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Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının Değerli Paydaşları,
Çumra Ticaret ve Sanayi Odasında üstlendiğimiz bu görevde, ilçemiz sınırları içerisinde
bulunan üyelerimizin bütün sorunlarını kendimize görev edinip süratle çözüme
kavuşturmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu sorunları birlikte
ve en doğru şekilde çözüme kavuşturmak için siz değerli üyelerimiz, sivil toplum
kuruluşları ve odamızın tüm personeli ile beraber istişare içerisinde olmaktan hiçbir
zaman kaçınmadık. Geride bıraktığımız 2019 yılında planladığımız hedef ve
faaliyetlerimizi gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte ilçemize
ve

üyelerimize

vermeyi

planladığımız

hizmetlerin

hayata

geçirilmesi

için

çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Çumra Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetimi olarak üyelerimize ve Çumra’mıza faydalı olabilmek için sürekli gayret ve
arayış içerisindeyiz. Her günümüzün bir önceki günden farklı olması ve her gün yeni bir
hizmet heyecanıyla çalışıyoruz.

2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin yer aldığı bu faaliyet raporunun
hazırlanmasında emeği geçen, Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, Odamız Üyelerine,
Dış Paydaşlarımıza ve Odamız Personeline teşekkür ediyorum.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
METİN KURAL

ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2020 YILI FAALİYET
RAPORU

26 OCAK
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Konya merkez ve İlçe Oda/Borsalarıyla
birlikte hazırlanan, 6 tırdan oluşan yardım konvoyumuzu, Elazığ ve Malatya
daki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Malatya'da bulunan AFAD
merkezine uğurladık.

4ŞUBAT
İçeri Çumra Eğitim Kültür Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim kurulu üyeleri Başkanımız
Metin KURAL ı makamında ziyaret ettiler.

6 ŞUBAT
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgemizin
güncellenmesi işlemleri için ADN Danışmanlık firması Muzaffer Kıraç bey Oda Başkanımız
Metin KURAL a Kalite Belgemizi teslim etti.

20 ŞUBAT
ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Konya Şube
Başkanı Atilla SİNACI ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulu Başkanımız Metin KURAL, Meclis Başkanımız Uğur
YILDIZ, Meclis Üyemiz Mehmet ŞİMŞEK, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Şahin ÇELİKCİ, Gökhan TUĞYAN ve Durmus
KURAL ı odamızda ziyaret ettiler.

21 ŞUBAT
ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Konya Şube Başkanı Atilla SİNACI ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL, Meclis Başkanımız
Uğur YILDIZ, Meclis Üyemiz Mehmet ŞİMŞEK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şahin
ÇELİKCİ, Gökhan TUĞYAN ve Durmus KURAL ı odamızda ziyaret ettiler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde ve teşrifleriyle
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “Okullardan Yarınlara” konulu programına
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL katıldı.

25 ŞUBAT
Konya Valimiz Sayın Cüneyt Orhan’ı Makamında ziyaret;
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Çumra OSB Başkan Vekili Metin KURAL, Belediye
Başkanımız Halit Oflaz, Çumra OSB Yönetim Kurulu üyesi Yaşar SÜRÜCÜ ve Çumra OSB
Müdürü İsmail ÖRGE’nin katılımıyla gerçekleştirdikleri ziyarette Sayın Valimize
Çumra’mıza ve Çumra Organize Sanayi Bölgesine katkıları ve verdikleri desteklerinden
dolayı teşekkür edildi.

25 Şubat
Çumra Vergi Dairesi Müdürü Kemal GÖKBAYRAK Vergi Haftası nedeniyle Yönetim
Kurulu
Başkanımız
Metin
KURAL
ı
makamında
ziyaret
etti.

27 ŞUBAT
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL dan İnsanlığımız için manevi bir çok kazançlar
ile dolu olan mübarek Üç Ayların da habercisi olan Regaip Kandili kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında ”Üç aylar Regaib Kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle
zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve manevi alanda Bayrama
dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm
insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma
ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Birlik ve
beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilerek, sevgi,
saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın
yeşertilerek daha da güçlendirilmesine gayret göstermeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm
İslam aleminin üç aylarını ve Regaip kandilini tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde
daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan
niyaz ediyorum" dedi.

2 MART
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL, İdlib de gerçekleşen hain saldırı sonrası
toplumun tüm kesimleri gibi sivil toplum örgütleri olarak Devletimizin ve Ordumuzun
yanında olduğumuzu vurgulamak ve bütün Milli meselelerde olduğu gibi bu konuda da Milli
duruş göstermek amacı ile Konya Ticaret Odası ve eş zamanlı olarak 81 ilde düzenlenen ortak
bildiri ile Bahar Kalkanı Harekâtına destek için Basın açıklamasına katıldı. Bildiride şu
ifadeler alındı; Değerli basın mensupları, Hepiniz hoş geldiniz.Şu an 81 İl’de Türkiye’nin
önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep
birlikte bu açıklamayı yapıyoruz Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin

yanında durduk Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik Bugün de, İdlib’te
gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz Öncelikle vatanın huzuru,
güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman
askerlerimizin ruhları şad olsun Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin Yakınlarına
sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin.Milletimizin başı sağ
olsun.Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı Zira
Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların
evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı Türkiye’nin barış ve huzur odaklı
çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi Buradan tekrar sesleniyoruz
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan,
kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim
bulunuyor Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor İşte rejim güçleri son
olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü Bu saldırı,
asla kabul edilemez Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık
tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez Tarihi ve kültürel
bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını
korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar,
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine
gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun
bedelini ödeyecektir.
Başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatıyla almaya da başlamıştır Şunu da herkes bilsin ki, biz,
her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri
ayrılıkları bir tarafta bırakırız İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve
dayanışma gösteriyoruz Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz Bugün her
zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz Türkiye'nin tüm kesimlerini
temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik Katil
rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız
Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız Cenabı Hak ülkemizi korusun,
milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.

4MART
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil İbrahim KILINÇ Konya Serbest Muhasebeci
Müşavirler Odası Çumra Temsilcisi Alaaddin Özçelik i makamında ziyaret ederek, toplumsal
ve ekonomik yaşantımızda çok önemli yeri bulunan muhasebeci, mali müşavir ve yeminli
mali müşavirlerimizin “Muhasebeciler Günü”nü kutladı.

5 MART
Konya Serbest Muhasebeci Müşavirler Odası Çumra Temsilcisi Alaaddin Özçelik ve Mali
Müşavir Remzi Çelen “Muhasebeciler Haftası” münasebetiyle Yönetim Kurulu Başkanımız
Metin KURAL ı makamında ziyaret ettiler. Metin KURAL ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek “ Her türlü özveri ile çalışan, ülkenin ekonomisinin bugüne gelmesinde
mükelleflere vergi bilinci aşılayarak, kuralları uygulayıp matrahları ve de vergileri
belirleyerek büyük katkı sağlayan, onurlu bir o kadar zor ve zahmetli mesleğini icra eden tüm
muhasebecilerin haftasını tebrik ederim.” Dedi

12 MART
ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANIMIZ METİN KURAL , 12 MART
İSTİKLAL MARŞININ KABULÜNÜN 99. YIL DÖNÜMÜ DOLAYSIYLA MESAJ
YAYIMLADI.
“Bizi biz yapan, bizim nasıl bir medeniyet olduğumuzu dünyaya haykıran, istikbalimiz de
gözü olanlara en kuvvetli mesajı veren İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yılındayız.”
“ İstiklal Marşı, varoluşumuzun temel değeridir, İstiklal marşı onurlu bir milletin kendisine
esaret zincirleri vurmak isteyen emperyalist güçlere karşı meydan okumasıdır. İstiklal marşı
bu milletin dünü bugünü ve yarınıdır. İstiklal Marşının her mısrası milletin ortak duygu
dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir. Milli Marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin
hangi değerlere sarılarak İstiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir vesikadır.
Nesilden nesle gururla aktarılması gereken bir semboldür. Milletimizin imkansızlıklar
içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın bir simgesi olan milli marşımız aydınlığa
çıkmamızda adeta bir kılavuz olmuştur.
Dün bizlere türlü oyunlar oynayarak nice acılar yaşatan güçler bugünde boş durmuyor aynı
acıları yaşatmak için ellerinden gelen tüm oyunları yapmaya devam ediyor. 15 Temmuz
ihanetiyle içeriden, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Akdeniz meseleleriyle dışarıdan
sınandığımız gelişmelerle Türkiye kuşatılmak ve özgürlüğümüze darbe vurulmak
istenmektedir. Bugün çevremizde kurgulanıp sahnelenen ve doğrudan Türkiye’nin bekasını da
tehdit eden sıcak gelişmeler, İstiklal Marşımızı yazdıran bilinci kuşanmayı zorunlu
kılmaktadır.
İnşallah yedi düvele haddini bildiren milli ruh ve özgürlük aşkı ile yanan Türk milletim bu
topraklarda yaşadığı sürece vesayete de esarete asla geçit vermeyecektir. Birlik ve beraberliğe
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vatanımızın ve bayrağımızın
kıymetini bildiğimiz müddetçe yüce Rabbim inşallah bu millete bir daha İstiklal Marşı
yazdırmayacaktır.
Vatan ve millet sevgisini gelecek nesillere bir onur nişanı olarak aktaracak olan bu dizeler ile
başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum Mehmet Akif Ersoy olmak
üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”

13 MART
Yönetim Kurulu Başkanı Metin KURAL, bazı firmaların fahiş fiyat artışı şikayetleri üzerine
yapmış olduğu basın açıklamasında şunları söyledi."Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüsü
(Covid-19) isimli hastalık sonrası ülkemizde bazı işletmelerin, söz konusu durumdan istifade
ederek ticari ürünlerinde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği görülmüş, Birliğimize bu tür
şikayetler ulaşmıştır.Ülke olarak zor günler geçirdik ve geçirmekteyiz. ilçemizde, odamıza
kayıtlı üye firmalar hakkında herhangi bir şikayet gelmemesi bizi memnun etmiştir. İçinde
bulunduğumuz zorlukların hakkından birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kol kanat gererek
geçirmek zorundayız. Buna rağmen bu tür şikayetlere maruz kalınması hâlinde Çumra Ticaret
ve Sanayi Odası olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin
mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları
vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere
karşı sessiz kalmayacağız.Saygılarımla "

20 MART
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL ın Pankobirlik Genel Başkanı Recep KONUK’a
teşekkür mesajı ;
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını sonrası etanolden üretilen
dezenfektan ve kolonyaya talebin artmasına bağlı olarak, bazı yerlerde kolonya
bulunamadığına dair çıkan asılsız haberler ve gıda stoku yapılması konusunda provokatör
açıklamalar yapanlara karşı “Gerekirse bu milleti gıdanın içinde yüzdürürüz. Telaş ve
endişeye gerek yok” açıklaması ile milletimizi rahatlatan, Çumra’mıza kazandırdığı
Biyoetanol tesislerinde kozmetik ve kimya sanayi ile kolonya üreticilerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak etil alkol üretiminin ve Türkiye’nin gıda devlerinden TORKU ürünlerinin halka
arzında, ham maddesinde ve intikalde bir sorun olmadan, yeterli stokların olduğu ve üretimde
herhangi bir sorun yaşanmadan üretimin devam etmesini sağlayan dolayısıyla dışa bağımlı
olmadan Türkiye nin ihtiyacını karşılayan , tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde,

çiftçilerin bilgi ve gelir seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir misyon üstlenen Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk’a sonsuz teşekkürlerini sundu.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ülkelerin etanol ihtiyacının arttığını söyledi.
Bu yüzden ülkelerin etanol bulmakta zorlandığını dile getiren Konuk, şöyle konuştu:
"Son günlerde kolonya ve dezenfektan ürünlere yoğun talep olduğu için fiyatlarda
dalgalanmalar yaşandı. Bazı yerlerde kolonya bulunamadığına dair haberler geldi. Ancak
milletimiz de kozmetik ve kimya sanayicilerimiz de kolonya imalatçılarımız da müsterih
olsun. İhtiyaca yetecek kadar etil alkolümüz yani etanolümüz var. Normal zamanlara göre
kolonyaya ve dezenfektan ürünlerine olan talep 10-15 kat artsa bile etil alkol arzında sıkıntı
yaşanmaz."
"Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılıyoruz"
Konuk, etanolde herhangi bir arz sıkıntısının olmadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Konya Şeker olarak 2012 yılından bu yana Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını
karşılıyoruz. Yıllık 84 milyon litre etanol yani etil alkol üretiyoruz. Rafineri ve dağıtıcı lisansı
sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunun 3 ay askıya
alınmasıyla bu üretimimizin tamamını dezenfektan ve kolonya için ayırdık. Bunun yanında
kozmetik ve kimya sanayisinin ihtiyacı da sorunsuz karşılanacak."
Son zamanlarda ani talep artışından dolayı etanol arzında kısa süreli daralma olduğunu ifade
eden Konuk, bu durumun taşımadan kaynaklandığını ve birkaç gün içerisinde çözüleceğini
vurguladı.
"Ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz"
Konuk, artan talebin karşılanacağını ve bu yüzden vatandaşların müsterih olması gerektiğini
dile getirerek, şunları kaydetti:
"Her şey illa para ve ticaret değil. Ülkemiz rahat etsin diye bu zamana kadar benzine
karıştırılması için sağladığımız etanolü koronavirüsten dolayı artan talebe ayırdık. Ülke
insanımızın sağlığı söz konusu ise gerisi tamamen teferruattır. Bu anlayışla vatandaşlarımız
rahat etsin. Çünkü piyasaya arz edeceğimiz etil alkole de ve bunu üretecek ham maddeye de
çok şükür fazlasıyla sahibiz. Bu konuda ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Herhangi
bir sorunumuz yok. Hiç kimse dışarıdan ve içeriden panik alımlar yapmasın."
"Etil alkol satan yok"
Dünya Sağlık Örgütünün koronavirüsü küresel salgın ilan etmesinden bu yana uluslararası
pazarlarda etil alkol bulunamadığını belirten Konuk, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bugün 2-3 katını ödemeye razı olsak bile maalesef etil alkol bulamayacaktık. Etil alkol
üretiminin ham maddesi melas da bulunmuyor. Melasın fiyatı 1 ay öncesine göre 2 katından
fazla artmasına rağmen, kimse melasını kimseye vermiyor. Etil alkole uluslararası pazarlarda

2 bin 500 dolar verenler olmasına rağmen etil alkol satan yok. Çünkü her ülkenin buna
ihtiyacı var. Şeker sanayisi olmayan dolayısıyla pancar veya kamıştan melas üretimi
yapılmayan ya da tahıllardan etanol üretecek altyapıyı kurmayan ülkeler bugün hijyen,
dezenfektan
konusunda
en
şanssız
ve
sıkıntılı
ülkelerdir."

23 MART
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, 'KISA
ÇALIŞMA ÖDENEĞİ' BAŞVURULARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEĞİNİ
DUYURDU.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma
uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine
özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek
başvurularını gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan
Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan
'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak
adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek" diye konuştu.
Bakan Selçuk ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR
internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağını belirtti.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI BAKIMINDAN “ZORLAYICI SEBEPLER”
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak
bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin
tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları
ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır
KISA ÇALIŞMA KAPSAMINDA;
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.
İŞYERİNDE KISA ÇALIŞMA UYGULANABİLMESİ İÇİN;
• İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma
süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş
Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit
edilmesi gerekmektedir.
İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN;
• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin
bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.
KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULMASI VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep
Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma
başvurusunda bulunulabilir.
Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde
bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan
ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia
edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca
değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi
durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı
aranmaz.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan
ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce
yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma
uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin
arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.
YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) ETKİLİ
BULUNULMASI VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ,

KISA

ÇALIŞMA

TALEBİNDE

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip
Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin
kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri
içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek
suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.
Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için
koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem
taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere
başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti
amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.
UYGUNLUK TESPİTİNE YÖNELİK GENEL BİLGİLER
Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş
Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma
Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınacaktır;
• Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup
Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin
gerçekleştirilecektir.
• İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle
işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi
istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
• Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan
işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda
olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

• İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili
olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli
olacaktır.
• Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı
düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden
elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek
üzere bilahare gönderilecektir.
• Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan
işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler
ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma
uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.
İŞVERENE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma
süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu
işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan
eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru
yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun
bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının
sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan
işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru
yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDENMESİ
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği
miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde
çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT
Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin
gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.
Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret
ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum
tarafından ödenir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN:
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/

26 MART
Oda ve Borsalarımızın kurucu ortağı olduğu KGF kefaleti ile "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ" 6 ay
anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları Ziraat
Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları tarafından 26/03/2020
tarihinden itibaren alınmaya başlanacak

8 NİSAN
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin KURAL Türk Polis Teşkilatının
kuruluşunun 175. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında; " Ülkemizde huzur ve
güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu
korumayı, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi, devletimizin bölünmez
bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine
vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle

dolu Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümüne ulaşan Türk polis
teşkilatı mensuplarının özellikle de ilçemizde görev yapan tüm polislerin bu
anlamlı gününü kutluyor, Görevlerini sürdüren polis teşkilatı mensuplarına
aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Bütün polislerin
Allah yar ve yardımcısı olsun. Görevleri sırasında hayatlarını kaybeden aziz
şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum.

8 NİSAN
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun 365
Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında
içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar, üyelerimizden
gelen sıkıntı ve önerilerin oda başkanları aracılığıyla çözüme ulaştırılması konusunda ilgili
bakanlıklara iletilmesi ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme ve bugüne kadar Birliğimiz
tarafından çözüme kavuşturulan talepler konusunda açıklamalar yapılarak, ekonomik
sıkıntılar konusunda hazırlanan anketler dolduruldu.Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız
Metin KURAL' ın da katıldığı video konferans toplantısında ; yaşadığımız bu süreçte
üyelerimizden gelen sorunlar da Birlik Başkanımız Sayın M.Rifat HİCARCIKLIOĞLU'na
aktarılmış oldu. İletilen sorunların biran önce çözülmesi ve bu sıkıntılı süreçten biran önce

kurtulmamız, ekonomik yönden refah seviyelere tekrar ulaşmamız ve tüm insanlığın sağlıklı
günlere erişmesini dileriz.

15 NİSAN
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Semineri 16 Nisan 2020 Perşembe – Saat: 14:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Halk Sigorta - Ticari Alacak Sigortası Direktörü
Ali Sertaç Canal’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde “Güncellenen Devlet Destekli Ticari
Alacak Sigortası” sistemi İNTERNET üzerinden anlatılacak olup seminer sonunda KOBİ’lerin konu
hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Toplantı Katılım Adresi: https://zoom.us/j/317264932...
Alternatif Link: https://www.youtube.com/user/tobbiletisim

ÖNEMLİ DUYURU !
TALEPLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA "İŞE DEVAM KREDİSİ" KAPSAMINDA HAZİNE
DESTEKLİ KGF KEFALETİ 100 MİLYAR LİRAYA, KULLANILABİLECEK KREDİ LİMİTİ 125
MİLYAR LİRAYA ÇIKARILMIŞTIR.
ÜYELERİMİZ KAMU BANKALARINA BAŞVURU YAPABİLİRLER.

16 NİSAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN. METİN KURAL,TÜRKİYE ODALAR BORSALAR
BİRLİĞİ İNŞAAT KURULU TOPLANTISINA TELEKONFERANS ARACILIĞIYLA
KATILDI.TOPLANTIDA ODA VE BORSA CAMİASININ TALEPLERİ İLE HAYATA GEÇEN
DÜZENLEMELER DEĞERLENDİRİRKEN, COVID-19 SALGINININ EKONOMİYE ETKİSİ ELE
ALINDI.

22 NİSAN
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin KURAL Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı
mesajında, “On bir ayın sultanı Ramazan ayına dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs
salgını nedeniyle buruk bir şekilde girmekteyiz. Ramazan ayının, ülkemize, milletimize, İslam alemine
ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temenni ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu
ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Korona virüsünün
bir an önce tüm insanlığı, ülkemizi, milletimizi terk etmesini ve son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz
ediyorum. Önümüzdeki yıl inşallah, on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte, aynı sofrada,
yardımlaşma ve kaynaşma ile geçirmeyi temenni ediyorum.Ramazan ayı, yoksulların gözetildiği, iftar
sofralarının paylaşıldığı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından
kaçırılmaması gereken bir fırsat ayı. Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket
getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çumra lı hemşehrilerim olmak
üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, huzur ve
hoşgörü getirmesini ve Korona virüs salgının tüm insanlığı terk etmesini temenni ediyorum” dedi

27 NİSAN
TOBB Nefes Kredisi yeniden başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa
gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı.
Yalnızca Oda ve Borsa üyelerinin başvurabileceği Nefes Kredisi öncelikli olarak
Denizbank aracılığıyla kullanılabilecek. Birkaç hafta sonrasında sisteme Kamu
bankaları da dahil olacak. Üyelerimize destek olmak için başlatılan projeye
destek veren başta TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere
katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.

28 NİSAN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 365 Oda ve Borsamızın yoğun ve özverili çalışmaları
ile Halkbank'ın Can Suyu paketinden esnaflarla birlikte oda ve borsalarımız üyesi şahıs işletmelerinin
de faydalanması imkanı sağlanmıştır. Şahıs işletmesi üyelerimiz 25 bin TL krediyi %7.5 faiz oranı ile
kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli Paraf Kart alabileceklerdir.

29 NİSAN
TOBB Nefes Kredisi yeniden başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ
finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, Odamızın da
katkılarıyla ve Kredi Garanti Fonu’nun teminat desteği ile Denizbank ile protokol imzalanmıştır.
Yalnızca Oda ve Borsa üyelerinin başvurabileceği Nefes Kredisi öncelikli olarak Denizbank
aracılığıyla kullanılabilecek. Birkaç hafta sonrasında sisteme Kamu bankaları da dahil olacak .
Çumra Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre;
TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve
borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, 2020 yılı süresince anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık
ödemeli 12 eşit taksitli ve (illere göre değişkenlik gösteren) 50 bin ile 100 bin TL. arasında değişecek
yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacak. Bankalar ve KGF, KOBİ'nin krediye
uygunluğunu değerlendirecektir. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar KOBİ'ye TOBB
Nefes Kredisi kullandıracaktır. İlk etapta deniz bank şubeleri aracılığıyla kullanılabilecek. Yaklaşık 2

hafta sonra kamu bankaları da projeye katılacaklar. Onlarla birlikte Nefes kredisi projemiz daha da
güçlenecektir.
Üyelerimize destek olmak için başlatılan projeye destek veren başta TOBB Başkanımız Sn. Rifat
Hisarcıklıoğlu olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Nefes Kredisi’nin Üyelerimiz ve
Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

GERÇEK ŞAHIS İŞLETMELERİMİZE CAN SUYU KREDİSİ
Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüsü ile mücadele
kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk
çeken Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına
kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında
Küçük İşletme Can Suyu Kredisi oluşturulmuştur.
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Metin KURAL konuyla ilgili olarak ;
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 365 Oda ve Borsamızın yoğun ve özverili çalışmaları
ile Halkbank'ın Can Suyu paketinden esnaflarla birlikte oda ve borsalarımız üyesi şahıs işletmelerinin
de faydalanması imkanı sağlanmıştır. Şahıs işletmesi üyelerimiz 25 bin TL krediyi %7.5 faiz oranı ile
kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli Paraf Kart alabileceklerdir. “ Şeklinde Açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL ve Meclis Başkanımız Uğur
YILDIZ Çumra Kaymakamı Sayın Hüseyin ECE yi makamında ziyaret ettiler.

30 NİSAN
ÇUMRA TİCART VE SANAYİ ODASI OLARAK SANAYİ ÜNVAMIZI ALTIKTAN SONRA İLK
YERLİ MALI BELGESİNİ ECA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT GIDA TARIM SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ İÇİN HAZIRLADIK. BELGEYİ , MECLİS
BAŞKANIMIZ SN. UĞUR YILDIZ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN METİN KURAL
ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ CENGİZ ALDEMİR’ E TAKTİM ETTİLER.

19 MAYIS
ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI METİN KURAL KADİR GECESİ
DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.
Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ÇTSO Başkanı Metin Kural ,Kuran-ı Kerim'in
indirilmeye başlandığı gece olan Mübarek Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olarak kabul edildiğine
işaret ederek, “Kadir Gecesi, Müslümanların Yüce Yaradan'ı daha fazla anması ve bağışlanma
dilemesi gereken, bütün rahmet ve bereket kapılarının açıldığı çok özel bir gecedir. Kalplerimizin
aydınlanması için en güzel fırsattır. Kur'an'ın övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema
kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Mükâfatların sınırsız olarak
verildiği bu gece, kalplerimizin her türlü kötülükten arınması, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın
artması için değerlendirilmelidir. Bu vesileyle; üyelerimizin, hemşerilerimizin ve bütün İslâm âleminin
mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

23 MAYIS
Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin
Kural;
“Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Bu yıl
bayram sevincini buruk da olsa evlerimizde yaşayacağız. Hepimizin sağlığı için bu defa ziyaret ve
kucaklaşmalarımızı fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapacağız.
İslam kültüründe çok önemli anlamlar ifade eden bayramlar, dayanışmanın, barışmanın, huzurun,
sevincin adıdır, sevinçlerin arttığı, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu çok önemli günleri ihtiva
eder. Yüce Mevla’nın rızasını kazanmak adına tutulan oruçların ardından yaşadığımız Ramazan
Bayramı, hepimiz için daha güzel günlerin habercisi ve müjdecisi olur inşallah.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyasının ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı
kutluyorum “ dedi.

29 MAYIS
Odamıza A42 GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanı ile şirket
kuruluşu yaptıran şirket ortağı ve Şirket Müdürü Niyazi Akay a Yönetim Kurulu Başkanımız Metin
KURAL Oda Sicil Levhasını takdim ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

3 HAZİRAN
GÜNEYSINIR BELEDİYESİNDEN ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASINA ZİYARET
Güneysınır Belediye Başkanı Sn. Ahmet DEMİR ve Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Bülent ERSÖZ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Metin KURAL’ı makamında ziyaret ettiler. Odamızın Sanayi unvanı
almasını tebrik ederek çeşitli konularda istişarede bulundular.

5 Haziran

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Akreditasyonu yolunda hızla ilerliyoruz. Süreç
boyunca desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Kural'a ve yönetim
kuruluna; çalışmalarımızda emeği büyük olan Genel Sekreterimiz Sayın Durmuş Kural'a;
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası çalışanları Feryal BULUT'a ve Harun AKAR'a teşekkür
ederiz. Birlikte nice başarılara...

5 HAZİRAN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan Ekonomimizi
ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak
amacıyla devreye alınan TOBB NEFES KREDİSİ odamız Yönetim Kurulu Başkanı Metin KURAL
ın, TOBB ile yapmış olduğu ikili görüşmeleri sonucu 1.200.000.-TL limit üyelerimizin yoğun talepleri
üzerine 1.700.000.-TL ye çıkarılmış ve yine talepler üzerine 2.200.000.-TL ye yükseltilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL bu süreçte yardım ve desteklerinden dolayı Yönetim
Kurulu üyelerimize ve Denizbank Çumra Şube Müdürü Hakan ATAY bey e teşekkürlerini sundu.

8 HAZİRAN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI ÇUMRA ŞUBE MÜDÜRÜ HİLMİ LEVENT GÖKÇEK
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ METİN KURAL VE MECLİS ÜYEMİZ OSMAN ŞAHİN İ
ODAMIZDA ZİYARET ETTİLER.

7 TEMMUZ
ÇUMRA İLÇE JANDARMA KOMUTANI BİNBAŞI HALİL İŞLER’DEN ÇUMRA TİCARET VE
SANAYİ ODASINA VEDA ZİYARETİ
Çumra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil İŞLER Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı SN. Metin KURAL ‘ı Makamında ziyaret ederek , İlçe Jandarma Komutanlığına vermiş
olduğu katkılarından dolayı teşekkür plaketini taktim ettiler.
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin KURAL, göreve geldiği 2014 yılından bu yana Çumra
ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Halil İŞLER ‘e teşekkür ederek yeni
görev yerinde başarılar diledi.

13 TEMUZ
Poyraz Danışmanlık firması Neslihan Dikici ve odamız tarafından kurulumu yapılan Odamızın TS
ISO 10002:2018 Denetimi Baş Tetkik Görevlisi Süleyman Sercan Orak tarafından gerçekleştirilmiştir.

14.07.2020

Odamıza ÖRS TARIM HAYVANCILIK GIDA İHRACAT İTHALAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ unvanı ile şirket kuruluşu yaptıran şirket ortağı Mustafa ÖRS e Yönetim Kurulu Başkanımız
Metin KURAL Oda Sicil Kayıt Levhasını takdim ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

14 TEMMUZ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından düzenlenen COVID-19 sonrası sanayide ve
OSB’lerde yol haritası toplantısı TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve OSBÜK
Başkanımız Memiş KÜTÜKCÜ ‘nün katılımları ile videokonferans yönetimiyle gerçekleşti.
Toplantıya Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Çumra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Metin KURAL ‘da katılım sağladı.

15 TEMMUZ

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
mesajı;
15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok
etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete
doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlar ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve
meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı.
Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik
duruşlarıyla tarih yazdılar.
Türkiye’yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete
geçen milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi milletimize, Meclisimize,
demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır.
Ordumuz ve Mehmetçiğimiz bizim gözbebeğimizdir.
15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz
Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun .

17 TEMMUZ

21 Temmuz Salı günü saat 10:30’da TSE Başkanı Prof. Dr. Sn. Adem Şahin’in
katılımı ile “KOBİ'ler İçin Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Bilgilendirme
Semineri” gerçekleştirilecektir. Detaylar ve seminere katılmak için “ http://
webinar.tobb.org.tr ” adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz

29TEMMUZ

30 TEMMUZ

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin KURAL Kurban Bayramı ile
ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.
Bayramlar dayanışma ve paylaşma içerisine girdiğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde
olduğumuz en anlamlı günlerdir. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip,
milletimizin manevi değerlerinin, paylaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı
günlerinden olan Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Dayanışma ve kardeşlik duygularını büyütmek için vesile olan bayramlar, iyiliklerin
kötülüğü, barışın savaşı, doğrunun yanlışı, sevginin nefreti yeneceğine olan inancın
kutlamasıdır. 'İnsanların en hayırlısı, insana faydalı olandır' anlayışını şiar edinmiş bir
toplumun mensupları olarak, yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği güzelliğin ve güç
birliğinin daima farkında olmak zorundayız. Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan
bağlarının sağlamlığıdır. Bu bağları sağlam kılan da şüphesiz insanların birbirine karşı
hoşgörü içerisinde olması, kederde ve sevinçte paylaşımcı olması, birbirini sevmekten asla
vazgeçmemesidir. Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır."
Bu vesile ile sevginin ve kardeşliğin temel taşlarını barındıran Kurban Bayramı’ nın, tüm
insanlığa, ülkemize, ilçemize ve üyelerimize, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni
ediyor, sevgi ve muhabbet dolu nice bayramlar diliyorum. ” dedi.

6 AĞUSTOS
İlçe Kaymakamız Hüseyin ECE , Genel Sekreterimiz Durmuş Kural ve Ticaret Sicili Müdürümüz
Feryal Bulut covid 19 tedbirleri kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundular.

19 AĞUSTOS

20 AĞUSTOS

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!
Standart Tasarıları Hk.

24 AĞUSTOS
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !
Standart Değişikliği Hk.

28 AĞUSTOS
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin KURAL ın Çumra Belediye
Başkanlığı görevine seçilen Avukat Recep Candan a kutlama mesajı:
“Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik
anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin ilçemizin her
noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir
kent oluşturmak hedefinde olması temennisi ve inancı ile idareciliğin ağır yükü ve sorumluluğunun
bilinciyle, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine uygun olarak el birliği, güç birliği, söz birliği
dahası gönül birliğiyle eğitim, bilişim-teknoloji alanında, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda ilçemizi
layık olduğu düzeye taşımak ve vatandaşlarımızın her daim yanında olmak için mücadele edeceğine,
Kendisinin güzide ilçemiz Çumra için en güzel hizmetleri gerçekleştireceğine inancımızın tam olduğu
Recep Candan Başkanımıza yeni görevi için tebrik eder, ilçemize hayırlı olmasını dilerim”

1 EYLÜL
31 AĞUSTOS TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER
Kısa Çalışma Ödeneği: Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal
Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep
Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin
Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa
çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

8 EYLÜL
4 EYLÜL TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 4857 sayılı İş Kanunu
uyarınca işverenin işten çıkarma yasağı 17 Eylül 2020’den itibaren iki ay daha
uzatılmıştır.

11 EYLÜL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekilimiz Sayın Leyla Şahin USTA,
Akparti İlçe Koordinatörümüz Sayın Mustafa GÜRBÜZ, Akparti İlçe Başkanımız Sayın
Osman ŞAHİN, Çumra Belediye Başkanımız Sayın Recep CANDAN, Akparti İlçe Kadın
Kolları Başkanımız Sayın Rukiye ÜNAL ve Akparti yönetimi ile birlikte odamızı ziyaret
ettiler.

21 EYLÜL
SÖYLEŞİYE DAVET:
“FİRMALAR İÇİN İHRACAT YOLCULUĞU”
24 Eylül 2020 Perşembe - 14.00
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda başta Konyalı
firmalara yönelik olmak üzere 24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 14.00’da “Firmalar İçin İhracat
Yolculuğu” başlıklı bir webinar düzenlenecektir. Online olarak düzenlenecek olan programda KTO
Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof.Dr.Murat CANITEZ
konuşmacı olarak yer alacaktır.
Düzenlenecek programda; ihracat yapmak isteyen firmalar ile halihazırda yapan firmaların hedef ülke
bulma, yeni pazarlar bulma, ihracatı arttırma, ihracata başlama gibi konular değerlendirilecektir.
Ayrıca soru-cevap imkânıyla da merak edilen hususlar hakkında bilgilendirmeler de yapılabilecektir.

Katılımlarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.
Kayıt linki: https://zoom.us/j/96706762002..

25 EYLÜL
TÜRKİYE’NİN GIDA DEVİ KONYA ŞEKER’İN ÇUMRA ŞEKER İLE BİRLİKTE 20202021 PANCAR ALIM KAMPANYASI ÇUMRA ŞEKER’DE DÜZENLENEN TÖRENLE
BAŞLADI.
Çumra Şeker Fabrikasının da içinde bulunduğu Çumra Kampüsünde gerçekleştirilen
programa katılan Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Metin KURAL;
“Çumra Şeker Entegre Tesisleri 2020-2021 şeker pancarı alım kampanyası kesilen kurban ve
edilen Dualarla başladı.118 gün sürecek kampanya döneminde 222 köyde ve 502 bin 614
dekarlık alanda, 15 bin 47 üreticiden ürettiği şeker pancarını 8 bölgede, 36 kantarda, 66
boşaltma makinesi ile 7 gün, 24 saat alacak. Çumra Şeker fabrikamız bu yıl yaklaşık 3 milyon
600 bin ton pancar alımı yaparak her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçimizin yüzünü güldürmeye
ve bin bir zorluklarla yıl boyu vermiş oldukları emek ile ürettikleri ürünü değerlendirmeye
devam etmektedir. Çumra’ mızın ve ülkemizin parlayan yıldızı olan ve tamamen yerli ve milli
olan, Konya çiftçilerinin alın teri Çumra Şeker Fabrikası Konya bölgesinde ve ülkemizin
çeşitli bölgelerinde yapmış olduğu yatırımlarla ekonomimize yapmış olduğu katkılarla göz
doldurmaya devam ediyor. Bu vesile ile tüm bu işlerin mimarı olan 25. ve 26. Dönem Ak
Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Sn. Recep KONUK ‘a ülkemize ve
bölgemize yapmış oldukları büyük katkılardan dolayı şahsım ve Türk iş dünyası adına
teşekkür ederim.” Dedi

Dijital dönüşümle artık ticari faaliyetler hız kazanıyor !
Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından tescil edilen ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden iki saat
sonra web sitesinde yayımlanacak.

"Dijital Tarım Pazarı" (DİTAP), 3. Tarım Orman Şûrası'nda alınan kararlar neticesinde, 29
Nisan 2020 tarihinde Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Hazine ve Maliye Bakanı
Sayın Berat
ALBAYRAK, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen lansmanla, tarım
ve gıda sektörünün
tüm paydaşlarının kullanımına açılmıştır.
Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılarak ulusal gıda arzını daha sürdürülebilir ve öngörülebilir
kılınmasını hedefleyen DİTAP ile üretici ve alıcı arasında doğrudan satış da
gerçekleştirilebilmektedir.
Tarımsal üretimin, sanayi ve pazarın ihtiyaçlarına göre sözleşmeli üretim ile önceden
planlanması,üreticilerin ve alıcıların hem finansal hem de operasyonel kabiliyetlerini
artıracaktır. Üretici ve alıcılar piyasada yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı direnç
kazanacaklardır.
DİTAP sisteminin kullanımın yaygınlaşmasına paralel olarak artacak olan veriler,
Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlar için oldukça değerli bir bilgi havuzu
oluşturacaktır. Buradan elde edilen
veriler uzun vadede ulusal tarımsal üretimin planlanması başta olmak üzere birçok hususta
öngörülebilirliği artıracaktır.
İki faz kapsamında geliştirilme çalışmaları sürdürülen DİTAP'ta, sistemin kurulmasını ve
altyapısının oluşturulmasını hedefleyen birinci faz tamamlanmak üzere olup, yakın bir tarihte
Sayın
Bakanımızın gerçekleştireceği bir lansman ile ikinci faza geçiş yapılacaktır. İkinci faz ile
üreticinin, alıcının, bankaların, sigortacıların, nakliyecilerin, tarımsal danışmanların ve üretim
sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü üretim ve pazarlama faktörünün bir arada bulunduğu
bir ekosisteme dönüşecek
olan DİTAP, üretimden sofraya kadar tüm sürecin online olarak izlenmesini sağlayabilecek
nitelikte olacaktır.
Sisteme kaydolabilmek için üreticilerin Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), alıcıların
ise Ticaret Bakanlığı'nın Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemine (ESBİS) veya Merkezi Sicil
Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtları olmaları gerekmektedir. Söz konusu kayıt sistemleri ile
DİTAP içerisinde izleme,
doğrulama ve değerlendirme çalışmaları yapılabilmektedir.
Sistemin işlevselliğinin geliştirilmesi ve alıcı ile satıcıların finansal ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla kamu ve özel bankalar ile çalışmalar yapılmış, söz konusu kuruluşların DİTAP'a

özel indirimli ve avantajlı finansal çözümleri ile sistemde yer almalarına yönelik çalışmalara
devam edilmektedir.
Bununla birlikte TARSİM kullanıcılarının DİTAP'a üye olmaları durumunda poliçe bedeli
üzerinden %5'lik indirim, sistem üzerinden sözleşme imzalamaları durumunda ilave %5'lik
indirim avantajı sisteme entegre edilecektir.
Halihazırda DİTAP içerisinde üreticilerle birlikte, aralarında AOÇ, TMO, TİGEM gibi kamu
kurumları ile Migros, Carrefour, TAT, DİMES gibi büyük ölçekli alıcı şirketlerin de
bulunduğu yaklaşık
kırkdörtbin (44.000) kayıtlı kullanıcı bulunmaktadır.
Bakanlığımızın tüm taşra teşkilatı DİTAP konusunda görevlendirilmiş olup en yakın Tarım ve
Orman Müdürlüklerinden ve Tarım İletişim Merkezi (TİMER) ait 180 no'lu telefon
numarasından detaylı bilgi alınabilmektedir. Buna ek olarak, sistemin tecrübe edilebilmesi
adına oluşturulan test ortamına ait
kullanıcı adları ve şifreler aşağıda paylaşılmaktadır. Sistemin yayında olan haline ise
www.ditap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

28 EYLÜL
ÇATALHÖYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR’UMUZUN YENİ YÖNETİMİ ÇUMRA'
MIZA HAYIRLI OLSUN.
Çatalhöyük Çumra Belediyespor’ umuzun yeni seçilen Başkanı Gökhan ŞAHİN ve yönetim
kurulunun Çumra’mızda sporun gelişmesinde büyük katkılar sağlayacağı inancıyla Çumra
Ticaret Ve Sanayi Odası olarak tebrik ederiz.

HELAL BELGELENDİRME DESTEKLERİ HAKKINDA
Bilindiği üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) İslam İşbirliği Teşkilatının
(İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet
belgelendirmesinin akreditasyonu faaliyetini yürütmektedir. Kurumumuzca, yurt
içinden ve dışından kendisine
gelen helal akreditasyon başvuruları başta pek çok İİT üyesi ülke olmak üzere
uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca
işleme alınmaktadır. Bu
başvurular hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri
çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk
değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgeler; akredite edilmiş kurum
ve/veya kuruluşlardan aldıkları
yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta ve bu belgelendirme
faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümü 2014/8 sayılı “Pazara
Giriş Belgelerinin
Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu’ndan
karşılanmaktadır.

B20 SUUDİ ARABİSTAN VE TOBB KÜRESEL
DİYALOG TOPLANTISI DAVETİ
Bilindiği üzere, G20 dünya ekonomisinin yaklaşık %80'ini, ticaretinin %75'ini ve nüfusunun
%70'ini temsil etmektedir. 2015 yılında Türkiye G20 dönem başkanlığını yürütmüştür. 2020
yılında G20 dönem başkanlığı Suudi Arabistan tarafından yürütülmektedir.
G20 bünyesinde oluşturulan ve üye ülke iş örgütlerinin bir araya getiren en önemli gruplardan
biri de B20'dir.
Ülkemizin G20 dönem başkanlığında, B20 Başkanlığı da TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından yürütülmüştür.
Birliğimiz ve B20 Suudi Arabistan ortaklığında, "B20 Küresel Diyalog Toplantısı" adıyla, 5
Ekim 2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıda B20 Suudi Arabistan
tarafından yürütülen "Görev Gücü" çalışmalarının sonuçlarının paylaşılması öngörülmektedir.
Söz konusu etkinliğin taslak programı ve erişim linki ekte yer almakta olup, katılmak
isteyenlerin https://tobborg.zoom.us/.../reg.../WN_mbpwQ8h7SR-w5rREZQsFhg adresinden
kayıt yapmaları gerekmektedir.

30 EYLÜL

5 EKİM

Çumra Belediye Başkanı Sn Recep CANDAN Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn.
Metin KURAL’I makamında ziyaret etti. Gelişen ve büyüyen hacmiyle ivme kazanan
Organize Sanayi bölgemizin geleceğine dair değerlendirmede bulundular.Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Başkan KURAL , Çumra Belediye Başkanı CANDAN’ a teşekkür
ederek yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu Başkanımız Metin KURAL, Akparti İlçe
Başkanımız Osman ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Gökhan TUĞYAN ile Çumra İlçe
Emniyet Müdürümüz Barış ŞENGÜL’ ü makamın da ziyaret etti.

7 EKİM
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin KURAL, Çumra Akparti İlçe
Başkanı Osman ŞAHİN, Belediye Meclis Üyesi Zekeriya DEMİR ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Gökhan TUĞYAN ile birlikte Çumra İlçe Jandarma Komutanı İlhan DEGİRMANCI
yı makamında ziyaret etti.

Çumra Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak
yatırımcılarla bir araya gelen Çumra Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Metin KURAL:
“Çumra Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak
yatırımcılarımızla bir araya gelerek Çumra Organize Sanayi
Bölgesi ‘ nin geleceği ile ilgili istişarelerde bulunduk.
Yatırımcılarımızın talebi olan doğalgaz, su , altyapı , ulaşım
gibi çözüm bekleyen talepleri değerlendirdik. 8.500.000 m2
yeni genişleme alanıyla Çumra’mızın ekonomisinde daha aktif
rol alacak olan Çumra Organize Sanayi Bölgemizin gelişmesi
ve daha çok yatırımcı almamız için bu istişareler büyük önem
arz etmektedir. Toplantıya katılan yatırımcı firmalarımıza
göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederim” dedi

8 EKİM

13 EKİM

16 Ekim

19EKİM
Ziraat Bankası Çumra Şubesi Müdürü Şenay Bal ve Çumra Noteri Sünbül Bayburtluoğlu
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Kural' ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Başkanımız
Metin Kural'ın Şenay hanımdan , koronavirüs sebebiyle zor günlerden geçen üyelerimizin
içinden geçtiği bu zor süreçte Ziraat Bankası olarak uygun faiz ve vade oranlarında kredi
imkanlarının sunulması konusunda taleplerde bulundu. Çumra Noterimiz Sünbül hanımla
yapılan görüşmede ise, kişilerin talepleri doğrultusunda hukuki işlemleri kanunlar ve
yönetmeliklerde gösterildiği şekilde yerine getiren noterlerin, üyelerimizin işlemlerinde
kolaylık sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Başkanımız Metin Kural Şenay
Hanım ve Sünbül Hanıma yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti.

26 EKİM
TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sn. Faruk Kaymakcı ve
TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımlarıyla 26 Ekim 2020 Pazartesi Saat 14:30’te
gerçekleştirilecek olan “Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları İstişare Toplantısı“
webinarı’na katılımınızı bekliyoruz. Detaylar http://webinar.tobb.org.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB ve OSBÜK işbirliğinde 3 Kasım 2020 Salı günü saat
14:00’te gerçekleştirilecek olan “Sanayi Tesisleri ve OSB’ler İçin Sıfır Atık Uygulaması
Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. Detaylar http://webinar.tobb.org.tr
@cevre_sehircilik_bakanligi @osbuk_org

2 KASIM
İYİ PARTİDEN ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASINA ZİYARET
İyi Parti İl Başkanı Gökhan TOZOĞLU , İyi parti İlçe Başkanı Rafet GÜLŞEN, Belediye
Meclis Üyesi Murat GÖREMEZ, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin ESER ve İyi Parti il
ve ilçe yönetimi ile Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Metin KURAL’ ı STK
ziyaretleri kapsamında makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Başkan Metin KURAL, ziyaretleri nedeniyle İyi Parti İl Başkanı Gökhan TOZOĞLU ,
İyi parti İlçe Başkanı Rafet GÜLŞEN, Belediye Meclis Üyesi Murat GÖREMEZ, Belediye
Meclis Üyesi Mehmet Emin ESER ve İyi Parti il ve ilçe yönetim kurulu heyetine teşekkür
etti.

3 KASIM
Ticaret Bakanlığı ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. işbirliğinde kadın ve genç girişimcilerin
ihracata yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan "Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı
Yetiştirme Programı"

İŞ MAKİNALARI TECİLİNDE YENİ DÖNEM
Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Noterler Birliği arasında
imzalanan TOBB İş Makineleri Bilgi Sistemi entegrasyonu protokolü ile artık noterlerde satışı
gerçekleştirilen iş makinelerine ilişkin bilgiler, anında TOBB veri tabanına aktarılacaktır. İş makineleri
üzerinde bulunan takyidat bilgileri de çevrimiçi olarak Türkiye Noterler Birliği ile paylaşılacaktır.

5 KASIM
TURİZM SEKTÖRÜ DESTEK PAKETİ

9KASIM

13KASIM
Çumra Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hatice TEKGÜNDÜZ ve Çumra
Noteri Sünbül Bayburtluoğlu Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KURAL ı
makamında ziyaret ettiler.

16 KASIM
Çumra İlçe Emniyet Müdürü Barış ŞENGÜL ve Çumra İlçe Jandarma Komutanı İlhan
DEGİRMANCI Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Metin KURAL’ ı makamında
ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Metin KURAL, Çumra
İlçe Emniyet Müdürü Barış ŞENGÜL ve Çumra İlçe Jandarma Komutanı İlhan
DEGİRMANCI’ ya teşekkür etti.
Ziyaret hatıra fotoğrafı ile son buldu.

21 KASIM
“TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT ODAKLI DESTEKLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”
25 Kasım 2020 Çarşamba – Saat 14.00
Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda 25 Kasım 2020 Çarşamba
günü 14.00-16.00 saatleri arasında Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından sağlanan Bakanlıkça İhracat
Odaklı Desteklere yönelik online bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılım sağlayacağı programda aşağıdaki destekler hakkında
bilgilendirme yapılacaktır:
• Küresel Tedarik Zinciri Desteği
• Tasarım ve Ürün Desteği
• İş Seyahatleri Desteği
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Desteği
• Pazar Araştırması Desteği
• Yurtdışında Ofis-Mağaza-Depo Kiralama Desteği
Ayrıca, soru-cevap imkânıyla destekler hakkında katılımcıların soruları da yanıtlanacaktır.
Kayıt linki:
https://zoom.us/.../tJwpceGrrT0jHNyGNBMAB3v5R4wg823J2Idd
(Not: Katılım ücretsiz olup bir Zoom hesabına sahip olmanız gerekmemektedir. Kayıt yapmanız
yeterlidir. Kayıt sonrası size gelecek olan onay mailindeki “clikc here to join” linki üzerinden
toplantıya katılım sağlayabilirsiniz. Katılım kontenjanla sınırlıdır.)
Katılımlarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.
Konya Yatırım Destek Ofisi MEVLANA KALKINMA AJANSI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç’in katılımı ile 25 Kasım
2020 Çarşamba günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek olan “KOBİ’ler İçin Kamu İhalelerinde Güncel Gelişmeler
Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. Detaylar http://webinar.tobb.org.tr

24 KASIM
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin KURAL Öğretmenler
Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Yönetim kurulu başkanımız Metin KURAL mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928’de “Başöğretmen” unvanı verilmesi
sebebiyle 1981 yılından beri kutlanmakta olan Öğretmenler Günü’nü bir kez daha
kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya'nın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan
öğretmenliğin, her zaman bilginin üretilmesi geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması
sürecinde çok önemli role sahiptir. Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen,
bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, gücünü sevgiden alan en
saygın mesleklerin başında gelmektedir. Toplumların kalkınmasında ve ilerlemesinde en
önemli unsur nitelikli insan kaynağıdır.. Toplumun mihenk taşı olmazsa olmazlarından,
ülkenin kaderini belirleyen yol göstericileri olan, kendilerine emanet edilen taze beyinlere
millî ve manevî değerlerimizi, vatan ve millet sevgisini aşılayan öğretmenlerimize
teşekkür ederim. Bu vesileyle; başta Şehit öğretmenlerimiz ve Başöğretmen Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve
şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimizin, eğitim camiasının ve emekli öğretmenlerimizin
'Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

27 Kasım

KOBİ'lere yönelik olarak %75 oranında 600.000 TL destekli "1507-KOBİ Ar- Ge Başlangıç Destek Programı"
ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın destekli 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı

2 Aralık

GIDA, TARIM VE ORMAN ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI
HAKKINDAKİ 7255 SAYILI KANUN HK.
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak
üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Bu gıdaları
üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda
işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para
cezası verilecektir. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal
eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10

yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecektir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya
yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda
veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz
eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500
bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya
bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık
gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecektir.

DİJİTAL BECERİ GELİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI
COVİD-19 KRİZİNE YANIT VE DAYANIKLILIK PROJESİ
PROJE HAKKINDA
Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, Japonya Hükümeti tarafından finanse
edilmekte olup, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülmektedir.
Proje, çalışma hayatında aktif olarak yer almayan (ne istihdamda ne eğitimde- NEETs-)
gençlerin dijitalleşme özelinde mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik öncelikli
sektörler Gıda, Turizm, Lojistik, Makine, Tekstil, Otomotiv) odağında verilecek eğitim
içeriklerinden oluşmaktadır. Konya için MAKİNE sektörü yer almaktadır.
Sektörler
İller
Makine
Adıyaman, Amasya, Aydın, Çorum, Denizli, Gaziantep, Karaman, Kilis, Konya, Muğla,
Samsun, Tokat
SERTİFİKA PROGRAMI
Bu program ile 18-29 yaş arasındaki kişiler gıda, turizm, tekstil, lojistik, otomotiv ve
makine sektörleri arasından tercih edecekleri bir sektöre yönelik; e-ticaret, dış ticaret veya
sosyal medya yönetimi konularında uzmanlık kazanabilir. Sertifika programının ilk
aşaması 36 saat sürecektir. 36 saatlik ilk aşamayı tamamlayan 3.000 genç sertifika
sınavına katılacaktır.
İlk aşamada üstün başarı gösteren 150 genç e-ticaret, dış ticaret ve sosyal medya yönetimi
konularında tercih edecekleri bir alanda 36 saatlik ikinci aşama sertifika programına
katılma hakkı kazanacaktır. Sertifika programına kabul edilecek katılımcılar ayrıca proje
kapsamında organize edilecek Kariyer Günleri etkinliğine katılarak; etkin CV hazırlama,
kariyer planlama, iş hukuku ve mülakat teknikleri ile ilgili sektörde deneyim sahibi
yöneticilerle bir araya gelme fırsatı yakalayacaktır.
BAŞVURU KRİTERLERİ

· 18-29 yaş aralığında olmak
· En az lise mezunu olmak
· Temel düzeyde dijital beceriye sahip olmak
· E-ticaret, dış ticaret ve sosyal medya yönetimi alanlarında çalışmayı veya iş kurmayı
düşünmek
· Aktif olarak eğitimde ve istihdamda yer almıyor olmak
Başvuranın bölge-sektör uyumu, meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu olması,
üniversite ve liselerin ilgili bölümlerinden mezun olması seçimlerde öncelikli olarak
değerlendirilecektir. Katılımcılar aktif olarak eğitimde ve istihdamda yer almama
sürelerine göre 0-2 sene ve 2 seneden fazla olacak şekilde 2 gruba bölüneceklerdir.
Projenin son başvuru tarihi: 7 Aralık 2020’dir.
Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://dijitalbeceriler.org/ linkini
tıklayabilirsiniz.

ODA AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI
Sayın Üyemiz,
7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020
tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Kanun çerçevesinde, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi
gerektiği halde ödenmeyen aidat borcu olan üyeler, borçlarını
gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız 6
taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Taksitlendirme ile
ödeyecek üyelerimiz için ilk taksit 28 Şubat 2021’dir.
Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz 31 Ocak 2021 tarihine
kadar aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak başvuruda
bulunabilecektir:
a) Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi Maktu olarak odamızda
mevcut olup şahsen doldurularak imzalanması gerekiyor.

10 Aralık
Milli Görüş camiasının sevilen ismi, Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Dağsan'ın kurucusu
değerli hemşerimiz ve iş insanı Halil İbrahim Dağ ‘ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Hayatı boyunca hep sosyal hizmetlerde bulunan , yıllarca Kur'an Kursları, Camiler yapılması için
mücadele eden Milli Görüş hareketinin kurucularından Çumra’mızın ve Konya'nın sevilen ismiydi.
Kıymetli Büyüğümüz Halil İbrahim DAĞ ‘a Şahsım ve Türk İş dünyası adına Allah’tan rahmet ve
yakınlarına başsağlığı dilerim.
Metin KURAL
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

SEMİNERE DAVET:
TAİDER-MEVKA İŞBİLRİĞİYLE “AİLE ŞİRKETLERİNİN GELECEĞE ULAŞMASINDA AİLE
ANAYASASININ ÖNEMİ”
17 Aralık 2020 Perşembe - 14 Mevlana Kalkınma Ajansı ve TAİDER Aile İşletmeleri Derneği
işbirliğiyle 17 Aralık 2020 Perşembe günü
saat 14.00’da “Aile Şirketlerinin Geleceğe Ulaşmasında Aile Anayasasının Önemi” başlıklı bir
seminer düzenlenecektir. Online olarak gerçekleştirilecek programda TAİDER Akademi Yürütme
Kurlu Üyesi Mustafa Doğrusoy konuk konuşmacı olarak yer alacaktır.
Düzenlenecek programda; aile şirketlerinin etkin yönetimi, şirketler için aile anayasasının
hazırlanması ve yönetimdeki aile bireyleri arasında iletişim gibi konular değerlendirilecektir. Ayrıca
Programımızda, sizleri yanı sıra firmanızda görev alan ve/veya ileride görev alması planlanan tüm aile
üyelerini aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Katılımlarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

13 Aralık

ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA
"BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI" PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel
Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman
Projesi” tanıtımının ardından ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI Adına Yönetim Kurulu
Başkanı Metin KURAL , ÇUMRA ZİRAAT BANKASI adına ise Şube Müdürü Şenay BAL proje
protokolünü imzaladılar.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin KURAL: “TOBB ile
Ziraat Bankası bir kez daha güçlerini birleştirdi.
ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI olarak üyelerimizin içinde bulunduğumuz bu zorlu
süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Malum pandemi süreci hemen hemen tüm sektörleri etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı
ve yaşamaya da devam ediyor. Bu zorlu süreçte Ziraat Bankası ile yapılan bu protokolle, nakit
sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı
sağlamış oluyor. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir
nebze olsun nefes aldırılacaktır" , "Salgın koşullarının en ağır etkileri iş dünyasında kendisini
hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en
büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede, üreticilerimiz
ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları
malın bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek.
Alıcılar da 540 güne kadar vade imkanıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını
karşılayabilecektir. Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler
dâhilinde üyelerimiz bu sistemden faydalanabilecek böylece, artan koronavirüs vakaları nedeniyle
yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Bu üyelerimiz için
büyük avantaj olacaktır. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize
hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

17 Aralık
BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROJESİ HAKKINDA:

18 Aralık
BANKKART
TEDARİK
ZİNCİRİ
FİNANSMAN
PROJESİ TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA

Odamız üyesi ve Çumra’ nın başarılı işletmelerinden BEKA GÜBRE SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘in de dün gece çıkan yangın hepimizi korkutmuş ve
üzmüştür. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybının
olmaması tek tesellimizdir. BEKA GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ne
Türk İş Dünyası ve Şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi sunarım.
Metin KURAL

23 Aralık
Çumra İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Çumra Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyemiz Şahin ÇELİKCİ başkanımız , salgın nedeniyle içinde
bulunduğumuz bu zorlu süreçte güzel bir yatırım yaparak Çumra ‘nın üretim
gücüne katkıda bulunmuş ve yeni istihdam alanı sağlayarak örnek olmuştur.
Şahin ÇELİKCİ Başkanımızın Çumra’ mıza yaptığı yatırımların artarak devam
edeceğine yürekten inanarak, temsilcisi olduğum Türk iş dünyası ve şahsım
adına başarılarının devamını dilerim.
Metin KURAL
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

24 Aralık
Çumra’ mızın değerli isimlerinden serbest muhasebeci mali müşavir
Kemal ÇOLAK beyin oğlu Hüsnü ÇOLAK bey serbest muhasebeci
mali müşavirlik belgesini alarak Kemal Beyden bayrağı devralmış ve
Çumra’ mız da yeni bir değer kazanmıştır. Hüsnü Bey e temsilcisi
olduğum Türk iş dünyası ve şahsım adına yeni ofisinin hayırlı
olmasını , meslek hayatında nice başarılar elde etmesini gönülden
temenni ederim.
Metin KURAL
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKET’İNE HAKSIZ SALDIRI
“Anadolu Birlik Holding A.Ş. temelleri 1950'li yıllarda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi
tarafından atılan Konya Şeker Fabrikası’na dayanır. Bu çatı şirket altında birçok şehir ve
ilçede çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren milletimiz için ekmek kapısı olmuş modern
fabrikalar mevcuttur. Konya Şeker’in vizyoner bakış açısının sonucu olarak 2007 yılında
TORKU gibi %100 yerli ve milli marka oluşturmuştur. Arkasında 900 bin çiftçinin yer aldığı
bu dev kuruluş: şekerle başlayan çikolata çeşitlerine, bisküviden, lokuma, sert şekerlemeye,
helvaya, et ve süt ürünlerine hatta dondurulmuş gıdaya kadar uzanan geniş bir ürün
yelpazesini Torku markası altında üretmeye başlamış hem üretici ortaklarının refahını
artırmayı hem de tüketicilere tohumundan ambalajına her adımını kontrolü altında tuttuğu
%100 doğal, güvenli, kaliteli ürünler sunmayı başarmıştır. Konya Şeker’de, 1999 yılında
Recep Konuk’un başkanlığa seçilmesiyle tarım ve sanayi entegrasyonunda sağlam adımlar
atılmaya ve bu hedefe yönelik yatırımlar tek tek hayata geçmeye başlamıştır.”
Tabi bu durum birilerinin hiç hoşuna gitmemiş olacak ki dönem dönem , çiftçimizin alın teri
olan yüzde yüz yerli ve milli kuruluşu Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi ve holding
çatısı altındaki şirketlerle alakalı aslı astarı olmayan mesnetsiz haberlerle karalama ve çamur
atma gibi gaflete düşmektedirler. Bu biçare asılsız iftiraların ülkemizin ve çiftçimizin göz
bebeği olan Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi’ ne zarar vereceğini zannederek güneşi
balçıkla sıvamaya çalışmışlar, 900 bin çiftçimizin emeğini heba edebileceklerini
zannedebilecek kadar da gaflete düşmüşlerdir.
Ama biz biliyoruz ki bu iftiraları atanların ve maşası olanların bir yerlerden aldıkları
direktiflerle sistematik olarak geçmişten bugüne devletimizin ve milletimizin faydasına olan
tüm kuruluşlarda aynı taktiği uygulamışlar ve uygulamaya devem etmektedirler. Bunun en
son örneğini de bugün Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi için yapmaktadırlar.
Atalarımızın dediği gibi “meyve veren ağaç taşlanır”. Anadolu Birlik Holding Anonim
Şirketi’ de ülkemizin meyve veren ağacıdır. Konya bölgesinde ve ülkemizin çeşitli
bölgelerindeki yatırımlarıyla ekonomimize yapmış olduğu katkılarla göz doldurmaya devam
etmektedir.
Çiftçimizin alın teriyle kurulmuş ve Recep KONUK başkanımızın çabaları ile bugün ki
durumuna gelmiş Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi çatısı altındaki tüm şirketlerimize
sahip çıkıyor daha ileriye taşımak içinde elimizden gelinin fazlasını yapmak içinde hazır
bulunuyoruz.
Bu yazım vesilesi ile Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi gibi dev kuruluşu ülkemize ve
bölgemize kazandıran ,tüm bu işlerin mimarı 25. ve 26. Dönem Ak Parti Karaman
Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Sn. Recep KONUK ‘a yapmış oldukları büyük
katkılardan dolayı şahsım ve temsilcisi olduğum Türk iş dünyası adına teşekkür ederim.
Metin KURAL
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Çumra Organize Sanayi Bölgemizde yer alan Camimizin tamamlanan kısmı ibadete açıldı. Çumra
Belediye Başkanımız A.v Recep CANDAN ,Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanımız Metin KURAL, Çumra OSB Yönetimi ile Çumra OSB katılımcıları Cuma namazını eda
ettiler.

25 Aralık
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Metin Kural, Çumra Belediye Başkanımız
Sayın Av. Recep CANDAN, Akparti ve Mhp Çumra ilçe Başkanlarımız Sayın Osman ŞAHİN
ve Sayın Recep YILDIRIM ile galericiler sitesinde üye ve esnaf ziyaretlerinde bulundular.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde üyelerimiz ve esnafımız taleplerini ilettiler.

26 Aralık

