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Değerli Meslektaşlarım;

Çok sıcak geçen bir yaz 
mevsimine yavaş yavaş veda edip 
sonbaharın serin günlerine doğru 
ilerliyoruz. Ama gündemimiz 
15 Temmuz Cuma gecesinden 
beri maalesef hiç serinlemiyor. 
Alçakça bir ihanet içinde yüzen, 
ülkemizin birlik ve beraberliğini 
tehdit eden,  toplumumuzun üs-
tüne kâbus gibi çöken, vahim bir 
saldırıya maruz kaldık. Ülkemizin 
geleceğine kasteden bir takım 
çevrelerin düzenlediği bu kanlı 
olay tarihimize kara bir leke olarak 
düşecektir. Bu olayda Ulusal ege-
menliğimizin simgesi olan TBMM 
bombalanmış, bir çok anayasal 
kurumumuz saldırıya uğra-
mış, bombalama ve çatışmalar 
neticesinde birçok vatandaşımız 
yaralanmış ve maalesef hayatını 
kaybetmiştir.

15 Temmuz gecesi sonu 
nereye gideceği belli olmayan 
bir süreç sıkıntılı da olsa atlatıl-
mıştır. Demokrasi düşmanlarına 
karşı iktidarı ve muhalefetiyle 
siyasi partilerin, sivil toplumun, 
basın kuruluşlarının, emniyet 
görevlilerinin, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin şerefli mensuplarının ve 
en önemlisi darbecilerin silahları 
önünde kahramanca direnen asil 
Türk Milletinin demokrasiyi sahip-
lenmesi ve kanının son damlasına 
kadar savunması bu ülkeyi dibi 
olmayan bir çukura düşmekten 
kurtarmıştır. Ancak şimdi herkese 
düşen görev; sağduyu ile hareket 
etmek, ülkeyi kardeş kavgalarına 
sürükleyecek maceralara karşı 
uyanık olmak, demokrasiyi ve 

toplumsal huzuru sonuna kadar 
savunmaktır. Sorunlarımızın çözü-
mü birlik ve beraberliğimizi kay-
betmemekten ve anayasal meşru 
zeminde vereceğimiz demokratik  
mücadeleden geçmektedir.

Bir kez daha görülmüştür ki, 
Türk milleti her türlü terör, darbe 
ve darbe girişiminin karşısında, 
Cumhuriyetin, ulusal egemen-
liğin, demokratik ve anayasal 
hukuk devletinin yanında yer 
alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
varlığına, bütünlüğüne ve birli-
ğine kasteden tüm teröristler ve 
hainler Türk Milletinin sağlam 
iradesi karşısında hezimete uğra-
yacaktır.

Yüce milletimizin iradesine 
karşı düzenlenen, demokrasi 
tarihimize kara bir leke olarak ge-
çecek bu girişimi ve her tür terörü 
şiddet ve nefretle kınıyorum. Bu 
elim olaylarda ülkesi için hayatını 
kaybeden kahraman şehitlerimize  
Allah’tan rahmet, kederli aileleri-
ne sabırlar diliyorum.

Birlik olmuş, birbirine kenet-
lenmiş bir topluluğu hiçbir güç 
yıkamaz diyor, hepinizi sevgi ve 
muhabbetle kucaklıyor, Allah’a 
emanet ediyorum, yaklaşan kur-
ban bayramınızı en içten dilekle-
rimle şimdiden kutluyorum.
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Modern binalarda iklim 
kontrolü ve konfor, önemli 

bir tasarım unsurudur. Isıtma 
(Heating), havalandırma (Ven-
tilating) ve hava şartlandırma 
(Air Conditioning) kısa adıyla 

HVAC sistemleri binalardaki 
iklimi, sıcaklığı ve hava akışını 

düzenleyerek kontrol eden ve 
ortam konforunun sağlanmasına 
yardımcı olan sistemlerdir. HVAC 
sistemleri ortamda yaşayanların 

sağlığı için de son derece önemli 
sistemlerdendir. İklim şartları iyi 

düzenlenmiş ve uygun değerler-
de sabit tutulmuş sistemlerle, küf 

v.b. zararlı organizmalar yaşanı-
lan ortamdan uzak tutulmakta 
böylelikle canlıların karşılaşabi-

lecekleri sağlık sorunları ortadan 
kaldırılmaktadır. Bunun yanında 
HVAC sistemlerinin otomasyonu 
ile enerjinin kullanımı minimize 
edilmekte böylece düşük enerji 

sarfiyatı sağlanmaktadır. 

Günümüzde yaygın olarak 
kullanılan ve kullanmış oldu-
ğumuz mekanlarda konfor 
sağlayan bu sistemin tanıtıl-
ması amacıyla 02 Haziran 2016 
tarihinde Şubemiz ve Danfoss 
Otomasyon firması işbirliğiyle 
“HVAC Sistemlerinin Hidrolik 
Balanslanması, Sulu ve Dö-
şemeden Isıtma Sistemleri” 
başlıklı bilgilendirme semineri 
düzenlenmiştir. Şubemiz Eği-
tim Salonunda düzenlenen 
seminerde Mak. Müh. Ahmet 
Emre KAN; HVAC sistemlerinin 
hidrolik balanslanması, sulu 
döşemeden ısıtma sistemleri, 
kar-buz birikimini engelleme 
sistemleri, fancoil çeşitleri ve 
özellikleri, konut tipi soğutma 
grupları, ticari ve endüstriyel 
soğutma grupları gibi konular-
da bilgilendirmeler yapmıştır.

HVAC Sistemlerinin
Hidrolik 
Balanslanması,
Sulu ve 
Döşemeden
Isıtma Sistemleri
Semineri

HVAC sistemleri binalardaki iklimi,
sıcaklığı ve hava akışını düzenleyerek
kontrol eden ve ortam konforunun 
sağlanmasına yardımcı olan sistemlerdir.

işbirliği ile

HVAC sistemlerinin 
hidrolik balanslanması, 
sulu döşemeden ısıtma 

sistemleri, kar-buz 
birikimini engelleme 

sistemleri, fancoil çeşitleri 
ve özellikleri, konut tipi 
soğutma grupları, ticari 
ve endüstriyel soğutma 

grupları
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1976 yılında Konya’da doğdum. İlk ve ortaokul eğitimimi tamamladıktan sonra lise eğitimime 
Fatih Endüstri Meslek Lisesi Makina Ressamlığı Bölümü’nde başladım ve bir yıl devam ettikten 

sonra hocalarımın yönlendirmesiyle Meram Teknik Lisesi Makina Bölümü’ne geçiş yaptım. 
Lise eğitimimi tamamladıktan sonra 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği 

Bölümü’nü kazandım. 2000 yılında lisans programımı tamamlayarak Makina Mühendisi ünva-
nıyla mezun oldum. Babam Bekir Küçükbacak’ın ortak olduğu Özen-İş Tarım Makinaları Sanayi 
Şirketi’nde ilk iş deneyimime başladım ve dört yıl boyunca İmalat Müdürlüğü görevini yürüttüm.

A H M E T
KÜÇÜKBACAK

H A R M A K

Firmamızın ürün yelpazesini
şeker pancarı hasat makinaları ve 
kaba yem üretme makinaları
olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

En önemli yatırımın 
insana olduğunun 
bilincindeki Harmak,
“Üretimin temel 
kaynağı insandır” 
düşüncesiyle
hareket eder.

2006 yılında kardeşlerimle birlikte Harmak 
Ziraat Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.’ ni kurduk ve 
halen  Genel Müdürlük görevini devam ettirmek-
teyim. Aynı zamanda Tarmakbir (Türk Tarım Alet 
ve Makinaları İmalatçıları Birliği) Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Kontarküm (Konya Tarım Makinaları İma-
latçıları Kümelenme Derneği) Kurucu Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Konya Sanayi Odası Tarım Maki-
naları Komite ve Meclis Üyeliği görevlerini yürüt-
mekteyim. Evliyim ve dört çocuk babasıyım.

Harmak ne zaman, nasıl ve
kimler tarafından kuruldu?
Harmak Tarım Makinaları Ltd. Şti. 2006 yılında 

40 yıllık sektör tecrübesi olan Bekir Küçükbacak 
rehberliğinde Ahmet, Hakkı ve Recep Küçükba-
cak kardeşler tarafından Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde imalat hayatına başlamıştır. Kurulu-
şundan bugüne kadar gelişen makina parkı, tek-
nik imkanları ve uzman kadrosu ile tarım makine-
leri imalatında büyük aşamalar kaydetmiş, dünya 
çapında rekabet edebilen ürünler üreterek, tercih 
edilen, güvenilir bir firma olma özelliğini arttıra-
rak sürdürmüştür. 
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Sektöründe lider marka olma yolundaki he-
define adım adım ilerleyen Harmak, bu yolda 

yapılması gereken tüm yatırımları yapmaya 
devam etmektedir. Firmamız; imalat hayatına 

1000 m2 kapalı alanda başlamış ve 2010 yılı so-
nuna kadar çalışma alanını 12.000 m2’ye çıkart-

mıştır. Artan talepleri zamanında karşılayabil-
mek adına Harmak yatırımlarını durdurmamış; 

Konya Organize Sanayi 4. Genişleme bölgesinde 
20.000 metrekare açık - 12.000 metrekare kapalı 
montaj tesisi yatırımını da 2015 yılı sonu itibariy-

le tamamlamıştır.
Kaliteli ve standart üretimin öncelikle eğitimli 
uzman kadro ve bu kadronun kullanabileceği 

yüksek teknoloji ekipman ile mümkün olabile-
ceğini ilke edinen Firmamız bu alandaki gerekli 

yatırımlarına da durmaksızın devam etmektedir.
“Üretimin temel kaynağı insandır” düşün-

cesiyle hareket eden Harmak, insana yapılan 
yatırımın en gerekli yatırım olduğunun bilincin-

dedir.
İnsan Kaynakları birimimiz, her yıl tüm de-

partmanlarımız için ayrı ayrı yıllık eğitim planları 
oluşturup uygulamaktadır. Branş eğitimlerine 

ilaveten, Çevre ve İnsan Sağlığı ve Güvenliği Eği-
timi, İlkyardım Eğitimi, Temel Afet Bilinci Eğitimi, 

Yangın Eğitimi gibi bulunduğu bölümlere

uygun mesleki, yönetsel ve kişisel gelişime yönelik eğitimler 
ile satış öncesi ve sonrası iletişim ve destek, kurumsal kültür 
v.b. konularında personelimize düzenli olarak eğitimler ver-
mekteyiz.

İmalat teknolojilerindeki yatırımlarına da durmaksızın 
devam eden Firmamız, kuruluşundan bu yana CNC Kont-
rollü Talaşlı İmalat Tezgahları, Lazer Kesim Tezgahları, Robot 
Kaynak ve montaj hatları gibi birçok güncel teknolojiyi 
bünyesine katmıştır. Harmak, üretiminin %70’ni  bünyesinde 
yapmaktadır. Tedarikçi firmalardan satın alımlarında da, alım 
yapılacak firmanın yetişmiş eleman ve  imalat teknolojisi 
potansiyeli titizlikle incelenmektedir.

Satışını gerçekleştirdiğimiz ürün çeşitleri ve özellikleri  
nelerdir?
Firmamızın ürün yelpazesini şeker pancarı hasat maki-

naları ve kaba yem üretme makinaları olarak iki ana gruba 
ayırabiliriz.

Traktörle çekilir şeker pancarı hasat makinaları sektörün-
de lider olan Firmamız tek ve çift sıralı söküm makinalarını 
Türkiye pazarının dışında İran, Mısır, Hindistan, Ukrayna, Fas, 
Kırgızistan, Yeni Zelanda, Finlandiya gibi birçok ülkeye de 
ihraç etmektedir. 

Rusya, Amerika, Almanya, Kanada gibi büyük tarım ara-
zilerinde yoğun bir şekilde kullanılan kendi yürür altı sıralı 
hasat makinaları son yıllarda Türkiye’de çoğalmakta ve Fir-
mamıza yoğun talepler gelmektedir. Değişen Pazar talepleri 
doğrultusunda firmamız 2014 yılı sonunda başlattığı 6 sıralı 
kendi yürür hasat makinası AR-GE çalışmalarını, 2016 yılı 
sonunda tamamlamayı ve 2017 yılında deneme üretimlerine 
başlamayı hedeflemektedir.

Diğer ürün grubumuz olan kaba yem üretme makinala-
rımız ise otomatik sap toplamalı saman makinası, koşullan-
dırıcılı çayır biçme makinaları, tek ve çift rotorlu ot toplama 
tırmıkları, balya ve balya toplama makinalarıdır. Bu gruptaki 
ürün yelpazemizi de her geçen yıl arttırarak birçok ülkeye 
ihracatını yapmaktayız.

Harmak ürün ve üretim geliştirme inovasyonları için kuru-
luşundan bugüne kadar bir adet KOSGEB, iki adet TÜBİTAK, 
bir adet MEVKA(MEVLANA KALKINMA AJANSI) projesini 
başarıyla tamamlamış ve bu kurumlardan önemli destekler 

almıştır. Firmamız bu projelerde Türkiye’de ilk defa Koşullandı-
rıcılı Çayır Biçme Makinası, Balya Toplama Makinası, balya ma-
kinası için bağlama sistemi gibi birçok ülkemize katma değer 
kazandıracak ürünleri geliştirmiş ve ürün gamına katmıştır.

Harmak iç piyasadaki marka güvenilirliğini daha da arttır-
mak ve buna paralel olarak daha yüksek oranda sürdürülebilir 
ihracatın önce kaliteden geçtiğini benimseyerek, her alanda 
inovatif çalışmalarına devam etmektedir.

Firmamız modern tarım aletleri üreterek çiftçilerimizin daha 
iyi şartlarda, daha verimli ürün alabilmelerini sağlamak için 
çalışmayı misyonu olarak kabul etmiş, sektöründe; yenilikçi, 
akılcı, ilkeli ve sorumluluk sahibi bir firma olarak kaliteden taviz 
vermeden;  sektörünün en güvenilir ve saygın üreticisi olabil-
meyi de kendine vizyon edinmiştir.

Bugün artık sadece kaliteli ürün imal edip pazara sürmek; 
başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli değil. Firma-
ların, pazardaki mevcut durumlarını korumaları ya da geliştir-
meleri açısından pazarlama iletişimi çalışmalarının yanında, 
fuarlardan da yararlanılması gerekiyor. Dolayısıyla biz de çok 
sayıda ve farklı nitelikte alıcıyla temas kurmak adına yurt içi 
ve yurt dışında sektörün önemli fuarlarına gerek firma olarak 
gerek bayilerimize destek olarak katılmaya özen gösteriyoruz.

En büyük özelliğimiz sektördeki ilkleri gerçekleştiren Firma 
oluşumuz. Ayrıca satış sonrası hizmetler konusunda sektördeki 
en ciddi ve en iddialı firmayız.

Harmak müşteri ilişkileri satış ile sona 
ermemektedir. Sürekli müşterinin hiz-
metinde olmaya özen gösteriyoruz.

Malzeme ve işçilikten kaynaklanan 
müşteri şikayetlerini, 48 saat içerisinde 
problemin çözümlenmesi veya bedelsiz 
ürün gönderilmesiyle sonuçlandırılmak-
tayız.

Satış politikamız, kabul edilebilir fiyat-
larda en iyi kaliteyi sunmak ve makina-
larımızın kullanımı sırasında en yüksek 
müşteri memnuniyetini sağlamaktır. 
Hem yurt içinde, hem de yurt dışında 
yoğun bir rekabetin içerisindeyiz. Ürün-
lerimizin hem kalitesini en üst düzeyde 
tutup, hem de müşteriye en makul 

Firmamız
misyon olarak;
modern tarım aletleri 
üreterek çiftçilerimizin 
daha iyi şartlarda, 
daha verimli ürün 
alabilmelerini 
sağlamak
için çalışmayı
kabul etmiştir.
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fiyattan sunuyoruz. Düşük fiyat rekabetinden 
uzak duruyoruz, çünkü mevcut kalitemizle dü-
şük fiyat rekabetinde kazanabilmemiz mümkün 
değil. Geniş bir ürün yelpazemiz var. Bu da bizim 
rekabette elimizi güçlendiriyor. Bizim en büyük 
artılarımızdan birisi de hızlı ürün geliştirebilme 
ve esnek üretim kabiliyeti.Güç ve enerji tasarrufu, 
sağlamlık ve uzun çalışma ömrü; bizim için en 
başta gelen kalite kriterleridir. 

Harmak olarak yaptığımız işi seviyor ve 
önemsiyoruz. Mantığın ve bilimin gerektirdiği 
yöntemleri kullanıyor, müşterilerimize verdiğimiz 
hizmetlerde her zaman empati kurarak müşteri 
memnuniyetini esas alıyoruz.

Türk Tarım Makinaları Sektörünün ihracat 
oranlarının önündeki en büyük engel, dünya 
çapında markalar oluşturamamak ve tüm firmala-
rın aynı kalite seviyesinde olmamasıdır. Öncelikle 
Tarmakbir gibi meslek topluluklarımız aracılığıyla 
milli bir kalite bilinci oluşturmamız gerekmekte-
dir.

Sektör ihracatının önündeki diğer bir zorluk ise 
Kuzey Afrika ülkeleri gibi potansiyel ihracat ülke-
leri ile Türkiye arasındaki siyasal ve vergisel prob-
lemler gelmektedir. Bu problemlerin çözümleri 
ancak devletlerarası protokoller ile sağlanabilir. 

Türk makina imalatçıları; son on yıllık süreçte 
gerek ürün çeşitliliği, gerek üretim teknolojilerin-
de hatırı sayılır bir aşama kaydetti ve bu ihracat 
rakamlarına da yansıdı.

Tanışmamız satışla,
Dostluğumuz daima...

felsefesiyle hareket 
ederiz.

Ancak buna paralel olarak 
ihracat rakamları kadar olmasa 
da, ithalat rakamları da arttı. Bu 
durumun en büyük müsellimi 
imalatta kullandığımız; maa-
lesef Türkiye’de üretilmeyen 
katma değeri yüksek her türlü 
komponenttir. Devletimizin 
katma değeri yüksek olan bu 
komponentlerin AR-GE
 ve üretimine desteğini daha 
hızlı ve daha fazla vermesi, çok 
önem arz etmektedir. Ama 
maalesef bazı üretici firmalar 
bu durumu fırsata çevirmek 
ve ithal malzemelerin önünü 
kesmek için, imalatımızı arttı-
racağız diye taahhütlerde bu-
lunup anti damping kanunları 
çıkarttırarak, ürünlerde ciddi 
fiyat artışına neden olmakta, 
bununla beraber üretim miktar-
larını da arttırmamaktadırlar; Bu 
durum ise bizim ve bizim gibi 
firmaların malzeme tedariğimizi 
zorlaştırmakta, maliyetlerimizi 
yükselterek ihracatta rekabet 
gücümüzü zayıflatmaktadır. Bu 
tarz yasaları çıkartan Sanayi ve 
Gümrük Bakanlıklarımız ile bu 

firmalara AR-GE desteği veren 
TÜBİTAK gibi kurumlarımızın 
sapla samanı çok iyi ayırt etmesi 
gerekmektedir.

Tarım sektörü meşakkatli, 
karlılığı az, birçok dış faktörden 
etkilenen ama insanoğlunun 
hayatını devam ettirebilmesi 
için gerekli olan gıdanın nihai 
ürün olması sebebiyle kutsal bir 
sektördür. Zorluklara rağmen 
biz işimizi çok seviyoruz. Bu 
şiarla; 2015 yılının hem milleti-
miz hem de bizim için çok iyi 
geçmesine rağmen; 2016 yılı 
kuraklıkla başlayıp, maalesef bir 
de üzerine iç ve dış düşmanların 
ülkemizi karıştırma hedefiyle 
başlayan ama başarılı olamayan 
darbe girişimini lanetliyoruz. Bu 
kutsal görevi yerine getiren çift-
çilerimizle beraber bu sıkıntılı 
günlerin geçeceğini umut edi-
yor ve çocuklarımızın geleceği 
için daha çok çalışıyoruz.

‘Tanışmamız satışla, Dost-
luğumuz daima’ felsefesiyle 
hareket ederiz.

A H M E T
KÜÇÜKBACAK
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İş Güvenliği 
Eğitimi

Makina Mühendisleri Odası Kon-
ya Şubemiz tarafından yürütülen 
teknik hizmet, muhasebe, büro ve 
iş güvenliği uygulamalarının değer-
lendirildiği toplantı, Odamız eğitim 
salonunda gerçekleştirilmiştir.

Asansör yıllık ve makina ekip-
man periyodik kontrolleri, LPG/CNG 
Gaz Sızdırmazlık ve motor-şasi kont-
rollerinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar, personel akredite çalışma-
ları gibi konuların ele alındığı eğitim-
de, şubemiz tarafından yürütülün iş 
güvenliği prosedürleri ve uygulama 
esasları hakkında da personelimize 
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.  

Odamız
Teknik
Personel
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Odamız ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü işbirliğiyle 
“Dünya Devlerinden Konya’da Enerji Verimli-
liği” konulu Panel Odamız sekreteryalığında 
gerçekleştirilmiştir. 2016 Verimlilik Haftası 
etkinlikleri kapsamında Odamız 

Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele 
Konya Valisi Muammer EROL, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş KÜTÜKÇÜ’nün yanında, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kon-
ya İl Müdürü Uğur ÖZALIR, T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Selçuk ve KTO Karatay 
Üniversiteleri ile KOSGEB gibi birçok kurum 
ve kuruluşun temsilci ve yetkilileri katılım 
sağlamıştır.

Sanayici ve üyelerimizin yoğun ilgi göster-
diği panel tek oturum şeklinde gerçekleşti-
rilmiştir. Panelde, enerji sektörüne sağlanan 
devlet destekleri ele alınıp değerlendirilirken, 
akıllı şehir tasarımları, endüstriyel tesislerde 
enerji verimliliği etüt çalışmaları, yalın üretim 
gibi konular panelistler tarafından irdelen-
miş, katılımcılar bu konularda bilgilendiril-
miştir.

Panelin açılışında Şube Başkanımız 
Ö.Erdoğan DURANSOY “Toplumun tüm ke-
simlerinde verimlilik bilinci oluşturmak ama-
cıyla her yıl gerçekleştirilen verimlilik haftası 
kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Konya İl Müdürlüğü ile beraber MMO 
Konya şubesi tarafından düzenlenen Dünya 
Devlerinden Konya’da Enerji Verimliliği konu-
lu panelimize hepiniz hoş geldiniz.” diyerek 
konuşmasına başlamıştır.

Dünya Devlerinden Konya’da

Enerji Verimliligi
 DURANSOY daha sonra sözlerine şöyle devam etmiştir: 

“Panelimize başkanlık yapacak Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik Daire Başkanı Mustafa Kemal AKGÜL Bey 
başta olmak üzere panelistlerimiz; Toyota Üretim Planlama 
ve Yönetim Müdürü İrfan SARICI Bey’e, SQ Mart Eğitim Etüt 
Proje Yöneticisi Nafi BARAN Bey’e, Japon Uluslararası İşbirliği 
Ajansı Danışmanı Hidenori TARUI Bey’e ve Japonya’dan bi-
zim için gelen değerli dostumuz Panasonic Yönetim Kurulu 
Üyesi Kazuhito TAKAHASHI  Beyefendi’ye katılımlarından 

dolayı çok teşekkür ederiz.
Verimlilik son zamanlarda sadece Türkiye’nin değil tüm 

dünyanın üzerinde dikkatle durduğu, önemli bir konudur. 
Verimlilik hayatın her alanını kapsayan ve etkileyen bir kav-
ramdır. Hele hele ülkemizin son zamanlarda ciddi hamlelerle 
geliştiğini ve büyüdüğünü, yüksek teknolojiye dayalı bilgi 
ekonomisine geçtiğini, ihracatın hızla arttığını ve milli gelirin 
sürekli yükseldiğini düşünürsek verimliliğin ve neticesindeki 
geri dönüşün bizim için ne kadar önemli olduğunu görürüz.”

Odamız sekreteryalığında gerçekleştirilen panele Konya Valisi Muammer 
EROL, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş KÜTÜKÇÜ, T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürü Uğur ÖZALIR, T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Selçuk ve KTO Karatay Üniversiteleri ile KOSGEB 
gibi birçok kurum ve kuruluşun temsilcileri katılmıştır.

Ö.Erdoğan DURANSOY Uğur ÖZALIR Memiş KÜTÜKÇÜ
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DURANSOY devamla “Türkiye de 
verimliliği tam anlamı ile yerleştirebil-
mek için ciddi bir eylem planı hazırla-

mak ve bu fikri 7’den 70’e herkese içten 
benimsetmek gereklidir. Bu kapsamda 
eğitimlerle işe başlanırken, eğitimlere 
de her şeyin çekirdeği olan ailelerden 

başlanmalıdır. Küçük yaşlardan itibaren 
çocuklara verimliliğin önemi anlatılmalı 

ve bunun bir alışkanlık haline

getirilmesi sağlanmalıdır.
Aileden başlayan bu eğitime ana-

okullarında ve ilköğretim okullarında 
devam edilmeli özellikle minik öğrenci-

ler bu işe iyice sahiplendirilmelidir.
Verimlilik ve tasarruf bilinci bir kültür 

haline getirilmeli bunun için çalıştaylar, 
konferanslar, seminerler ve paneller 

düzenlenmelidir. 
Sanayicimize model olacak fab-

rikalar kurulmalı ve 
bunların tanıtımı 

yapılmalıdır. Üniversi-
telerimizde verimlilik 

bölümleri kurulmalı ve 
Türkiye’nin bir verimli-
lik haritası çıkarılıp ya-

pılacaklar biran önce 
hayata geçirilmelidir. 

Unutulmamalıdır 
ki verimlilik konu-
su, Türk Milleti’nin 
yaşam tarzı haline 

geldiği gün başarıya 
ulaşmışız demektir.
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