order to reduce the tumor before
surgery, sometimes for the purpose of cleaning cancer cells
that may have remained after surgery, and sometimes in
addition to treatments such as drug treatment.
With the use of high-energy radiation in cancer treatments,
day by day renewed radiotherapy technologies are now
being applied as a priority option for many types of cancer.
Some of these cancers and even radiotherapy can be used
alone because of the organ protection feature: head and
neck cancers, prostate cancer, gynecological cancers, brain
tumors, etc.
Cancer treatment requires a long-term and multidisciplinary
approach. Therefore, it is important to apply radiotherapy in
a fully equipped center. This environment was provided by
Medicana Konya Hospital with Oncology Surgery Branches,
Medical oncology Clinic, Nuclear Medicine Clinic including
PET-CT and the newly opened Radiation Oncology Clinic.

Kliniğimizde tüm radyoterapi cihazlarında bulunan özellikleri
bir araya toplayan RapidArc ile doğru müdahalenin daha
kısa zamanda ve en uygun miktarda yapılması sağlanır.
IMRT (yoğunluk ayarlı radyoterapi) tekniğinin gelişmiş bir
şekli olan VMAT (Volümetrik Arc Tedavisi) yöntemi ile kanserli
bölgedeki radyasyonun yoğunluğu ayarlanarak istenen doz
dağılımı ideale en yakın değerde ve 3 boyutlu olarak sağlanır.
Tümöre yüksek dozlar uygulanabilirken sağlıklı dokular da
maksimum oranda korunur. IGRT (görüntü klavuzluğunda
radyoterapi) yöntemi ile de hasta yanlızca tedavi öncesinde
değil tedavi sırasında da görüntülenerek ışınlanacak
bölgedeki sapmanın önüne geçilebilir ve hastaların tedavi
alanının doğruluğu kesinleşir. SRT (stereotaktik radyoterapi)
yöntemi ile milimetrik düzeydeki çok küçük tümörlere
noktasal ışınlama yapılabilir.Noktasal atış olarak yapılan bu
ışınlama ile tümöre yüksek dozda ışın verilir.

RapidArc, which combines the features of all radiotherapy
devices in our clinic, provides the right intervention in a shorter
time and in the most appropriate amount. With the VMAT
(VolumetricArc Therapy) method, which is an advanced
form of IRR (intensity regulated radiotherapy) technique,
the intensity of the radiation in the cancerous region can be
adjusted to achieve the desired dose distribution in an optimal
value and in 3 dimensions. While high doses can be applied
to the tumor, healthy tissues are preserved at the maximum
rate. By using IGRT (image-guided radiotherapy) method,
the patient can be monitored not only before treatment but
also during the treatment, and the deviation in the region
to be irradiated can be prevented and the accuracy of the
treatment area of the patients is confirmed. SRT (stereotactic
radiotherapy) method can be used to irradiate very small
tumors in millimeters. With this irradiation made as a point
shot, a high dose of radiation is given to the tumor.

Sonuç olarak daha az yan etki ile daha etkin bir kanser
tedavisi hem bizim hem de hastalarımızın yüzünü güldürüyor.

As a result, a more effective cancer treatment with fewer side
effects makes both our patients and our patients happy.
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KONYA’NIN İLK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
SELÇUKLU’DA AÇILDI
KONYA’S FIRST CHILDREN’S LIBRARY OPENED IN SELÇUKLU
Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan
Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.
Selçuklu Municipality KOP Children’s Library which was completed in cooperation with Selçuklu Municipality,
Department of KOP Administration and Selçuklu District Directorate of National Educationhas been inaugurated.

Selçuklu’da eğitme olan destek yeni eğitim öğretim
döneminde de artarak devam ediyor. Selçuklu Belediyesi,
KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan ve Konya’da bir ilk
olan “KOP Çocuk Kütüphanesi”nin açılışı düzenlenen
tören ile gerçekleştirildi. 4-10 yaş grubundaki öğrencilere
hitap edecek KOP Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı
ile çocukların okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmelerini
sağlarken kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri
ve elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri
geliştirmelerini sağlayacak.

Support for education in the Selçuklu county continues to
increase in the new education period, too. The inauguration
of the “KOP Children’s Library” which is a first in Konya
and was completed withthe cooperation of Selçuklu
Municipality, Department of KOP Administration and
Selçuklu District Directorate of National Education has been
performed. Appealing to students in the age group of 4-10,
with its colorful environment, KOP Children’s Librarywill
enable children to enjoy reading and discover information,
and also enable them to make effective use of libraries and
develop their skills in using electronic and printed media.

Aydınlık Evler Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış

Konya Governor CüneyitOrhanToprak, Konya Metropolitan
Deputy Mayor Fatih Özgökçen, Selçuklu Mayor Ahmet
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törenine Konya Valisi Cüneyit
Orhan Toprak, Konya Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Fatih
Özgökçen, Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Selçuklu Kaymakamı Ömer
Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı
Resul Çelik, Ak Parti Konya İl
Başkanı Hasan Angı, Karatay
Belediyesi Başkanı Hasan Kılca,
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü
Turan Kayacılar, Ak Parti Selçuklu
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer
Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret
Karabiber, KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve
Belediye Meclis Üyeleri, mahalle
muhtarları, basın mensupları ve
vatandaşlar katıldı.

Pekyatırmacı,Provincial Director
of National Education Seyit Ali
Büyük, Selçuklu District Governor
Ömer HilmiYamlı, Meram District
Governor ResulÇelik,AK Party
(Justice and Development Party)
Konya Provincial Chairman Hasan
Angı, Karatay Mayor Hasan
Kılca, Selçuklu District Director of
National EducationTuranKayacılar,
AK Party Selçuklu District President
Mustafa HakanÖzer, Selçuklu
District Mufti NusretKarabiber,
President of KOP Regional
Development Administration
İhsanBostancı and City Councilors,
neighborhood mukhtars, press
members and citizens participated
in the inauguration ceremony held
in AydınlıkEvler Family Life Center.

Selçuklu’ya bu eğitim
döneminde 20 yeni kütüphane
daha kazandıracağız
Selçuklu’daki kütüphane yatırımları
ve KOP Çocuk Kütüphanesi
hakkında bilgiler veren Başkan
Pekyatırmacı,” Selçuklu Belediyesi
KOP Çocuk Kütüphanesi ile
birlikte 2019-2020 eğitim öğretim
yılında 20 yeni kütüphanemizin
de çocuklarımızın hizmetine
sunulacağının müjdesini veriyorum.
Böylece yerel yönetimlerde bir
rekora imza atarak kütüphane
sayımızı 78’e çıkarıyoruz. Bu
kütüphanelerin 69’u okul, 8’i
halk ve 1 tanesi de çocuk
kütüphanesinden oluşuyor. Bugün
açılışını gerçekleştirdiğimiz KOP
Çocuk Kütüphanemiz Selçuklu
Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi
Başkanlığı işbirliği
ile hayata geçirildi. 4-10 yaş
aralığındaki çocuklarımızın
kütüphane ve kitapla tanışmasını
sağlamaya yönelik mekânlar
oluşturulan projemizde toplam
6.000 kitap mevcuttur. Burada
özel olarak oluşturulan alanlarda
çocuklarımızın okumanın keyfini
ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını
yaşamaları, kütüphanelerden
etkili biçimde yararlanabilmeleri,
elektronik ve yazılı medya kullanım
becerilerini geliştirmelerini
amaçlıyoruz. Digital eğitim

We will bring 20 more libraries
in Selçuklu County within this
education period
Giving information about the
library investments in Selçuklu
and KOP Children’s Library,
Mayor Pekyatırmacı stated as
follow: “I give the good news
that with Selçuklu Municipality
KOP Children’s Library, 20 more
new libraries will be dedicated
for our children in the 2019-2020
academic year. Thus, we set a
record in local administrations
and increase the number of our
libraries to 78.69 of these libraries
consist of school libraries, 8 of
them public libraries and one of
them is the children’s library. KOP
Children’s Library that we opened
today has been accomplished
with the cooperation of Selçuklu
Municipality, Department of KOP
Administration and Selçuklu
District Directorate of National
Education. There are a total of
6,000 books in our project which
creates spaces for our children
aged 4-10 to meet the library and
the books. Here, we aim to provide
our children with the excitement
of reading and discovering
information, making effective use
of libraries, and developing their
skills in using electronic and print
media in specially created areas.
All kinds of technical equipment
and internet infrastructure have
been provided for access to digital
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içeriklerine ve bilgi bankalarına ulaşım için her türlü
teknik donanım ve internet altyapısı sağlanmış, zekâ
oyunları, geleneksel Türk oyunları, kitap, dergi ve
diğer basılı ve dijital yayınların teminini ile mimari proje
uygulanarak çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur.
Projelendirmede; çocuklarımızın ufkunu açacak, hayal
dünyalarını zenginleştirecek uzay teması kullanılmıştır.
Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi, kolay
erişilebilen ve dezavantajlı gruplarında rahat hareket
etmelerini sağlayacak niteliktedir. Geleneksel Türk
oyunları, bireysel okuma alanları, drama, resim, müzik,
boyama ve masal anlatıcılığı etkinlikleri, yeteneklerine
göre sanatsal eğitimler alabilecekleri, görme engellilerin
elektronik ortamda ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri
bir mekân olarak planlanan Çocuk Kütüphanemiz
515.565 TL’ye mal olmuştur. Selçuklu Belediyesi KOP
Çocuk Kütüphanesi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor,
kütüphanemizin kazandırılmasında işbirliği yaptığımız
KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne, projenin fikir aşamasından bugüne
kadar olan emeklerinden dolayı SEDEP Yürütme
Kurulu ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak bu eserlerin
kazandırılmasında bizlere ilham veren sevgili çocuklarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de
konuşmasında 2023 Eğitim vizyonu çocuklarımızın
geleceklerini çok iyi şekillendirmek noktasında ilk yerli ve
milli bir belge olduğunu ifade ederek, “Bu belgenin hayata
geçme noktasında 81 ilimizde yoğun çalışmalar yapılıyor.
Bu tarz çalışmaların hayata geçirilmesi noktasında
Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz yoğun bir
şekilde destek içerisindeler. Bu projede emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

educational contents and knowledge banks, and it has
been made available to our children through the provision
of intelligence games, traditional Turkish games, books,
magazines and other printed and digital publications
and architectural projects. In the project, space theme
that will open the horizons of our children and enrich
their imagination has been used. Selçuklu Municipality
KOP Children’s Library is easily accessible and offers a
comfortable environment for disadvantaged groups. Our
Children’s Library, which was designed to provide spaces
for traditional Turkish games,individual reading areas, the
activities of drama, painting, music and storytelling, and
where they can receive artistic trainings according to their
abilities and where visually impaired people can listen to
fairy tales electronically, costed to 515.565 TL. I hope that
the KOP Children’s Library of Selçuklu Municipality to be
beneficial to our city, and I would like to thank the KOP
Administration and Selçuklu District Directorate of National
Education for the cooperation in bringing the library in our
city, to SEDEP Executive Board and my team members,
for their efforts from the gestation to the present and finally
to our dear children who have inspired us to gain these
works.
In his speech, Seyit Ali Büyük, Konya Provincial National
Education Director, stated that the 2023 Education vision
is the first domestic and national document to shape the
future of our children very well and added that: “Intensive
works are being carried out in 81 provinces for realization
of this document.Our metropolitan municipality and district
municipalities are heavily supported in the realization
of such activities.I would like to thank everyone who
contributed to this project.”
Stating that as KOP Regional Development

KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak KOP bölgesinde
okuma alışkanlığının geliştirilmesi kapsamında önemli
projeler yürüttüklerini ifade eden KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı;” Özellikle çocuklarımızın
okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle
tanıştırılmasını n önemli olduğu sonucundan yola çıkarak
proje desteklerimizde çocuklara yönelik özel iç tasarıma
sahip kütüphanelerin kurulumuna öncelik verdik.Bu
kapsamda KOP illerimizde 7 adet Çocuk Kütüphanesi
yapımı desteklendi. Bugün açılışını yaptığımız Selçuklu
Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi de bunlardan birisi.
Selçuklu Belediyesi tarafından 4-10 yaş grubu çocuklar
için tasarlanan ve içerisinde 6 bin adet yayın bulunan
bu çocuk kütüphanesi için başkanlığımız tarafından
yaklaşık 300 bin TL finansal destek sağlandı. Bu
kütüphanemizde çocuklara küçük yaşlardan itibaren birer
iyi bir okur olma bilinci ve alışkanlığı kazanmak amacıyla
zengin ve güncel bir koleksiyon oluşturulmuş, eğitsel
oyuncak ve araç gereçlerle de desteklenmiştir. Gerek
ulaşabildiği çocuk sayısı, gerekse etkinlik ve sağladığı
hizmet çeşitliliği açısından KOP Okuyor Kapsamında
gerçekleştirilen projeler kapsamında müstesna bir yeri
olan bu kütüphanemizin Konya’mıza kazandırdıkları için
Selçuklu Belediyemize ve sağladığı katkılardan dolayı İl ve
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyor,
kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yatırımlar Konya’mızın eğitim kalitesine katkı sağlıyor
KOP Çocuk Kütüphanesi’nin açılışında bulunmaktan dolayı
duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Fatih Özgökçen “Geçmişini iyi
bilen, bugününe vakıf, geleceği için büyük hayalleri olan
nesiller geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın çağın
şartlarında tam donanımlı, kültürel dokumuza uyumlu ve
ahlaklı bireyler olarak yetişebilmeleri için eğitime yapılan
yatırımlarda büyük önem taşımaktadır. Tarihi geçmişi

228

Administration,they carry out important projects within
the scope of improving reading habit in KOP region,
İhsanBostancı, President of KOP Regional Development
Administration said that; “Starting from the fact that
it is important to introducethe libraries to our children
from pre-school period, in our project support, we
prioritized the installation of libraries with special interior
design for children.In this context, the construction of
7 Children’s Libraries in KOP provinces was supported.
Selçuklu Municipality KOP Children’s Library, which we
opened today, is one of them.Our Agency provided
financial support of approximately 300 thousand TL for
this children’s library, which was designed by Selçuklu
Municipality for the children aged 4-10and contains 6
thousand publications.In this library, a rich and up-to-date
collection has been created in order to gain the awareness
and habit of being a good reader for children from an early
age and supported by educational toys and equipment.I
would like to thank the Selçuklu Municipality for bringing
this library, which has an exceptional place within the
scope of the projects realized within the scope of “KOP is
Reading” and both in terms of the number of children and
the variety of activities and services it provides,to Konya
and our Provincial and Seljuk District National Education
Directorates for their contributions.
Investments contribute to the quality of education in Konya
Expressing his pleasure to be at the inauguration of the
KOP Children’s Library, Fatih Özgökçen,Deputy Chairman
of Konya Metropolitan Municipality said that; “Generations
who know their past well, have a foundation for today and
have big dreams for their future are the guarantees of our
future.It is of great importance in investments in education
so that our children can grow up to be fully equipped,
compatible with our cultural fabric and moral individuals
under the conditions of the age. In Konya, a city that has
learned and shared what has been learned for centuries

BASKI AMBALAJ
OFSET SÜREKLİLİK
ZAMAN TASARIM

modelofset.com.tr

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’da
konuşmasında Konya’da yapılan
eğitim yatırımlarının önemine değinerek
“Burada amacımız eğitim camiamız
ile yerel yönetimlerimizin bu projede
olduğu gibi kalkınma ajanslarımızla iş
birliği yaparak böyle tesisleri Konya’mıza
kazandırarak sayılarını arttırmaktır.
Açılışı gerçekleşen bu kütüphanemizin
çocuklarımıza okuma alışkanlığını erken
yaşlarda kazandıracağına inancımız
tam. Bu tesis ile çocuklarımız okuma
alışkanlığını kültürle, sanatla, ve eğlence
ile kazanacaklardır. Bu tür tesislerimizin
sayılarının artması çocuklarımızın
geleceği için önemlidir” dedi.

Addressing the importance of education
investments in Konya, Cüneyit
OrhanToprak, Konya Governor stated
that; “Our aim here is to increase the
number of our education community
and local administrations by cooperating
with development agencies as in this
project by bringing such facilities to our
Konya.We believe that this library, which
has been inaugurated, will give our
children the habit of reading at an early
age.With this facility, our children will
gain the habit of reading with culture,
art and entertainment.Increasing the
number of such facilities is important for
the future of our children.”

ve kültürel mirasıyla yüzyıllardır
öğrenen ve öğrendiklerini
aktaran ve paylaşan bir şehir
olan Konya’mızda Milli Eğitim
Bakanlığımızın yapmış olduğu
yatırımların yanı sıra hem
Büyükşehir Belediyemizin hem
de diğer ilçe belediyelerimizin
yoğun çalışmaları mevcuttur.
Açılışını yapacağımız KOP Çocuk
Kütüphanesi de çocuklarımızın
sosyo-kültürel gelişimize katkı
sağlayacak, bilgi ve becerileri
ile donanımlı hale gelmelerini
sağlayacak yeni nesiller olarak
yetişmesine katkı sağlayacaktır.
Konya’mızın eğitim kalitesini
yükseltecek bu değerli eserin
hayata geçirilmesinde emeği
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından
Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk
Kütüphanesi’nin açılışı protokol
üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Açılışın ardından heyet kütüphaneyi
gezdi ve etkinlikler hakkında bilgi
aldı.
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with its historical past and cultural
heritage, there are intensive efforts
of, in addition to the investments
made by the Ministry of National
Education, both the Metropolitan
Municipality and other district
municipalities. The KOP Children’s
Library, which we will open, will
also contribute to the socio-cultural
development of our children and
will contribute to the upbringing of
children as new generations that will
enable them to become equipped
with their knowledge and skills.I
would like to thank those who
contributed to the realization of this
valuable work that will improve the
quality of education in Konya.
Following the speeches, the
inauguration of the KOP Children’s
Library of Selçuklu Municipality was
carried out by the members of the
protocol.
After the inauguration, the
delegation visited the library and
received information about the
activities.

DUMAN, ALEVDEN DAHA HIZLI VE SESSİZDİR,
OLASI YANGINDA ORTAMI TERK EDEBİLMEK İÇİN

DÖRT DAKİKA ZAMANIMIZ VAR!
SMOKE IS FASTER AND QUIETER THAN FLAME,
TO ABANDONED THE POSSIBLE FIRE ENVIRONMENT

WE HAVE FOUR MINUTES!

“ Hepimiz biliyoruz ki; Yangınlarda en büyük tehlike dumandır. Yangınlarda ölenlerin bir çoğu alevlerden değil yangın dumanından
boğularak hayatını kaybederler. Yangın dumanı, insanı uyutur ve boğar.
“As we all know; The greatest danger in fires is smoke. Many of those who die in fires die by drowning in fire smoke and not in flames.
Fire smoke drows and suffocates.

Apartmanlarda, Okullarda, Hastanelerde AVM’lerde Otel
vs. yerlerde önceden alınması gereken önlemlerden
biriside Duman sızdırmaz ve Alev geciktirici Fitil
uygulamasıdır. Dumanın ve alevin önlendiği, geçişine izin
verilmediği ortam GÜVENLİ ORTAMDIR. ”

One of the precautions to be taken in places as apartments,
schools, hospitals, shopping malls, hotels etc. is Smokeproof and Flame-retardant Roving application. The
environment in which smoke and flame is prevented and not
allowed to pass is a SAFE ENVIRONMENT. “

Yaklaşık 20 yıldır İnşaat sektörü başta olmak üzere
sızdırmazlık ürünleri tasarlayan ve üretimini CONTACALL
markasıyla titizlikle yapan ÇERMİKLER LTD. ŞTİ.
firmamız, 2013 yılında Yangın Grubu ürünlerimiz arasına
İntümesan (Yangın Duman Sızdırmaz) Fitili koyma kararı
aldı. Avrupa Birliği uyum süreci mevzuatında toplu yaşam
kullanım alanlarında yangın mevzuatı, yanmaz özellikleri

ÇERMİKLER Limited Company has been designing
sealing products especially in the construction sector for
20 years and has been producing meticulously under the
brand of CONTACALL. In 2013, our company decided to
put Intumesan (Fire Smoke Sealant) Roving among our
Fire Group products. In the harmonization process of the
European Union, fire legislation determined in public living
areas, fireproof properties and fire smoke sealing wicks have
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tesbit edilmiş olup yangın dumanı sızdırmaz fitillerini de
bu kapsama dahil etmiştir.
İntümesan Fitil; Yangın Kapılarında, Asansörlerde,
Yangın bariyerlerinde, Acil Çıkış kapılarında hatta son
yıllarda, Çelik Kapı ve İç Oda kapılarında kullanılmaya
başlanmıştır. Bu ürün yangın esnasında üretildiği
hacimden 20 kat daha hacim değiştirerek, şişerek
boşlukları doldurup duman geçişine engel olmaktadır.
Firmamız; 2014 yılında yine bir ilki de başardı ve
ÇERMİKLER LTD. ŞTİ. olarak CONTACALL markamızla
bu faydalı üründe Türkiye’de tek üretici olma ünvanını
eline aldı. Bir yıl kadar süren arge ve üretim planlama
sürecini tamamen kendi imkanlarımızla yürüttük,
hammaddesini ürettik ve Piyasaya sürdük.
Türkiye’de bu sektöre tedarik sağlayan ithalatçı
Firmalar bu ürünün m.tül Fiyatını 2 EURO’ya
satıyorlarken, biz yerli piyasaya ve
yurt dışına m.tül fiyatını
0,50 EURO’dan vermeye
başladık. Dış ülkelerden
abartılmış fiyatlı bu ürünün
ithalatını önleyerek, sadece 2014
yılında ithalatı yapılan 6.000.000
m.tül İntümesan Fitil satışından
kaynaklanan 9 milyon EURO farkı
Türkiye ekonomisine kazandırdık.
Dolayısıyla, Yurt dışı ürünlerin fiyatları
bizim fiyatlarımıza ayak uymak
zorunda kalmıştır.
2017 yılında ise EFECTİS
ERA (Uluslararası Akreditasyon kurumu) İNTÜMESAN
Ürünümüzün; 120 dakika ve 1100 derece sıcaklıkta
dayanma süresini EEA-1700-0012 nolu sertifikasıyla
belgelendirmiştir.
İlginçtir ki; 2018 yılında aynı sektörde olan ve Türkiye’de
satışlarının önemli ölçüde düştüğünü sonradan ifade
eden bir Fransız firması ısrarla Şirketimizden ortaklık
görüşmesi için randevu talep etmiş ve Genel Müdürleri
bizzat Şirketimize kadar gelmişler, ancak Şirketimiz
prensipleri gereği ortaklık talepleri reddedilmiştir.
Çermikler; bu yıl Gamatest Firmasında gerçekleşen Alev
geciktirici sızdırmazlık fitili testinden de başarılı geçmiş
çalışmalarını taçlandırmaya devam etmektedir.
Memet ÇERMİK
Çermikler Ltd. Şti./Yönetim Kurulu Başkanı
Çermikler Limited Company / Chairman Of
The Executive Board
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been included in this scope.
Intumescent Suppository; In recent years Fire Doors,
Elevators, Fire Barriers, Emergency Exit Doors, Even Steel
Doors And Interior Room Doors have begun to be used. This
product changes 20 times more the volume than the one
produced during a fire, inflates the gaps and prevents the
passage of smoke.
In 2014, our company also managed another first and as
ÇERMİKLER Limited Company our brand CONTACALL
with this useful product took the title of being the only
manufacturer in Turkey. We carried out the R & D and
production planning process, which lasted for about a year,
with our own means, produced the raw material and put it
on market.
When the importing company in Turkey
was providing supply to this sector
with the price of 2 Euros/linear meter
for this product, we started to give to
the domestic and abroad market 0.50
Euros/linear meter price. By preventing
the import of this exaggerated price from
foreign countries, with the imports made
in 2014 of 6.000.000 linear meter resulting
from the sales of İntümesan Fitil’s we
provide 9 million euro difference for Turkey’s
economy. Therefore, the prices of overseas
products had to adjust to our prices.
In 2017, our product INTÜMESAN certificated
its durability at 120 minutes and 1100 degrees with
EEA-1700-0012 certificate from EFECTİS ERA (International
Accreditation Agency)
It is interesting the fact that a French company in the same
sector in 2018, which subsequently stated that sales
dropped significantly in Turkey insistently, requested an
appointment for partnership meeting with our company and
their General Manager personally came to our company,
however, as per the principles of our company, partnership
requests were rejected.
This year, Çermikler continues to crown its successful
past works from the flame retardant sealing wick test at
Gamatest.
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KARATAY BELEDİYESİ
KENDİ ELEKTRİĞİNİ
KENDİSİ ÜRETİYOR
KARATAY MUNICIPALITY
PRODUCES ITS OWN ELECTRICITY

Karatay Belediyesi, bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Çevreci ve yenilenebilir
enerji alanlarındaki projeleriyle ilçeye büyük değer katan Karatay Belediyesi, ilki 2017’de hayata geçirilen güneş enerji santralinin
ikincisini de faaliyete geçirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iki santralden toplamda 1.2 megavatlık enerji üretildiğini
belirterek, “Belediyemize ait tüm bina, park ve tesislerimizde tükettiğimiz kadar 1.5 milyon liralık katma değere sahip enerjiyi güneş
enerji santrallerimizde üretiyoruz” dedi.
Karatay Municipality continues to change the face of the district with the investments it has realized until today. Karatay Municipality,
which adds great value to the district with its projects in environmental and renewable energy fields, launched the second solar power
plant, the first of which was implemented in 2017. Mayor of Karatay Hasan Kılca stated that 1.2 megawatts of energy were produced
from two plants. ‘’In our solar power plants we produce the energy of all our buildings, parks and facilities belonging to the municipality
with the added value of 1.5 million liras’’ he stated.
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Karatay Belediyesi tarafından
Saracoğlu Mahallesi’nde yapımı
tamamlanan Güneş Enerji
Santrali(GES), faaliyete geçerek
enerji üretimine başladı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca, toplamda 5 milyon 780 bin
liraya mal olan ve 4 bin 400 adet
260W gücünde polikristal fotoyoltaik
panel kullanılan güneş enerji
santralinde incelemelerde bulundu.
Devletimizin Enerjide Dışa
Bağımlılıktan Kurtulma Vizyonuna
Katkı Sağlıyoruz
Başkanı Hasan Kılca, fiziki ve sosyal
belediyecilik çalışmalarının yanı sıra
çevre ve enerji alanlarında da önemli
hizmetlere imza attıklarını belirterek
hizmete giren Karatay Belediyesi’ne
ait ikinci güneş enerji santralinin
önemine değindi.
Hasan Kılca, ilki Tatlıcak
Mahallesi’nde faaliyete geçirilen ve
3 bin 770 metrekare arsa üzerine
kurulan güneş enerji santralinin 1
milyon 220 bin liraya mal olduğunu
hatırlatarak, “Ülkemizin enerjide
artan dışa bağımlılığını azaltmak
amacıyla gerek hükümetimiz
gerekse de Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığımız bugüne kadar birçok
vizyon projelere imza attılar. Karatay
Belediyesi olarak bizler de bu
vizyona katkı sunmak amacıyla iki

The Solar Power Plant (SPP),
which was completed by
Karatay Municipality in Saracoğlu
Neighborhood, commenced
operations and started to produce
energy.
Karatay Mayor Hasan Kilca was
present in the examination of
the solar power plant, which is
a total of 5 million 780 thousand
liras investment and 4 thousand
400 pieces of 260W power
polycrystalline photovoltaic panel in
use.
We Contribute To The Vision Of
Our State To Rescue From The
Dependence Of Energy
Mayor Hasan Kılca mentioned the
importance of the second solar
power plant of Karatay Municipality,
which stated that they have
accomplished important services in
the fields of environment and energy
as well as physical and social
municipality works.
Hasan Kılca, recalled that is
the first of which was put into
operation in the Neighborhood
of Tatlıcak and established on 3
thousand 770 square meters of
land the solar power plant cost
1 million 220 thousand liras, he
stated ‘’ In order to reduce the
increasing dependence of our
country on foreign energy, both
our government and the Ministry of
Energy and Natural Resources have
undertaken many vision projects
so far. We, as Karatay Municipality,
have implemented two solar power
plants in order to contribute to
this vision. When we set out for
these projects, our goal was to be
able to generate our own energy
as a municipality and to increase
sustainability in energy production
with renewable energy sources. I
can say that we have achieved this
with the two solar power plants we
have put into service.’’

güneş enerji santralini hayata geçirdik. Bu projelerimiz
için yola çıkıldığında hedefimiz, belediye olarak kendi
enerjimizi üretebilmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
enerji üretiminde sürdürülebilirliği arttırmaktı. Hizmete
sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu başardığımızı
söyleyebilirim” dedi.
Belediye Olarak Tükettiğimiz Kadar Enerji Üretiyoruz
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Saraçoğlu
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 1000 kW’lık ikinci
güneş enerji santralinin faaliyete geçtiğinin müjdesini
verdiği değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Toplamda 20
bin metrekarelik alanda kurduğumuz ikinci güneş enerji
santralimiz 1 mW’lık güç üretimine sahip. Trafo köşk
ve güvenlik binası ile 4 bin 400 adet panelin bulunduğu
santralimizin hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce Tatlıcak
Mahallemizde kurduğumuz ilk santralimizle birlikte şu anda
belediyemizin yenilenebilir enerjiye yaptığı katkımız, 1,2
megavatlık bir güce ulaşmış oldu. Saraçoğlu Mahallemizde
yapımını tamamladığımız ikinci santralimiz de şu anda
MEDAŞ’ın iletim hattına bağlanmış ve enerji üretimi
yapılmaktadır. Her iki santralden ürettiğimiz enerji, 1,5
milyon lira değerinde. Dolayısıyla artık belediyemize ait
tüm binalarda, asfalt şantiyemizde, tamirhanelerimizde ve
parklarımızda yani bütün tesislerimizde tükettiğimiz enerji
kadar bir enerjiyi bu santrallerimizden sağlamış oluyoruz.
Tesisimiz de kısa sürede kendisini amorti edecek. Karatay
Belediyesi olarak yenilenebilir, temiz ve çevreci enerjiye
geçmiş durumdayız.”

As Municipality, We Produce As Much Energy As We
Consume
The Mayor of Karatay Hasan Kılca giving the good news
that the second solar power plant of 1000 kW, was
completed in Saraçoğlu Neighborhood and was put into
operation continued his speech as follows: Our second
solar power plant, which we have established on a
total area of 20 thousand square meters, has a power
generation of 1 mW. I wish our plant with transformer
kiosk, security building and 4 thousand 400 panels to be
beneficial. With the first power plant we established in
the Tatlıcak neighborhood, our contribution to renewable
energy has reached a power of 1.2 megawatts. Our
second plant, which we have completed in Saraçoğlu
neighborhood, is now connected to MEDAŞ’s
transmission line and energy production is being done.
The energy we produce from both plants is worth 1.5
million Turkish liras. Therefore, we are now providing as
much energy as we consume in all our facilities, asphalt
construction sites, workshops and parks, from these
power plants. Our facility will pay for itself in a short time.
As Karatay Municipality, we have switched to renewable,
clean and green energy.”
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TÜRKİYE’DE BİR İLK:
“TEŞVİK KART İLE MAKSİMUM
İNDİRİM, MAKSİMUM KAZANÇ
DÖNEMİ BAŞLIYOR”
A FIRST IN TURKEY:
“MAXIMUM DISCOUNT WITH TEŞVİKKART,
MAXIMUM EARNING PERIOD BEGINS”
Innovative modules that provide advantages in your
expenses are at Teşvikkart
Teşvikkart offers special discounts and campaign
advantages, which can be benefited by member
businesses and individuals, taking into consideration
the needs of public and private institutions, corporate
employees and their families, covering Turkey.
With Teşvikkart, discounts are available fom exclusive
contracted brands in different sectors.
Special advantages are provided to Teşvikkart in many
different expenses such as fuel, restaurants, grocery
stores and textiles.
At the same time, cardholders have the opportunity to
benefit from the campaigns organized.
Teşvikkart can be obtained over the internet from sales
offices as well as from our contracted institutions.

Harcamalarınızda avantaj sağlayan yenilikçi modüller
Teşvikkart’ta
TeşvikKart, Türkiye genelini kapsayan, kamu ve özel
kurumlar, kurum çalışanları ve ailelerinin ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak üye işyerlerinin ve kişilerin
faydalanabileceği Teşvikart’a özel indirim ve kampanya
avantajlarını sunmaktadır.
TeşvikKart ile farklı sektörlerdeki anlaşmalı
seçkin markalardan indirim imkanı alınmaktadır.
Akaryakıt, restoran, market ve tekstil gibi birçok
farklı harcamalarınızda TeşvikKart’a özel avantajlar
sağlanmaktadır. Aynı zamanda kart sahipleri, düzenlenen
kampanyalardan da faydalanma fırsatı bulmaktadır.
TeşvikKart internet üzerinden, satış ofislerinden temin
edilebilindiği gibi anlaşmalı kurumlarımızdan da temin
etmek mümkündür.
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We analyzed companies, employees and their families
in Turkey one by one.
Teşvikkart has made improvements on a system that
analyzes the discount advantages of our daily expenses
and works with the cash back (TL refund) model at certain
rates according to the expenditures made. It provides
the opportunity to use all TLs earned in the system in our
contracted institutions.
We thought from fuel to grocery stores spending, from
restaurants to hospital expenses.
With the Teşvikkart, we have a system that offers
maximum advantage to the family budget. After analyzing
your daily expenses, when you pay all your expenses
from our contracting institutions with the Teşvikkart, you
can see the reporting via the cash back mobile app which
sends you the end-of-the-month statement. If you wish,
you can also track all your expenses through one system
with your family card.
We haven’t forgotten the students.
We have also thought of all the details for students
aged 13 and over to benefit from Teşvikkart privileges.

Türkiye’deki şirketleri, çalışanlarını ve ailelerini tek
tek analiz ettik.
Teşvik Kart, günlük harcamalarımızdaki indirim
avantajlarını analiz eden, yapılan harcamalara göre
belirli oranlarda TL cash back (TL para iadesi) modeli ile
çalışan bir sistem üzerinde geliştirmeler gerçekleştirmiştir.
Sistemde kazandırılan tüm TL’leri anlaşmalı
kurumlarımızda da kullanım olanağı sunmaktadır.
Akaryakıt’tan market harcamasına, restauranttan
hastane harcamalarına kadar düşündük.
Teşvik Kart ile aile bütçesine maksimum düzeyde avantaj
sunan bir sisteme sahibiz. Günlük harcamalarınızı analiz
ettikten sonra anlaşmalı kurumlarımızdan yapacağınız
tüm harcamaları Teşvik Kart’la ödediğinizde ay sonu
ekstre tarafınıza gönderilerek TL cash back (TL para
iadesi) mobil uygulama üzerinden raporlamaları
görebilirsiniz. İsterseniz aile kartınız ile tüm harcamalarınızı
tek sistem üzerinden de takip edebilirsiniz.
Öğrencileri de unutmadık.
13 yaş ve üzeri öğrencileri de Teşvik Kart ayrıcalıklarından
faydalanması için tüm detayları düşündük. Sadece
ebeveynlerin temin edeceği kartları kullanarak tüm
öğrenciler anlaşmalı kurumlardan indirim kullanabilir.
Harcamalarını tanımlı olan işyerlerinde gerçekleştirebilir.
Kurumsal şirketler ve çalışanları için özel
çözümlerimiz ile Aile Bütçesine tam Teşvik
Aile bireylerinin tamamına çalıştığı kurumdaki İnsan
Kaynakları departmanına başvuruda bulunarak kart temin
edebilir.
Her ihtiyaca özel anlaşmalı kurumlar
Kamu-özel kuruluşlar, çalışanlar, aileler, öğrenciler için
tüm bireylerin ve işletmelerin harcamalarını analiz edip;
en çok ihtiyaç duyulan marka ve harcama türlerine göre
indirim anlaşmalarını gerçekleştirdik.
“Maksimum Kazanç, Maksimum Avantaj” Sloganımız
Türkiye’de en yüksek adette kart kullanıcısına sunacağı
avantajlar ile sektörde en yüksek indirim oranlarını
kullandırmayı taahhüt etmekteyiz. Bu da bizim
“Maksimum Kazanç, Maksimum Avantaj” mottomuzun
oluşmasına neden olmuştur. Hedefimiz tüm kart
kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak en yüksek
teknolojide avantajlar sunmak üzerine odaklanmaktayız.
İndirim Anlaşması Başlıca Hangi Sektörlerde
Geçerlidir?
Akaryakıt | Market | Restaurant | Tekstil&Mağazacılık|
Sigorta| Otel | Eğitim | Tatil | Araç Kiralama | Kırtasiye |
Ulaşım | Sinema-Konser-Eğlence | Teknoloji
Ümit Gediman
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board
Teşvik Kart Teknoloji A.Ş.
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All students can use discounts from the contracted
institutions using only cards provided by parents.
Expenditure can be realized in defined workplaces.
Full Incentive to the Family Budget with our special
solutions for corporate companies and employees
All family members can obtain a card by applying to the
human resources department at the institution where they
work.
Contracted institutions for every need
Analyze the expenditures of all individuals and businesses
for public-private organizations, employees, families,
students. We realized discount agreements according to
the brands and spending types that are most needed.
Our motto is “Maximum Gain, Maximum Advantage”
We are committed to making use of the highest discount
rates in the sector with the advantages it will offer to the
highest card user in Turkey.
This has led to the formation of our motto “Maximum Gain,
Maximum Advantage”. Our goal is to offer the highest
technology benefits in accordance with the needs of all
our card users.
Which Sectors Are The Discount Agreement Mainly
Valid?
Fuel | Market | Restaurant | Textiles & Merchandising
| insurance | Hotel | Education | Holiday | Car Rental
| Stationery | Transportation | Cinema-ConcertEntertainment | Technology

DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU: MEKE GÖLÜ
MEKE LAKE: THE WORLD’S EVIL EYE

Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında, 5 milyon yıl önce
volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla
dolarak göle dönüşmesiyle oluşan Meke Gölü, görünümü
nedeniyle “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak nitelendiriliyor.
Güzelliğiyle görenleri adeta kendine hayran bırakan kraterin,
yerden yüksekliği 75 metre. Volkanik tepenin ortasında
çukurluk bulunuyor. Meke Kriteri, tepe kısmı kırmızı, siyah
renkli lavlardan ve lav parçalarından oluşuyor.
Ziyaretçilerini adeta büyüleyen Meke Gölü, son yıllarda
ise göldeki su seviyesi azalmasına ve kurumasına rağmen
uğrak yerler arasında.
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Meke Lake is founded near the district of Karapınar, Konya,
from a crater formed 5 million years ago due to a volcanic
eruption it converted into a lake filled with water over
time, it is called The Evil Eye of the World because of its
appearance.
The beauty of the crater, which fascinates those who see
it, is 75 meters high from the ground. There is a pit in the
middle of the volcanic hill. Meke Criterion consists of the
red top part, black colored lava and lava fragments.
Despite the decrease in water level in the lake and its drying
in recent years Meke Lake, which fascinates its visitors, is
among the most frequented places.

HIS HOLINESS MUHAMMED HADİMİ,
AUTHOR OF ETHICS BOOK
[MAY GOD BE PLEASED]

AHLAK KİTABI YAZARI
MUHAMMED HADİMİ HAZRETLERİ
[RAHMETULLAHİ ALEYH]

Büyük veli, fıkh ve tasavvuf alimi, asıl ismi Muhammed Bin Mustafadır.1701 ylında Konya’nın Hadim kasabasında doğdu, dedeleri
Buharadan gelerek Hadim kasabasına yerleşmiştir, babası tanınmış alimlerden Fahr er Rum lakabı ile meşhur Kara Hacı Mustafa
efendidir.10 yaşında Kuranı Kerimi ezberledi, Arabi ve Farisi öğrendi, Karatay Medresesinde 5 yıl ilim tahsil etti, sonra İstanbul’a gidip
zamanın alimlerinde ders aldı. 27 yaşında yüksek tahsilini bitirip
Konya’ya döndü, babasının medresesinde ders vermeğe başladı,
halk tarafından çok sevildi ve kısa zamanda ünlendi önce üçüncü
Ahmed Han sonra da 1.Mahmud Han tarafından İstanbul’a davet
edildi. İnsanların İslam ahlakını doğru öğrenebilmesi için araştırmalar, yapıp kıymetli nice kitaplar yazdı.
Medine-i Münevverede Ravda-i Mutahhara Harem ağalığı vazifesi
yapan Beşir Ağadan şöyle nakledilir. [Beşir Ağa Ahmed Yekdest
Hazretlerinin talebesidir, 30 yıl İstanbul valiliği yapmıştır. Kabri Eyyüb Sultandadır.] İstanbula geldiğimde 1.Mahmud Han beni çağırığ
Haremeyn-i Şerifde gördüklerimi anlatmamı istedi. Ben de hayretle
gördüğüm hadiselerden biri şudur. Ravda-i Mutahharada gece
temizlik yapıyordum, Cebrail Aleyhisselamın Resululah Efendimiz
Sallallahu Aleyhi ve Selemle görüşmek için geldiği Cibril kapısı birden açıldı, sakallı nur yüzlü bir zatla karşılaştım, bana selam verdi.
Efendimizin mübarek ayak ucuna doğru gitti, kabre karşı bir şeyler
söyledi, dikkatle dinlediğim halde duyamadım. İşi bitince arka arka
giderek huzurdan ayrıldı. Siz kimsiniz? Nerelisiniz? diye sordum.
İsmim Muhammed, diyarı Rumdanım, Hadimde ikamet ediyorum
dedi. Bu saatte buraya gelmenizin sebebi nedir? dedim. İmam-ı
Birgivinin Tariakat-ı Muhammediye adlı eserini şerh ediyordum,
bir hadisi şerifin sahih olup olmadığına şüphe ettim, hemen gelip
Efendimizin huzuru şeriflerinde sual ettim, sahih olduğu buyuruldu,dedi. Bir kaç gece daha geldi.
Duyduklarına hayret eden padişah hemen Hadimi Hazretlerinin
İstanbula getirilmesini istedi, gelince çok iltifat edip, Ayasofya
Camiinde bir vaaz vermesi rica edildi, kabul etti, vaazda Fatiha
Suresinin tefsirini muhteşem hitabeti ile anlattı ve zamanın Şeyhülislamını ağlattı, İstanbulda kalması talep edildi ise de kabul etmedi,
Hadime dönerek insanları irşad etmeye,hidayete kavuşturmaya
devam etti, bir çok alim yetiştirdi.1762yılında Hadimde vefat etti,
babasının kabri yanına defn edildi. Sevenleri ziyaret edip feyzlenmektedir. Mezar taşında [Bütün dini bilgileri kendisinde toplayan ve
Tariakt-ı Muhammediye kitabını şerh eden, ariflerin kutbu, Allahü
Tealaya kavuşmak isteyenlere yardım eden Ebu Said Muhammed
Hadiminin ruhuna Fatiha.]
Tariakt-ı Muhammediye adlı kitabın şerhini ismi Berikadır. Hakikat
Kitabevi yayınlarından İslam Ahlakı kitabı 1. kısmının ilk 40 maddesi,Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh tarafından Berikadan terceme ediliştir. Berika kitabının Arabi aslı Hakikat Kitabevi tarafından
İstanbulda basdırılmaktadır.
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The great saint, the scholar of fiqh (Islamic law) and Sufism
(Islamic mysticism), original name is Muhammed bin Mustafa. He
was born in 1701 in Hadim, Konya. His grandfather came from
Bukhara and settled in Hadim. His father is a well-known scholar
Kara Hacı Mustafa, famous with the nickname Fahr er Rum. He
memorized the Quran at the age of 10, learned Arabic and Farsi,
studied science at Karatay Madrasah for 5 years, then went to
Istanbul and learned from the scholars of the time. He completed his higher education at the age of 27 and returned to Konya,
began teaching at his father’s madrasah, loved by the public
and soon became famous, first by the Ahmed Khan III, then by
Mahmud Khan I was invited to Istanbul. He made researches for
people to learn Islamic morality correctly and wrote many valuable
books.
He is quoted from Bashir Agha who was eunuch in al-Rawdah
al-Mutaharah located in Al-Madīnah al-Munawwarah:[Bashir
Agha is the scholar of His Holiness Ahmed Yekdest, he was the
governor of Istanbul for 30 years. His grave is in Eyyüb Sultan].
When I came to Istanbul, Mahmud Khan I called me. He asked
me to tell him what I saw in the al-Ḥaramayn aš-Šarīfayn (Two Holy
Mosques). I explained: One of the events that I saw in amazement is this, I was cleaning up in the al-Rawdah al-Mutaharah,
the gate of Angel Gabriel, which was the gate Angel Gabriel was
used for meeting with our Prophet Mohammad (PBUH), was
opened suddenly. I met a bearded and saintly looking person, he
saluted to me. He walked through the blessed toe of our Prophet
Mohammad, said something through the grave. I listened carefully
but could not hear. When he was done, he went back and forth
from the presence. “Who are you? Where are you from?” I asked.
“My name is Muhammad, I’m from Anatolia (Diyar-ı Rum), I live in
Hadim” he said. “What’s the reason you came here at this hour?” I
asked. “I was annotating the work of İmam-ı Birgiv named Tarikat-ı
Muhammediye (Sect of Mohammad), I had a suspicion whether
one of the hadith was accurate or not. I immediately came and
asked in the presence of our Prophet Mohammad, it was graced
that it is accurate” he said. He came a few more nights. Surprised by what he heard, the Sultan immediately asked for the
arrival of His Holiness Hadimi to Istanbul. Upon his arrival, he was
very complimented and asked to preach a sermon at the Hagia
Sophia Mosque. He accepted that. In his sermon, he explained
the interpretation of Surah Al-Fatihah with his spectacular rhetoric
and made the Shaykh al-Islam of the time cry. Although he was
requested to remain in Istanbul, he refused. Returning to Hadim,
he continued to inform and guide people.
He trained many scholars. He passed away in Hadim in 1762 and
was buried next to his father’s grave. His lovers visit his grave and
draw inspiration. The epitaph is as follow: [Al-Fatiha for the soul of
Ebu Said Muhammed Hadimi, who collects all religious information in himself, annotates the book named Tarikat-ı Muhammediye
(Sect of Mohammad), pole of wise men, helps people who desire
to reach the presence of Allah SWT.]
The name of the explanation version of the work named Tarikat-ı
Muhammediye (Sect of Mohammad) is Berika. The first 40 articles
of the first section of the book named Islamıc Ethics, a publication
of Hakikat Bookstore, was translated from Berika by Hüseyin Hilmi
Işık (may God be pleased). The original copy of the book named
Berika in Arabic is published by Hakikat Bookstore in İstanbul.
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SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÜRÜNLER: PAKETPACK
HEALTHY AND SAFE PRODUCTS: PAKETPACK

Kuruluş öykünüzü bizlerle paylaşır mısınız?
Kuruluş amacı Sürekli Form & Ofset Matbaa ürünleri imalatı
olan firmamız 2005 yılında Mahmut KAYGISIZ tarafından
Konya’da kurulmuştur. Her sektöre hitap eden alanı ile
sektöründe önemli bir üretici olmayı amaçlamıştır. Yılların
tecrübesiyle Konya’daki birçok orta, büyük işletmelerin
Sürekli Form & Ofset Matbaa alanındaki ihtiyaçlarının
tedariğinde pay sahibi olmayı başarmıştır. 2018 yılı
başında gelişen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yılların
tecrübesiyle birlikte yeni kuşağında üretime dahil olması
ile ambalaj sektörüne “PAKETPACK Ambalaj” markasını
kurarak adım atmıştır. Tek kullanımlık ( Islak Mendil, Stick
Şeker, Tuz, Peçete, Kürdan, Set, Çatal Bıçak Kılıfı, Kese
Kağıdı gibi ) ürünlerin flexo baskı ve dolum ünitelerini daha
önce üretimi devam eden Sürekli Form ve Ofset Tesisi ile tek
bir çatı altında toplamıştır. Bugün itibariyle firmamız 15 yıllık
marka, 35 yıllık genel tecrübesiyle ihtiyaç duyulan özelliklerde
baskı çözümlerini müşteriye sunabilme yeteneğine sahiptir.
Üretim kapasitenizden bahseder misiniz?
Şu an 800 m2 kapalı alandaki modern ve gerekli izin
belgelerine sahip tesisimiz ile müşterilerimize hizmet
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Can you share your story with us?
Our company, whose purpose is continuous form & offset
printing products, was established in Konya in 2005 by
Mahmut KAYGISIZ. It aims to be an important manufacturer
in the sector with its field that appeals to every sector. With
years of experience, it has managed to have a share in
supplying the needs of many medium and large enterprises
in Konya in the field of Continuous Form & Offset Printing.
At the beginning of 2018, in line with the developing needs
and demands, with the experience of many years, it has
taken steps to establish the “PAKETPACK Ambalaj” brand
in the packaging sector with its participation in production
in its new generation. It has gathered the flexobprinting
and filling units of single-use products (such as Wet Wipes,
Stick Sugar, Salt, Napkins, Toothpicks, Sets, Cutlery Case,
Paper bag) under a single roof with the Continuous Form
and Offset Facility which has been previously produced. As
of today, our company has the ability to offer the customer
the required solutions with 15 years of brand and 35 years
of general experience.
Can you tell us about your production capacity?
With our necessary permit documents, we are currently

vermekteyiz. Sağlıklı ve güvenli ürünler
üretmek, üretirken çevreye saygılı ve
duyarlı olmak, üretim aşamalarında
iş sağlığı ve güvenliği şartlarını yerine
getirmek önemsediğimiz konuların
başında gelmektedir. Her geçen gün
istihdamı artırmayı ve üretimimizi
geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an 1 yıl
içerisinde yurtiçinde 10 – 15 vilayet ile
çalışmalarımız, müşterilerimiz, bayilerimiz
var. Aylık, 10 milyon adet Sürekli Form, 50
ton ve üzeri Flexo Baskı, 20 milyon adet
Islak Mendil, 40 milyon adet stick dolum
ve buna benzer üretim kapasitelerine
sahibiz.
Firmanızda kaç kişiye istihdam
sağlıyorsunuz? Yeni iş imkanları
oluşturacak mısınız?
Firmamızda 15 ve üzeri personele
istihdam sağlıyoruz. Üretimimizi geliştirme
hedeflerimiz ile birlikte istihdamıda buna
paralel artırmayı hedefliyoruz.
Yurtdışına da çalışıyor musunuz?
Son 1 yılda Ambalaj sektörü başlangıcımız
ile birlikte toplamda 5 ülkeye ihracat
gerçekleştirdik. Girmemiz gereken
diğer ihracat bölgeleri ve ürünler için
çalışmalarımızı teknolojiyi takip etmekle
birlikte hızla sürdürüyoruz.
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serving our customers in our modern
facility in a closed area of 800 m2.
Producing healthy and safe products,
being respectful and sensitive to
the environment when producing,
fulfilling occupational health and safety
requirements during the production
stages are among the issues we care
about. We are trying to increase
employment and improve our production
day by day. Within 1 year, we currently
have 10-15 provinces in turkey,
customers and dealers working with.
Monthly, we have a capacity production
of 10 million continuous forms, 50 tons
and over Flexo Printing, 20 million pieces
of Wet Wipes, 40 million pieces of stick
filling and similar production capacities.
How many people do you employ in
your company? Will you create new
jobs?
We provide employment for 15 or more
staff in our company. We aim to increase
employment in parallel with our targets
for developing our production.
Do you also work abroad?
In the last 1 year, in total we have
exported to 5 countries with our start
in the packaging sector. We continue
rapidly our efforts for other export regions
and products that we need to enter
following the technology.

Şirket olarak önümüzdeki 5 yıl içinde
hedefleriniz nelerdir?
Ülkemizde yaşanan hammadde sıkıntısı
tüm sektörlerde olduğu gibi bizide
yoğun etkilemektedir. Önümüzdeki 5
yıl içerisinde kendi laminasyon hattımızı
kurarak istenilen yapıya sahip ürünleri
üretme ve bunun yanı sıra makine
parkurumuzu sürekli geliştirme ve
genişletmeye çalışmaktayız. Gelişen
ihtiyaçlar ile birlikte diğer ambalaj ürünlerini
takip ederek taleplerin yeterli seviyeye
gelmesi durumunda üretimine başlamayı
düşünmekteyiz.

What are your goals as a company in
the next 5 years?
The shortage of raw materials in our
country as in all sectors affects us
intensively. In the next 5 years, by
establishing our own lamination line,
we will try to produce products with
the desired structure as well as to
continuously improve and expand our
machine track. We are planning to start
production in case the demands reach
a sufficient level by following the other
packaging products.

Markanıza neden PAKETPACK ismini
verdiniz?
Bir firmanın bir yüzü ülkesine bakarken
diğer yüzü de yurt dışına göz kırpmalı. Bu
nedenle ambalaj sektöründe başladığımız
“paketleme” alanı ile yeni ihtiyaçlarla
beraber gelen ambalaj ürünlerinin üzerinde
çalışarak üretimine başlama hedeflerimiz
doğrultusunda dünya genelinde ambalaj
anlamına gelen “pack” kelimesini bir
araya getirerek “PAKETPACK” markasını
oluşturduk.

Why did you name your brand
PAKETPACK?
One side of a firm should look at the
country while the other side should wink
abroad. For this reason, we started in the
packaging sector with the “paket” area
in line with our goals to start production
by working on packaging products that
come with new needs, by bringing
together the word “pack” which means
packaging worldwide we have put
together the word and we created the
“PAKETPACK” brand.

ADINI MİSAFİRLERİNDEN ALAN VADİ: LEYLEKLER VADİSİ
THE STORK VALLEY: THE VALLEY IS NAMED
AFTER ITS GUESTS
Konya’nın Beyşehir İlçesi’nin Yeşildağ Mahallesi’ndeki
Leylekler Vadisi, her yıl ilkbaharla birlikte misafirlerini ağırlıyor.
Ülkemizin en büyük leylek kolonileri arasında ilk sıralarda
yerini alan Beyşehir Gölü Milli Parkı alanındaki Leylekler
Vadisi’nin müdavimleri, kuluçka dönemini burada geçiriyor.
Yavru leylekler daha sonra burada gözlerini açıyor. Vadinin,
yeni dünyaya gelen bireyleri ilk andan itibaren yaşama dair
ne varsa burada öğreniyorlar.

The Stork Valley which is in the Yeşildağ neighborhood
of Beyşehir district in Konya welcomes its guests every
spring. The goers of the Stork Valley in the Beysehir
Lake National Park area, which is one of the largest stork
colonies of our country, spends the incubation period here.
The offspring open their eyes here. The offspring of the
valley, who come to the new world, learn everything about
life from the very first moment.

Vadiye gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları tarafından
özellikle leyleklerin yavrularını beslemeleri ve büyüme
süreçleri gözleniyor.

Visitors to the valley and photography enthusiasts observe
storks feeding their offspring and their growth.

Bunun için Vadi’yi tepeden gören yerden bir gözetleme
kulesi de yapılmış. Vadi ayaklarınızın altında. Doğal
güzellikler içinde adeta kaybolup gidiyorsunuz.
Leyleklerin yavrularını besleme anı ise en ilginç görüntülerin
yaşandığı anlar oluyor. Eylül ayı ortalarına doğru göç eden
leylekler, gelecek bahara tekrar gelmek üzere veda ediyor.
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For this purpose, a watchtower was built from the view of
the valley from the top. The valley is at your feet. You’re
almost lost in the natural beauty.
The moment when the storks feed their offspring is one of
the most interesting images moment. The storks migrate
towards the middle of September, saying goodbye to come
again next spring.

SEKTÖRÜN AR-GE VE İNOVASYON LİDERİ
R&D AND INNOVATION LEADER OF THE SECTOR

2019 yılına yoğun bir iş temposu ve yeni projeler ile
merhaba diyen firmamız , Hizmet alanımızın merkezini
oluşturan Konya – Karaman ve Aksaray illerinde uzun
yıllardır sürdürmekte olduğu TEKSAN JENERATÖR A
tipi Bölge bayiliği ve Yetkili servisliğini yenilenen kurumsal
kimliği ile sektöründeki öncü konumundan ve yüksek
hizmet standartlarından taviz vermeden sürdürmektedir .

Our company greet to 2019 with an intense work pace
and new projects. TEKSAN with its center of service area
in Konya - Karaman and Aksaray provinces for many
years, GENERATOR A type continues its dealership and
Authorized service with its renewed corporate identity
without compromising and its leading position in the
sector without compromising high service standards.

Enerjiye duyulan ihtiyaca bağlı olarak farklı formasyonlarda
projelendirilen jeneratörlerin her geçen gün daha fazla
önem kazandığını ve pazarın büyümesini hızlandırdığını
belirten Panoteknik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
TAŞKIRAN, Yerli üretici olarak sektörün bayrak taşıyıcısı
konumunda bulunan Teksan Jeneratör’ün iç ve dış
pazardan gelen talebe yetişebilmek adına yeni fabrika
yatırımı için de yine ülkemizi seçerek uluslararası bir tesisi
Türkiye’ye kazandırdığını ve yaklaşık 130 ülkeye Türk
mühendis ve işçisinin emeğini ihraç ettiğini hatırlattı.

Projected depending on the need for energy in different
formations, Ismail TAŞKIRAN, Chairman of the Board of
Panoteknik stated that each day the generators gain more
importance and accelerate the growth of the market.
Teksan Generator which is the flag carrier of the sector
as a domestic producer, in order to keep up with the
demand from domestic and foreign markets selecting
our country again for the new factory investment, making
Turkey gaining an international facility that saves nearly
130 countries and reminded that Turkish engineers and
workers issued the labor .

Yenilenebilir enerji ve doğal kaynaklar açısından ülkemiz
adına büyük önem arz eden kojenerasyon ve trijenerasyon
projelerindeki yerlilik oranı en yüksek seviyedeki firma
olduklarının altını çizen TAŞKIRAN, Bölgelerinde
standart yada senkronize sisteme sahip olan gerek

TAŞKIRAN underlines that they are the highest level of
domesticity in cogeneration and trigeneration projects
which are of great importance for our country in terms
of renewable energy and natural resources. Recalling
that they are the only local company that can offer all
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dizel yakıtlı jeneratör uygulamaları gerekse biyogaz ve
doğalgaz yakıtlı sistemler için proje ve mühendislik
çalışmalarından, Scada – Otomasyon uygulamalarına,
satış ve satış sonrası hizmetlere kadar olan tüm süreçleri
ve operasyonları aynı çatı altında sunabilen tek yerli firma
olduklarını hatırlatarak, çift haneli rakamlar ile büyüme
kaydederek cirosunu 370 Milyon TL’ye çıkaran TEKSAN’ın
da desteğiyle, daha da büyük işler başaracaklarını
vurguladı.
Kentsel dönüşüm projeleri, Kamu ve Özel sağlık yatırımları,
Endüstrideki yatırımlar, dijitalleşme, Belediyelerin sosyal
tesis ve altyapı çalışmaları, Üniversitelerin gelişmesi
ve büyümesi ile enerji ihtiyacının hayatın her alanında
süreklilik göstermesinin önemi gibi faktörler bölgemizde
sektörün geleceğe bakışı ve yapılanmasında önemli rol
oynamaktadır.
Tamamlanan yüzlerce proje referansı , sahip oldukları
ileri düzeydeki teknik altyapı ile Sektörün AR-GE ve
inovasyon lideri TEKSAN’ın geniş ürün gamı ve üst düzey
proje mühendislik yetenekleri sayesinde tartışmasız
öncü konumda oldukları sektördeki tanıtım ve pazarlama
çalışmalarının neredeyse tamamını büyük bir özgüven ile
teslim edilen işlere bıraktıklarını, müşteri memnuniyetini
esas alan insan merkezli yaklaşımları sayesinde de gelen
talebin düzenli olarak arttığına dikkat çeken TAŞKIRAN,
Panoteknik’in sektördeki teknik üstünlüğünden taviz
vermeden, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye
odaklanacağını, bu doğrultuda önce insan felsefesinden
ayrılmadan AR-GE ve inovasyona yaptıkları yatırımları
devam ettireceklerini belirterek sözlerini bitirdi.
Panoteknik; TAŞKIRAN ailesinin elektrik, elektronik,
jeneratör ve otomasyon alanlarında yarım asırdır devam
etmekte olan yolculuğunun bugünkü yansıması olarak
2008 yılında ailenin sektöründeki 3. kuşak temsilcisi olan
İsmail TAŞKIRAN tarafından kurulmuştur.

processes and operations under the same roof from
project and engineering works to Scada - Automation
applications, sales and after sales services for both
diesel fuel generator applications that have standard or
synchronous system in their regions, as well as biogas and
natural gas fueled systems, with the support of TEKSAN,
which increased its turnover to 370 million TL by doubledigit growth, emphasized that they will achieve even bigger
works.
Factors such as urban transformation projects, public
and private health investments, investments in industry,
digitalization, social facilities and infrastructure works of
municipalities, the development and growth of universities
and the importance of sustaining energy needs in all areas
of life, play an important role in the future perspective and
structuring of the sector in our region.
Hundreds of completed project references, advanced
technical infrastructure and extensive product range of
TEKSAN, the R & D and innovation leader of the sector,
and the high level of project engineering capabilities
make it possible to deliver almost all of the promotional
and marketing activities in the sector in which they are
undisputed with great confidence. TASKIRAN, who draws
attention to the fact that the demand coming regularly
increases thanks to its human-centered approaches
based on customer satisfaction, will continue to focus
on developing innovative products and services without
compromising the technical superiority of Panoteknik in
the sector, he finished his words by stating that they will
continue their investments in R&D and innovation without
leaving the human philosophy.
Panoteknik was founded in 2008 by İsmail TAŞKIRAN, the
3rd generation representative of the family in the sector as
a reflection of the journey of the TAŞKIRAN’s family in the
fields of electricity, electronics, generators and automation
that has been going on for half a century

Having a young and dynamic staff structure, Panoteknik
Genç ve dinamik bir kadro yapısına sahip olan Panoteknik
has brought together today’s technology and
geçmişten gelen ahilik
professionalism in the light
kültürünün ve mesleki birikimin
of the Ahilik’s culture and
ışığında günümüz teknolojisi
professional experience from
Panoteknik, müşterilerinin ve ülkemizin ne tek bir
ve profesyonelliğini bir araya
the past. The main objective
dakikasını ne de tek bir lirasını boşa kaybetmemesinin
getirmiştir. Sağlıktan eğitime,
is to provide quality and
gerektiğine olan inancından dolayı, 7 gün 24
turizm’den endüstriyel tesislere,
economic access and use of
saat hizmet esasına göre faaliyet ve çalışmalarını
perakende sektöründen
electrical energy for customers
sürdürmektedir.
finans kuruluşlarına kadar
in different sectors ranging
from health to education,
farklı sektörlerde bulunan
tourism to industrial facilities,
müşterilerinin kaliteli ve
retail sector and financial
ekonomik olarak elektrik
Panoteknik continues to operate on a 24/7 service
institutions.
enerjisine ulaşmalarını ve
basis because of the belief that its customers and
kullanmalarını ana hedef olarak
country should not lose a single minute or a single
belirlemiştir.
pound.
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İsmail ÖZDEMİR
Kosgeb Konya Müdürü

YURTDIŞI PAZAR
DESTEK PROGRAMI
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
OVERSEAS MARKET
SUPPORT PROGRAM
ENTERED INTO EFFECT

KOSGEB e-Akademi Hayata Geçti
KOSGEB, oluşturduğu e-Akademi sistemi ile girişimcilik
eğitimini sanal ortama taşıdı. Hayalindeki projeyi hayata
geçirmek isteyen girişimciler artık uzaktan eğitim alabilecek.
e-Devlet portalı üzerinden giriş yapılacak yeni sistem
sayesinde dersler internet üzerinden de verilecek. Uzaktan
eğitim ile birlikte sınıf ortamında verilen örgün girişimcilik
eğitimi de devam edecek.
KOSGEB, 2019 yılı ile birlikte girişimcilik desteğinde köklü
değişiklik yaptı. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı
yürürlüğe koyan KOSGEB, imalatçı ve teknoloji tabanlı
girişimcilere 370 bin TL’ye kadar destek vermeye başladı.
KOSGEB, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel
girişimcilere de 60 bin TL’ye kadar destek sağlayarak, hizmet
ve ticaret sektöründe faaliyet yürütmek isteyen girişimcileri
desteklemeye devam ediyor.
Köklü Değişiklik
KOSGEB, yeni programın yürürlüğe girmesiyle birlikte destek
almak için zorunlu olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde de
köklü değişikliğe gitti. Girişimci adaylarına girişimciliğe ilişkin
temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş
kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek
amacıyla sınıf ortamında verilen ‘Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi’ni online hale getirdi. Adaylar, internet üzerinden
e-Devlet’e giriş yaparak uzaktan eğitim portalına ulaşacak.
Bürokrasi Azalacak
Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi
programının da bir parçası olan KOSGEB e- Akademi ile,
tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın
girişimci adayları istediklerinde eğitim alabilecek. Portalda
yer alan konu anlatım videoları her zaman erişime açık
olacak. Herkese standart olarak verilecek eğitimler
sayesinde, örgün eğitime göre daha nesnel değerlendirmeler
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KOSGEB e-Academy was Launched
With the e-Academy system, KOSGEB has brought
entrepreneurship training to a virtual environment. Entrepreneurs
who want to realize their dream project will now be able to
receive distance education.
Thanks to the new system to be entered via the e-Government
portal, courses will also be given over the internet. Formal
entrepreneurship training given in the classroom environment
will continue with distance education.
KOSGEB made a drastic change in entrepreneurship support
in 2019. Enabling Entrepreneurship Development Support
Program, KOSGEB started to support manufacturers and
technology-based entrepreneurs with up to 370 thousand
Turkish liras. KOSGEB continues to support entrepreneurs who
want to operate in the service and trade sector by providing up
to 60 thousand Turkish liras support to traditional entrepreneurs
who want to be the owners of their business.
Radical Change
KOSGEB has also undergone a fundamental change in the
Applied Entrepreneurship Training, which is compulsory to
receive support as the new program enters into force. In
order to inform the entrepreneurial candidates about the basic
concepts of entrepreneurship and to improve their knowledge
and skills in entrepreneurship, the ‘Applied Entrepreneurship
Training’ is given online. Candidates will be able to access
e-Government via internet and reach the distance education
portal.
Bureaucracy Will Decrease
KOSGEB e-Academy, which is also part of the Reduction of
Bureaucracy and Simplifying Legislation program, will be able
to train entrepreneur candidates whenever they want without
the need of a defined time and space requirement. The
lecture videos on the portal will always be accessible. Thanks
to the trainings that will be given to everyone as standard,

yapılacak. Eğitimin iptali, ertelenmesi gibi durumları ortadan
kaldıracak olan KOSGEB e-Akademi, eğitmenlerin eğitimi,
akreditasyon ve eğitim materyali hazırlama gibi maliyetleri
de sıfıra indirecek. KOSGEB e-Akademi’de dersler, 2019’da
yürürlüğe giren Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na
uygun olarak Geleneksel Girişimci Eğitimi ve İleri Girişimci
Eğitimi olmak üzere iki ayrı aşamada verilecek.
KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi
Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara
açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı
sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe
girdi ve başvurular alınmaya başlandı.
Programın Amacı
• KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve
kabiliyetlerini geliştirmek,
• KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
• KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
• İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
• E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.
Destek Unsurları Ve Desteklenecek Proje Giderleri
• Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay
en fazla 24 (yirmi dört) ay olabilir.
• Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
• Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70
(yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak
uygulanıyor.
• İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilir.
• Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru
tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter
tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
• Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

more objective evaluations will be made compared to formal
education. KOSGEB e-Academy, which will eliminate situations
such as cancellation and postponement of training, will also
reduce costs such as training, accreditation and preparation of
training materials to zero.
KOSGEB Overseas Market Support Program Entered into Effect
Overseas Market Support Program Entered into effect
In order to contribute to the opening of small and medium-sized
enterprises to the international market and improve export
capacities, the Overseas Support Program was put into effect
and applications started to be received.
The Purpose Of The Program
• To develop the skills and capabilities of SMEs to open up to
foreign markets,
• To increase the foreign market shares of SMEs,
• To make SMEs the actors of international competition,
• To increase the number of SMEs that started to export,
• To increase the number of SMEs that started e-commerce.
Support Elements And Project Expenses To Be Supported
• The duration of this project-based support program can be at
least 6 (six) months to a maximum of 24 (twenty-four) months.
• Total amount of support is 300,000 (three hundred thousand)
TL
• Support rate is applied as 70% (seventy) non-refundable, 30%
(thirty) reimbursement, excluding personnel expenses.
• Businesses can only benefit from this support once.
• Businesses wishing to benefit from the Program must have
kept books on a balance sheet basis in the last fiscal year as
of the date of application and the last fiscal year data must be
approved.
• The project application must consist of at least 3 different
expenditure groups.

DESTEK VERİLEBİLECEK GİDER ADI VE DESTEK ÜST LİMİTLERİ
Gider Adı

Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri: Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz olarak proje kapsamında en
fazla 4 personel için destek verilebilir.

100.000 TL

Yazılım ve Donanım Giderleri: Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.

100.000 TL

Tanıtım Giderleri: Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;
a) Başkanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine,
b) Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderlerine,
c) Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine,
d) Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine,
e) İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine destek verilir.
Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

100.000 TL

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik
yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir.

150.000 TL

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri: Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler
için destek verilir.

100.000 TL

Hizmet Alım Giderleri: Proje kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer
hizmet alımı giderlerine destek verilir.

100.000 TL
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MERAM BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE
ONLARA YENİ UFUKLAR AÇARAK KATKI SUNUYOR
MERAM MUNICIPALITY CONTRIBUTES TO THE EDUCATION OF
CHILDREN BY OPENING NEW HORIZONS TO THEM

Meram Belediyesi, çocukların eğitimlerine katkı sunmak amacıyla başlattığı proje yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor.
Öğrencilerin bilime olan merakını ve tarih şuurunu artırmayı hedefleyen proje kapsamında Meram’ın uzak mahallelerinde
okuyan çocuklar, Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezdiriliyor. En büyük yatırımın gelecek nesillere
yapılan yatırım olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İyi eğitim, tüm kesimlerin sırtlanması gereken
milli bir davadır” diye konuştu.
The project, which was initiated by the Municipality of Meram in order to contribute to the education of children, continues in the
new school year. Within the scope of the Project which aims to increase students’ interest in science and historical consciousness,
the children studying in remote neighborhoods of Meram are being toured to visit Konya Science Center and 80 Thousand Devr-i
Alem Park (80 Binde Devr-i Alem Park). Noting that the biggest investment is the investment sourcing for future generations,
Meram Mayor Mustafa Kavuş stated “Good education is a national case that should be supported by all segments.”

Meram Belediyesi, Meram’da eğitim gören öğrencilerin,
Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezilerini
kapsayan projesine yeni eğitim-öğretim yılında da devam
ediyor.
“Çocukların Bilime Merakı Ve Tarihimize Olan Sevgisinin
Artırılması Hedefleniyor”
Proje, 25 mahalleyi ve 15’i ilk, 11’i ortaöğretim olmak
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Meram Municipality continues its project, which includes
trips of students studying in Meram, Konya Science Center
and 80 Binde Devr-i Alem Park.
“It Is Aimed To Increase Children’s Interest In Science
And Increasing The Love Of Our History”
The project covers 25 neighbourhoods and a total of 26
schools, including 15 primary schools and 11 secondary
schools. Approximately 2400 students and their teachers

üzere toplam 26 okulu kapsıyor. Yaklaşık 2400 öğrenci ile
öğretmenlerinin yararlandığı geziler, çocukların bilime ve
bilim tarihine olan meraklarını artırma, genel ve sanat tarihi
noktasında bilgilendirme amacı taşıyor. Proje sonunda
Meram’ın uzak mahallelerinde öğrenim gören toplam
2379 öğrenci ve öğretmenleri yararlanmış olacak. Meram
Belediyesi’nin araçlarıyla okullarından alınan öğrenciler,
uzman rehberler eşliğinde öncelikle Konya Bilim Merkezini
geziyor. 80 Binde Devr-i Alem Parkında bulunan kafetaryada
yenilecek öğle yemeğinin ardından, bu parkı gezme fırsatı
buluyorlar. Öğrenciler ve öğretmenleri gün sonunda yine
Meram Belediyesinin araçlarıyla okullarına bırakılıyorlar.
“Çocuklarımızın Gelişimi İçin Değerli Projeler Üretme
Amacındayız”
Proje kapsamında düzenlenen gezilerin bir kısmında Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’ta çocuklara eşlik etti.
Başkan Kavuş’la sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler merak
ettikleri soruların yanıtlarını da birinci ağızdan öğrenme
fırsatı buldular. Renkli görüntülerin yaşandığı sohbet sonrası
öğrenciler 80 Binde Devr-i Alem Parkını Başkan Kavuş ile
birlikte gezdiler. Başlatılan proje ile ilgili olarak bir açıklama
yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların
fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimi ve onları geleceğe hazırlama
amacıyla birbirinden değerli projeler ürettiklerinin altını çizdi.
Onların bilime olan meraklarını artırmak ve bununla birlikte
tarih şuurunu aşılamak amacıyla böyle bir projeye imza
attıklarını belirten Başkan Kavuş, her açıdan iyi yetişmiş
nesiller için politikalar ve yeni projeler üretmeye devam
edeceklerini ifade etti.
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benefit from trips to raise children’s interest in science and
the history of science, and to inform the general and art
history. At the end of the project, a total of 2379 students
and teachers studying in the remote neighborhoods of
Meram will benefit. Students taken from their schools by
means of Meram Municipality, accompanied by expert
guides, first visit Konya Science Center. After eating lunch
in the cafeteria located in 80 Binde Devr-i Alem Park, they
have the opportunity to visit this park. Students and their
teachers are dropped off at their schools at the end of the
day by the vehicles of Meram Municipality.
“We Are In The Process Of Producing Valuable Projects
For The Development Of Our Children”
In some of the trips organized within the scope of the
project, Meram Mayor Mustafa Kavuş accompanied the
children. The students who had the opportunity to chat
with President Kavuş also had the opportunity to learn
the answers to their questions from the first mouth. After
the conversation where the color images took place, the
students toured 80 Binde Devr-i Alem Park with Mayor
Kavuş. Meram Municipality Mayor Mustafa Kavuş, made
a statement about the project initiated and underlined that
the children produced valuable projects for the physical,
spiritual and mental development and their preparation for
the future. Mayor Kavuş, who stated that they have signed
such a project in order to increase their interest in science
and to instill their historical consciousness, stated that they
will continue to produce policies and new projects for welltrained generations in all respects.

SECUBE & ERKİN TELEKOM
İŞİBİRLİĞİ
SECUBE & ERKİN TELECOM COOPERATION

Nihat EROĞLU
Erkin Telekom

İlk Once Bize Secubeyi Anlatır Mısınız?
Secube Teknoloji belge ve bilgi tarafında evrağın hard copy
olarak içeriye girip dijitalleşip imha edilmesine kadar olan
tüm süreci tek elden bütünleşik yönetebilen tek firmadır.
Geçen senenin başında ÖNCÜ Şirketler grubundan
yatırım alarak büyümüştür. Canon Türkiye’nin ilk defa Gold
Independent Software Vendor’u bu sene Secube Teknoloji
olmuştur.

First Of All, Can You Tell Us About Secube?
Secube Technology is the only company, in terms of
documents and information, that can integratedly and centrally
manage the entire process in which the document enters as
a hard copy, digitalized and is destroyed.At the beginning of
last year, it grew by taking investments from ÖNCÜ Corporate
Group. The first Gold Independent Software Vendor of the
Canon Turkey has become Secube Technology this year.

Secube Neler Yapar ?
Belgelerden çıktı alınma aşamasında printscreen
alınmasını önleme, kripto algoritmalarıyla şifrelenip
belgelerin saklanması, iş akışına sokulması ERP sistemleri
ile yönetilebilmesi entegrasyon aşamaları ve içerikten
aranabilir belgeye dönüştürülmesi aşamasında çalışmalar
yürüten Secube Teknoloji, Canon işbirliği ile ses getiren
dijital dönüşüm projelerine imza atmaktadır. E-kurum
denilen kavram dijital dönüşüm, Endüstri 5.0 gibi
kavramlarla oldukça popüler hale gelmiştir.

What Does Secube Do?
Performing works such as to prevent print screen capture from
documents during printing, to save documents by encrypting
them with its crypto algorithms, to put the documents in the
workflow, to manage with ERP systems, to convert from
content to searchable document, and its integration stages;
in collaboration with Canon, Secube Technology carries out
blockbuster digital transformation projects. The concept called
e-Corporation has become quite popular with concepts such
as digital conversion and Industry 5.0.

E-Kurum Ve Secube Nin Gelecek Hedefleri Nelerdir
Nedir Nihat Bey?
Biz de burada Türkiye’nin yazılım alanında gelişmesini
desteklemek adına ARGE merkezimizde 2014 ten bu
yana ürünler geliştirmekteyiz, ses getirecek gelecekte
hayatımızı kolaylaştıracak Endüstri 4.0 devrimine uygun ve
5.0 a selam verecek çözümlere odaklanıyoruz. Sözde yerli
ve milli değil özde yerli ve milli olan ürünler geliştirmeye
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Mr. Nihat, What Are The Future Goals Of
E-Corporate And Secube?
In order to support the development of Turkey in the software
area, we have been developing products since 2014 in our R
& D Center, and we are focusing on solutions that will make
a sound, will make our lives easier in the future, and that is
accordant with the Industry 4.0 revolution and blink Industry
5.0.

devam ederek ve bu ürünlere güvenerek sabırla çalışırsak
Türkiye’ninde dünyada en değerli markalar arasında yeri
olacaktır.
Canon ilk defa bir Türk şirketi destekleyip dünya genelinde
kurumsalda en iyi ürünlerinden biri olan Enterprise
Content Management DYS ürünü olan Therefore ve
Uniflow iş akış yönetim sistemi ürünlerinin satış pazarlama
destek olanaklarını Secube Teknoloji’ye vermiştir.
Secube Teknoloji’ Konya Çözüm Ortağı Nİihat Bey’in
açıklamalarına göre Türkiye’nin ilk ve tek milli yerli ICR ve
OCR motorunu ve yine Türkiye’nin ilk ve tek e-arşiv ve
doküman yönetim sistemi bir arada gelistirmis olmamız
dikkat cekicidir.
Secube Teknoli Ürünleri Neden Kullanılmalı?
Daha spesifik olarak, Secube Teknoloji, sektörün tipik
iş süreçlerini veya zorluklarını doğrudan desteklemek
için ince ayarlanmış ve işyerinde Süreç Optimizasyonu
için eksiksiz dikey çözümler sunmak için olağanüstü
pazar bilgisini bir araya getiriyor ve yatırımlarınızı size geri
döndürmeyi vaat ediyor.
Secube CubeOCR yazılımı %100 yerli milli el yazısı ve
optik karakter tanıma ürünü şu an başarısı dünya devleri
ABBYY ve IRIS’ten daha yüksek. Karmaşık lisanslama
problemleri yok, elde bulundurma maliyetleri düşük.
Bunun da üzerine yazılım ekibimizle kendi geliştirdiğimiz
veri yakalama (formlar üzerindeki veri alanlarının
yakalanması) kitaplığımızı koyduk ve çok kolay kullanılır
oldu. Bankacılık sistemi içerisine kolayca alınabilen yapısı
sayesinde esneklik katıyor.
Bizleri Heyecanlandıracak Yeni Çalısmlarımız Var Mı ?
Biyometrik imza konusunda da çalışmalarımızı
yürütmekteyiz. Biyometrik imza panelleri seçimi çok önemli
bir konudur. SECUBE Biyometik İmza Uygulaması’nda
biyometrik imza verileri Kriptolu olarak sistemde tutulduğu
için imzanın kopyalanması durumunda loglanır ve kimin
eriştiği bilgisi kayıt altına alınır dolayısı ile biyometrik imza
kopyalansa dahi kimin kopyaladığı hemen tespit edilebilir.
Secube Teknoloji milli ve yerli kripto algoritmaları ve
kriptografik sistemler konusunda uzman kadrosuyla özel
kriptolu uygulamalar geliştirmektedir, SECUBE Teknoloji bu
bağlamda 3 TÜBİTAK Projesine imza atmıştır.

If we work patiently by continuing to develop products that are
not of words, but of deeds native and national products and
by believing in these products, Turkey also will be among the
most valuable brands in the world.
Canon has supported a Turkish company for the first time
and provided the sales and marketing support facilities
of Therefore and Uniflow work-flow management system
products to Secube Technology which are the products
of Enterprise Content Management DYS, one of the best
corporate products worldwide. Based on the statements of
Mr. Nihat, Konya Business Partner Of Secube Technology, It
is noteworthy that we have developed Turkey’s first and only
national indigenous ICR and OCR engine and Turkey’s first
and only e-archiving and document management systems
together.
Why Secube Technology Products Must Be Used?
More specifically, Secube Technology combines its
outstanding market knowledge to deliver complete vertical
solutions for Process Optimization in the workplace and finetuned to directly support the typical business processes or
challenges of the industry, promises to return your investments
to you.
Secube CubeOCR software, 100% domestic national
handwriting and optical character recognition product,now its
success is higher than the world giants ABBYY and IRIS.No
complex licensing problems, low maintenance costs.
On top of that, we put our own data capture(capturing data
fields on forms) library with our software team, and it was used
very easily.It adds flexibility by means of its structure that can
be easily taken into the banking system.
Do You Have New Works That Will Excite Us?
We are also working on biometric signature.The choice
of biometric signature panels is a very important issue.In
SECUBE Biometric Signature Application, since the biometric
signature data is kept in the system with encryption, it’s
logged if the signature is copied, access information is
recorded and therefore, even if the biometric signature is
copied, it can be immediately determined who copies it.
With national and domestic crypto algorithms and its expert
staff in cryptographic systems, Secube Technology develops
special cryptographic applications,in this context, SECUBE
Technology has carried out three TÜBİTAK projects.
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EŞSİZ DOĞA HARİKASI: YERKÖPRÜ ŞELALESİ
YERKÖPRÜ WATERFALL A UNIQUE WONDER OF THE NATURE
Konya merkeze yaklaşık 110 kilometre mesafede Hadim
İlçesi sınırlarında, Göksu Nehri üzerindeki Yerköprü
Şelalesi, Toros Dağları’nın doğu bölgesinde, eşsiz doğal
güzelliği ve serinliği ile büyülüyor. Bir coğrafi oluşum olan
Şelalenin hemen altında mağaralar bulunuyor. Kalkerli yapı
sebebiyle küçük travertenleri ve karstik oluşumları burada
görebilirsiniz.

About 110 kilometers away from the center of Konya,
within the borders of Hadim District, Yerköprü Waterfall on
Göksu River, fascinates with its unique natural beauty and
coolness in the eastern region of the Taurus Mountains. There
are caves just below the waterfall. Due to the calcareous
structure, you can see small travertine and carstic formations
here.

Göksü Şelalesi’nde bulunan Karasu kaynak suyunun
kışın sıcak, yazın soğuk akan özelliğiyle cilt hastalıklarının
tedavisinde faydalığı olduğu belirtiliyor. Suyunda kükürt
minerallerine de rastlanan Karasu Ilıcası, hem şifa olarak
hem de sayfiye bölgesi olarak değerlendiriliyor.

Karasu spring water in Göksü Waterfall is hot in winter
and cold in summer and is useful for the treatment of skin
diseases. Karasu Spa, which also contains sulfur minerals
in its water, is considered both as a healing and a summer
resort.

Konya’da yaşayan hemen herkesin adını ve varlığını bildiği
Yerköprü Şelalesi, saklı kalmış bir güzellik.
Son yıllarda turizme açılan Yerköprü Şelalesi, adeta ‘Gizli
Cennet’ olarak adlandırılıyor. Göksu Nehri, şelalenin
yaklaşık bir kilometre gerisinde kayboluyor ve farklı
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Yerköprü Waterfall, where almost everyone knows the name
and existence of Konya, is a hidden beauty.
Yerköprü Waterfall, which has been opened to tourism in the
recent years, is called ‘Hidden Paradise’’. The Göksu River
disappears about one kilometer behind the waterfall and the
underground water flows from different points from

noktalardan yer altından çıkan su ise şelaleden akıyor. İki
katlı şelaleye Yerköprü denilmesinin anlamı da buradan
geliyor. Yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı akan şelale,
suyun sesi ayrı bir heyecan yaşatıyor.

the waterfall. The meaning of the two-storey waterfall called
Yerköprü (Ground Bridge) comes from here. The sound of the
water of the waterfall flowing down from a height of about 25
meters gives a different sensation.

“Su Ve Yeşilin En Güzel Tonlarının Buluştuğu
İhtişamlı Manzara”
Görülmeye değer güzellikler arasındaki Yerköprü Şelalesi
etrafında yeşilin her tonunu görebiliyorsunuz.

“A Wonderful Landscape With The Most Beautiful Tons
Of Water And Green”
Among the beauties that are worth seeing around Yerköprü
Waterfall you can see every shade of green.

Kuşbakışı izleme imkanını yakalayabildiğiniz Yerköprü
Şelalesi, yemyeşil doğası, şelaledeki suyun sesi,
ağaçlardaki kuş cıvıltısı, kelebeklerin uçuşması sizi ayrı bir
atmosfere götürüyor.
Yerköprü Şelalesi, yoğun olarak ilkbahar ve yaz
dönemlerinde çok sayıda yerli turiste ev sahipliği yapıyor.
Doğal güzellikleri izleyebildiğiniz Yerköprü Şelalesi,
etkileyici görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının her mevsim
uğrak yerleri arasında.
“El Değmemiş Doğal Güzellik”
Eşsiz güzelliğiyle insanları kendine çeken ve görsel şölen
sunan Yerköprü Şelalesi, aynı zamanda piknikçilerin
mekanı olmuş. Mangal yakanları görmek mümkün.
Şelale etrafına son yıllarda Konya Büyükşehir Belediyesi
tarafından hizmet ve yatırımlar götürülürken, sosyal
alanların yapımı dikkati çekiyor. Suyun bütün güzelliğiyle
aktığı noktayı karşıdan gören yere seyir terası inşa edilmiş.
Ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunan şelale,
temiz ve ferah havasıyla, su ve kuş sesleri arasında
doğayla baş başa keyifli zamanlar geçirebiliyor. Suyun
sesi, doğa, huzur arayanlar için görülmeye değer yerlerin
başında geliyor.
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Yerköprü Waterfall the place where you can catch a bird’s eye
view, its lush nature, the sound of water in the waterfall, the
bird chirping in the trees and the butterflies flying take you to
a separate atmosphere.
During the spring and summer periods Yerköprü Waterfall is
home to many local tourists.
With its impressive view Yerköprü Waterfall is among the
most frequented places of photography enthusiasts in every
season, where you can watch the natural beauties .
“Untouched Natural Beauty”
Yerköprü Waterfall, which attracts people with its unique
beauty and presents a visual feast, has also been a place for
picnickers. It is possible to see barbecue burners.
In recent years Konya Metropolitan Municipality has been
servicing and making investments around the waterfall, the
construction of social areas is remarkable. A view terrace has
been built on the ground seeing the point where water flows
with all its beauty.
The waterfall, offering an unforgettable visual feast to its
visitors, with its clean and fresh air it gives the opportunity
to spend time with nature between the sounds of water and
birds. The sound of water is one of the places worth seeing
for those who seek nature and tranquility.
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