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BAŞKANDAN

Ömer Faruk Okka 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı

Müstakil  Sanayici  ve  İşadamları  Derneği Konya Şubesi olarak 
bültenimizin 21’inci sayısında siz değerli okurlarımızla yine 
birlikteyiz.  

MÜSİAD Konya; kurulduğu 1993 yılından bugüne kadar 
hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetler ile 
şehrimizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri 
haline gelmiştir.  

Önümüze koyduğumuz hedeflerimiz doğrultusunda, bütün 
gücümüzle, durmadan, yılmadan, bıkmadan ve usanmadan 
üretmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, bu yıl rotamızı 
Önce Güney Amerika’ya çevirdik. Peru ve Şili’de oldukça 
bereketli geçen görüşmelerimizin ardından, bir diğer 
rotamız olan Avrupa’da ise Hollanda ve Almanya’da MÜSİAD 
Şubelerimizi ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduk.  

Çalışmalarımızı sadece yurt dışı ile sınırlı bırakmayarak 
MÜSİAD Kayseri ile İş Geliştirme Toplantısı düzenledik.
MÜSİAD Kayseri’de düzenlediğimiz toplantı, bölgemizin 
ticaret hacminin artırılması ve üyelerimize potansiyel iş 
fırsatları sunması açısından son derece önemliydi.  

MÜSİAD Konya tarihinde ilk defa bir sahur programı 
düzenleyerek Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş Bey’i 
konuk ettik.

Ankara’da görevli Konyalı bürokratlarımızla 14. Birlikte
KONYA’yız İftar Programında biraraya geldik.

Üyelerimizi iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet 
ortamı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak
düzenlediğimiz piknik programında, aileleri ve protokol 
üyelerimizle biraraya getirdik.  

Ülke olarak, ekonomimizi ciddi anlamda etkileyen büyük bir 
dönüm noktasını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Merkez 
Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararı, ülke
ekonomimiz açısından son derece önemli bir hadisedir. 
Merkez Bankası’nın bu tutumu Yeni Türkiye’de yeri 
olmayan yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon  
kelimelerinden kurtulacağımızın açık bir göstergesidir.  

Büyük Türkiye olma yolunda sanayici ve iş adamlarımıza 
düşen ön önemli görev, üretimi ve ihracatı artırmaktır. Bu 
yönde bizleri hiçbir şeyin yıldırmasına izin vermeden daha 
çok çalışmalıyız.  

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağlıcakla kalın.Baskı

acmedya.com.tr
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Peru ve Şili Büyükelçileri  
MÜSİAD Konya’da

MÜSİAD Konya’da, Güney Amerika’ya düzenlenecek iş gezisi öncesinde, Peru ve Şili Büyükelçilerinin 
de katılımı ile yeni ve cazip pazarlar konulu program düzenlendi. Programda; Peru Büyükelçisi 

Luis Alberto Campana Boluorte ve Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva Vidaurre, ülkeleri ve pazarları 
hakkında detaylı bilgi verdi.

  Güney Ameraki’ya düzenlenecek iş gezisi öncesinde düzen-
lenen programın açılış konuşmasını yapan Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, 17-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 
olan Güney Amerika Peru ve Şili Dış Ticaret heyeti İş gezi-
si programı hakkında bilgi verdi. Başkan Okka, “Geçtiğimiz 
dönemde şehrimizin ve üyelerimizin ticaret potansiyelini 
artırmak amacıyla Afrika, Orta Asya ve Avrupa ülkelerine 
iş gezileri düzenledik ve oldukça önemli temaslarda bu-
lunduk. Şimdi de rotamızı Amerika kıtasına çevirerek, Şili 
ve Peru’ya gerçekleştireceğimiz iş gezimizle Güney Amerika 
ile var olan ticaretimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 
Peru’da Lima ve Şili’de Santiago şehirlerinde saha ziyaret-
leri ve her iki ülke girişimcilerini buluşturacak ikili (B2B) iş 
görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Amacımız Güney Amerika 
ile var olan ticaretimizi ve sosyal ilişkilerimizi daha da üst 
seviyelere çıkarmaktır” dedi.
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 Türkiye İhracatçılar Meclisi Ankara Tem-
silciliği Uzmanı Fadime Nebile Mercan’da 
“TİM olarak firmalarımız için yeni 
pazarlar bulmayı, hedef pazarlar hak-
kında en güncel bilgileri aktarmayı ve 
ticaret yaptığımız ülke sayısını artırmayı 
hedefliyoruz. Bu amaçla da rotamızı 
Güney Amerika’da Peru ve Şili’ye çev-
irdik. Latin Amerika’da stratejik öneme 
sahip olan bu iki ülke, bölgelerinde 
oldukça güçlü bir ekonomiye sahiptir. 
Ülkemizin 2016’dan bu yana yürüttüğü 
Latin ve Karayip ülkeleri eylem planı 
çerçevesinde TİM olarak firmalarımız-
la ülkeleri karış karış dolaşmaya de-
vam ediyoruz. Gittiğimiz her ülkede, 
büyükelçiliklerimiz ve ticaret müşa-
virlerimizle birlikte firmalarımızı en 
doğru firmalarla buluşturmayı hedefli-
yoruz. Her ülkede kazan kazan poli-
tikasını en doğru şekilde yürütmeye 
çalışıyoruz” dedi. 

 Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva 
Vidaurre de Şili’nin ekonomik yapısı 
konusunda bilgi verdi. Büyükelçi Jose 
Manuel Silva Vidaurre, “Türkiye ile oldukça 
benzer bir yapımız var. Ancak sadece 18 
milyon insan yaşıyor, bu da İstanbul nü-
fusuna eş değerdir.

  Programın sonunda Şili Ticaret Müşa-
viri Özge Tüysüzoğlu ve Peru Ticaret 
Müşaviri Fernando Manuel Albero Del 
Castillo ülke sunumu yaptı. 
Sunumun ardından ise MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Peru 
Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluorte 
ve Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva 
Vidaurre’ye hediye takdim etti.

 Güney Amerika’da Peru gibi Şili de 
ekonomi açısından önde gelen bir ülke-
dir. Yabancı yatırımcılar için oldukça 
güvenli bir ülkeyiz. 180 ülke arasında 
Şili, 27’inci sıradadır. 64 ülke ile 26 adet 
ticaret anlaşmamız bulunmaktadır. Şili 
yatırım açısından oldukça güvenli bir 
ülkedir” dedi. 
  Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana 
Boluorte da Peru’nun ekonomik yapısı 
hakkında detaylı bilgi verdi.

Büyükelçi Luis Alberto Campana Boluorte, 
“Peru’nun büyümesi makroekono-
mik olarak devam etmektedir. Yak-
laşık yirmi yıldır düzenli bir ekonomik 
planımız var. İş adamları için düzenli 
bir ekonomimizin olması bir avantajdır.  
2018 yılında 2,48 oranında enflasyon or-
anı vardı ve oldukça düşük bir veridir” 
diye konuştu. 
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  MÜSİAD Konya’da 
“Hedef Pazar: Güney Amerika”
MÜSİAD Konya, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Güney Amerika’ya çıkarma yaptı. 17-23 

Mart tarihleri arasında Güney Amerika Peru ve Şili Ülkelerine Ticaret Heyeti İş gezisi düzen-
lendi. 8 gün süren geziye, bilgi teknolojileri, dayanıklı tüketim ve mobilya, enerji, gıda tarım ve 
hayvancılık, hizmet, inşaat çevre ve yapı malzemeleri, metal maden, lojistik, makine, otomotiv, 
sağlık, tekstil ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları katıldı.
 
  İş gezisini değerlendiren MÜSİAD 
Ekonomik İlişkiler Komisyonu (MEKİK) 
Başkanı Ömer Karakuş, “14 kişiden 
oluşan heyetimiz ile Peru Lima Türkiye 
Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Ticaret 
Müşaviri Asım Aksoy ve Şili Santia-
go Büyükelçisi Gülin Dinç ve Ticaret 
Müşaviri Elçin Edis’i ziyaret ederek 
ülkelerin ekonomik yapıları hakkında 
bilgi aldık. 

  Heyetimiz Peru ve Şili’li iş adam-
larıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştir-
di. Heyetimiz, Büyükelçilerimizin 
nezdinde ticari anlaşma imzaladı. 
Bizler açısından oldukça sevindiri-
ci bir gelişmeydi. Bu anlaşmaların 
yanı sıra bir çok ciddi görüşmeler 
gerçekleştirdik. İkili temaslarımızın 
meyvelerini önümüzdeki günlerde 
alacağımıza inanmaktayım.

   B2B toplantılarının ardından saha zi-
yaretleri gerçekleştirdik. Temaslarımız 
esnasında Güney Amerikalı iş insan-
larına, Konya’mız, MÜSİAD’ımız ve 
MEKİK hakkında detaylı bilgiler ver-
dik” dedi.
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  Peru ve Şili, Güney Amerika’nın parlayan iki yıldızıdır. Daha 
önceki dönemlerde Afrika kıtasını hedef seçmiştik. O bölgede 
oldukça yoğun faaliyetler yürüttük. Aynı zamanda Orta Asya’da 
Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan, Avrupa ülkelerinde ise 
Hollanda ve Almanya’ya iş seyahatleri gerçekleştirdik. Yaptığımız 
araştırmalarda ise Güney Amerika kıtasının ülkemiz için cid-
di bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu tespit ettik. Bizim 
için oldukça önemli bir pazar olduğunu gerçekleştirdiğimiz 
bu temasla tescilledik. Peru ve Şili gibi ülkeler, Ülkemizin ti-
caret hacmini artırmaya yönelik ciddi bir giriş kapısıdır. Peru 
ve Şili’de ticaret hacmimiz oldukça düşük. Bunu artırmak için 
çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 

  Peru ve Şili ekonomisi, tarım sektörüne dayalıdır. Ülkemizin 
sanayisiyle mukayese edecek olursak, bizi 20 yıl geriden takip 
etmektedirler. Sanayilerindeki bütün ürünlerini ithal ederken, 
tarım ürünlerini ise ihraç etmektedirler. Biz ağırlıklı olarak, 
demir ve çelik ürünlerini ihraç etmekteyiz. Tarım alanında ise 
ceviz ithalatı yapmaktayız. Peru ve Şili, özellikle sanayideki 
ürünlerimizi ihraç etmede ciddi bir pazardır. 

  
 Bu gezimizden önce, Peru Büyükelçisi Sayın Luis Alberto 
Campana Boluorte ve Şili Büyükelçisi Sayın Jose Manuel Silva 
Vidaurre’yi şubemizde ağırlayarak bir panel düzenledik. Amacımız 
Konyalı sanayici ve iş adamlarımızın dikkatini o bölgeye çek-
mekti. Şili ile serbest ticaret anlaşmamız bulunmaktadır. 
Bütün ürünlerimiz Şili’ye gümrüksüz girmektedir. Rekabet 
açısından oldukça avantajlıyız ve ürünlerimiz Peru ve Şili’de 
özel ilgi görmektedir” dedi. 

MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hilmi Kağnıcı ise, “Şehrimizin ve ülkemizin ihracatını artırmak için 
faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hem yurt dışına heyetler götürüyoruz, hem de yurt 

dışından heyetleri şehrimizde ağırlayarak ikili ilişkilerimizi en üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz”. 
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MÜSİAD Konya’dan
Hollanda ve Almanya’ya 
Çıkarma

MÜSİAD Konya Şubesi, 
ülkemizin ve şehrimizin 
ihracat oranını artırmak 

için yeni pazar arayışlarını 
sürdürmek aynı zamanda 

da şubeler arasındaki 
iletişimi güçlendirmek için 
Hollanda ve Almanya’da 
önemli temaslar bulundu.

“

“

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin, 9-13 Temmuz tarihleri arasın-
da düzenlenen iş geliştirme programı 
kapsamındaki ilk durağı Hollanda’ydı. 
MÜSİAD Amsterdam Şube Başkanı 
Ümit Akbulut, Rotterdam Şube Başkanı 
Mustafa Duyar, Den Haag Şube Başkanı 
Hamza Çelik, Utrecht Şube Başkanı Ali 
Köklü ve yönetim kurulu üyelerini zi-
yaret etti. 

  Buradaki temaslarının ardından Al-
manya’ya geçen heyet, MÜSİAD Avrupa 
Komite Başkanı Burhan Sağlam, MÜSİAD 
Köln Şube Başkanı Bahattin Yılmaz, 
Karlsruhe Şube Başkanı Kamil Manzak 
ve Stuttgart Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
bir araya geldi.

  Hollanda ve Almanya Şube ziyaret-
leri ve iş geliştirme programını değer-
lendiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “İş geliştirme programını 
düzenlemekteki amacımız, 

önümüzdeki dönemlerde, üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleştireceğimiz iş seya-
hati öncesinde saha araştırması yap-
maktı. Bu programımız bir bakıma ön 
hazırlığımız oldu. 

  Hollanda ve Almanya’ya ne satabi-
leceğimizi ve ne satın alabileceğimizi 
araştırdık. İş adamlarımızın karşılıklı iş 
görüşmelerinde hangi yolun izlenebi-
leceği yönünde de bir çalışmada bulun-
duk.
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 Ayrıca, MÜSİAD Konya olarak Şube-
ler arasındaki iletişimi en üst seviyeye 
çıkarmayı hedefliyoruz. MÜSİAD, iş 
adamları örgütü olarak dünyanın en 
büyük network ağına sahip bir dernek-
tir. Bu network ağının potansiyelini 
ortaya çıkarabilmek amacıyla diğer 
şubelerimizle olan etkileşimlerimizi, 
ilişkilerimizi ve üyelerimiz arasındaki ti-
careti artırmak istiyoruz. 

  Temaslarımızda Konya’mızın tarım 
ve sanayisi hakkında bilgi verirken biz 
de, Hollanda ve Almanya’nın ihracatı 
ve ithalatı hakkında detaylı bilgi sahibi 
olduk. Gurbetçi işadamlarımızı ihtiyacı 
olan ürünlerle ilgili Konya Şube üye-
lerimize yönlendirdik. MÜSİAD Konya, 
MÜSİAD Hollanda ve Almanya’daki üye-
lerimizin arasındaki iş birliklerinin daha 
üst seviyeye çıkarmak ve aynı zamanda 
karşılıklı iş birliğini artırmak için bilgi 
alışverişinde bulunduk. MÜSİAD Köln 
Şube ziyaretimizde ikili iş görüşme-
leri gerçekleştirdik. İnanıyorum ki, 
bu ikili iş görüşmelerinin meyvelerini 
önümüzdeki günlerde toplayacağız.

  Hollanda ve Almanya’daki gurbetçi iş 
adamlarımız Türkiye ile ilişkilerini kuv-
vetlendirme konusunda oldukça iştahlı 
olduklarını gördük. Bizim bu girişimimizden 
oldukça memnun kaldılar. Hollanda ve 
Almanya’daki Şube başkanlarını ve üye-
lerini şehrimize davet ettik. Bu teklifimiz 
olumlu karşılandı. Şehrimize gelecek 
olan heyetimizle ikili iş görüşmeleri ve 
fabrika gezileri düzenleyeceğiz.

 Konya’mızın otomotiv yedek parça, 
makine ve gıda sektöründe üretilen

ürünler, Avrupa’nın bütün ihtiyacını 
karşılayacak nitelikte ve kalitededir. 
Avrupa, bizim açımızdan yabancı ol-
madığımız bir pazardır. En çok ihra-
catımızı yaptığımız ülkelerin Avrupa’da 
olduğu da bir gerçektir. Kuracağımız 
ilişkiler hem sanayimizin teknolojik 
açıdan daha da ileri gitmesini hem de 
yapacağımız büyük işler için çok daha 
elverişlidir. Hollanda ve Almanya’da 
MÜSİAD şubelerimizin olması, hem de 
üyelerinin şehrimizi tercih edecek ol-
maları da büyük bir avantajdır. Orada 
bizim üyelerimizle çalışanlar, çok büyük 
bir tedarikçi konumuna gelmiş durum-
dalar. Bu fırsatları çok iyi bir şekilde 
değerlendirmeliyiz. Ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kur-
tulmasının tek yolu ihracattır. Her bir 
sanayici ve iş adamımız eline çantasını 
alarak bütün dünyayı adım adım gez-
melidir” dedi.
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MÜSİAD Konya ve MÜSİAD Kayseri Şubeleri Arasında

İş Geliştirme Toplantısı 
MÜSİAD Konya ve Kayseri Şubeleri tarafından düzenlenen İş Geliştirme 

Toplantısında bölgemizin ticaret hacminin artırılması ve üyelerimize 
potansiyel iş fırsatları sunmak amacıyla,  MÜSİAD Konya ve Kayseri üyeleri 
bir araya geldi. 

  Programın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Kayseri Başkanı Mehmet Kütahneci, 
“Günümüz ekonomik  koşullarında ticaret 
sınırımızısürek li genişletmemiz gerekmek-
tedir. Ticaretimizi geliştirmek, yeni pazarlar 
bulabilmek ve bu pazarlara girebilmek adına 
elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ticaret 
çemberimizi geliştirirken önce şehrimiz,yakın 
illerimiz, akabinde ülkemiz için ticaret sınır-
larını zorlamamız gerekmektedir. Bugün bu-
rada Anadolu’nun iki kadim şehri Konya ve 
Kayseri MÜSİAD üyelerinin arasındaki ilişkileri 
artırmak için bir aradayız dedi.” dedi.
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  Ardından söz alan MÜSİAD Konya 
Başkanı Ömer Faruk Okka’da “MÜSİAD 
Konya olarak, üyelerimizin ihracatlarını 
artırmaları adına gerçekleştir diğimiz 
yoğun çalışmaların yanında, üyeler 
arasındaki ticareti artırmak için de 
çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada 
MÜSİAD’ın en eski ve en büyük iki şubesi 
olan Konya ve Kayseri üyelerinin bu-
luşmasını gerçekleştiriyoruz. 
   
   İki şubemiz de kuruluşundan iti-
baren, gerek şehirlerine, gerekse 
ülkemizin ekonomisine katkı 

sağlamak için birçok çalışmalar ve 
organizasyonlar gerçekleştirmiştir. 
Bugün de üyelerimiz arasında tanış-
ma ve iş geliştirme amacına  yönelik 
toplantımızı gerçekleştireceğiz” dedi.
  

 Açılış konuşmalarının ardından her 
iki şube üyeleri arasında sektörel B2B 
toplantıları gerçekleştirildi. Program, 
MÜSİAD  Konya üyelerinin, Kayseri 
sanayi bölgelerinde saha ziyaretleri 
gerçekleştirmesi ile sona erdi.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 
Sahur Programında MÜSİAD Üyeleriyle Bir Araya geldi

  Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nde düzenlenen 
sahur programına, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem 
Karabacak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 
MÜSİAD Konya ve Genç MÜSİAD üyeleri ile basın mensupları katıldı.

“

“
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  Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “toplumumuzun her kesiminde olduğu gibi, iş dünyasında da, inancımızla 
ilgili hassasiyetleri muhafaza etmede ciddi zorluklar yaşıyoruz. Müslümanca yaşa-
ma hassasiyeti gün geçtikçe erozyona uğramaktadır.  Mesela, her geçen gün daha 
karmaşık hale gelen işletme koşullarında zekatın nasıl hesaplanacağı konusudur. 
Toplumumuzun tamamına yakınını ilgilendiren çalışan-işveren hukuku… Gerek 
çalışanlar gerekse işverenler iş hukukunu çok iyi biliyor ama İslam hukukuna göre 
çalışma hayatının nasıl olması gerektiği yeterince bilinmemektedir. Bu ve buna 
benzer birçok konuda Diyanet’in, iş dünyası ile yakın ilişkide olması gerektiğini 
düşünüyor ve MÜSİAD Konya olarak bu konuya ilgili her türlü katkıyı vermeye hazır 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

  Geçen ramazan ayında oluşturduğumuz bir komisyon ile şehrimizdeki birçok 
esnafı, bakkal ve ekmek fırınlarını ziyaret ederek tahsil etmekte zorlandıkları veresiye 
defterlerini satın aldık. Temeli Osmanlı Devleti’ne dayanan ve zimem defteri adı 
verilen bu gelenekle, hayır yapanın kimin borcunu ödediğini, borcu ödenen kişinin 
de hayır sahibinin kim olduğunu bilmemektedir. Bu gelenek sayesinde ihtiyaç sahipleri 
bir borç yükünden kurtarılmış oluyor ve alacağını tahsil edemediği için sıkıntıda 
olan esnaflarımıza bir katkı bulunmuş oluyoruz” dedi.

  Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat ise Vakfın yurt içi ve yurt dışında yürütmüş 
olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye Diya-
net Vakfının 145 ülkede insan hayatına dokunan 
her alanda çalışmalar yürüttüğünü ve dünyanın en 
büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu 
kaydeden Polat, “Milletimizden aldığımız güçle yedi 
kıtada mazlumun umudu oluyoruz. Yetimlerimize 
sahip çıkıp onların gülen yüzü oluyoruz. Vakfımıza 
duyulan güven ve verilen destekle inşallah daha 
fazla hayata dokunup kanayan yaralara merhem 
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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     İslam Medeniyetinin aynı zamanda vakıf medeniyeti olduğunu 
ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise “Vakıf anlayışının 
başlangıcı Allah Rasûlü Efendimizdir. O’nun Fedek Arazisi’ni 
kıyamete kadar fakir fukaranın, garip gurebanın istifade etmesi 
için vakfetmiş olması ile başlıyor, ondan sonra İslam medeni-
yetinin bütün aşamalarında ve Osmanlı’da zirveye oturan bir 
vakıf anlayışı ile günümüze kadar geliyor”
Türkiye Diyanet Vakfı kurulduğu günden bugüne pek çok hizmet 
yaptığını belirten Başkan Erbaş, “Eğitimi önceliyoruz, şu an 
itibarıyla 111 ülkeden ülkemize getirip okuttuğumuz 
ve ülkelerine döndüklerinde adeta Türkiye’nin, 
milletimizin gönül elçisi olarak çalışan yüzlerce 
kardeşimiz var. Bugün Uluslararası İlahiyat    
Projesinden mezun olmuş ve şu anda devam 
etmekte olan bin civarında öğrencimiz var. 
Onlardan 100 kadarı Almanya, Fransa, 
Belçika gibi ülkelerde din görevlisi olarak 
çalışıyorlar. Yani Almanya’da doğmuş, 
liseyi bitirmiş, Türkiye’ye gelmiş, 
Türkiye’de İlahiyat Fakültesi okumuş 
şu anda olduğu ülkelerde din görevlisi 
olarak çalışıyorlar.
  Zekat dünyanın dengesini muhafaza 
etmek için Rabbimizin koymuş olduğu 
en önemli farzlardan birisidir. İslam 
beş şey üzerine kurulmuştur. 
Bunlardan birisi de zekattır. İslam, 
dünyanın dengesini muhafaza 
etmek için gönderilmiştir. İslam’ın 
ilkelerine baktığımız zaman, zekatı, 
sadakasıyla, infakıyla, karz-ı haseni-
yle, yardımıyla, paylaşmasıyla, Kur’an-ı 
Kerim’de 250 karar ayetiyle bunun nasıl 
tanzim edileceğini görüyoruz” dedi. 
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İftar Programının 14’üncüsü gerçekleştirildi
Birlikte Konya’yız

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Sanayi Odası, Ticaaret Odası 
ve Ticaret Borsası tarafından “Birlikte Konya’yız” sloganıyla 
her yıl düzenlenen “Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması 
Programının” 14’üncüsü Ankara Demirspor Tesislerinde 
gerçekleştirildi.               

Programa,Ankara’da görev yapan Konyalıların yanı sıra 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Başkanı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, 
Gülay Samancı,  Selman Özboyacı, Sayıştay Başkanı Seyit 
Ahmet Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, sivil toplam 
kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri, önceki dönem mil-
letvekilleri, yerel ve ulusal basın mensupları ile çok sayıda 
davetli katıldı.

“ “

  MÜSİAD Konya öncülüğünde oda ve borsaların katkısıyla gerçekleştirilen ve Konya iş 
dünyasını Ankara’da görev yapan Konya’lı bürokratlarla bir araya getiren iftar programı, 
Ankara’da gerçekleştirildi.
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  İftar yemeğinin ardından programın 
açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “ekonomik anlamda çok da 
parlak olmayan bir süreçten geçi-
yoruz. Eksiklerimiz olduğu kadar, 
yoğun bir kuşatma ve saldırıya da 
maruz kaldığımız gerçeği kesinlikle 
göz ardı edilmemeli. Bin yıldır, elbirliği 
ile, verdiğimiz her mücadeleden 
başımız dik, alnımız ak çıktıysak; 
bugün de birlik ve beraberliğimizden 
öndün vermeden başarırız. 

Konya sanayisi, ekonomideki yaşanan 
sıkıntılara rağmen ülke ekonomisine 
oldukça büyük katkı vermektedir. 
Konya’nın ihracatı, bu yılın ilk 4 aylık 
verilerine göre Türkiye ortalamasının 
yaklaşık 6 katı büyüme göster-
miştir. Gelişen ve büyüyen Türkiye’de 
şehrimiz, daha çok yatırımı, daha çok 
gelişmeyi hak etmektedir. Şehrimizin 
ihtiyaç duyduğu ve ekonomik yapısını 
güçlendirecek projeler hazırlanmalı, 
devam eden projelerin de tamam-
lanıncaya kadar takipçisi olunmalıdır” 
dedi.  

  Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkanı Muharrem Karabacak ise “Ka-
dim şehrimiz Konya’mıza, hızlı ulaşan 
ve hızlı ulaşılabilen bir il yapmak için 
çevre yollarımızın, metromuzun, lojistik 
merkezimizin, liman bağlantı çalışma-
larının hızlandırılmasını istiyoruz.
  Ülkemiz ve bölgemizin gıda üssü ol-
mayı kendine hedef seçen Konya, aynı 
zamanda bir sanayi, turizm ve ticaret şehri 
olma kararlılığındadır. Gelin birlik olalım, 
birlikte yürüyelim ve bu sayede yollar 
kısalsın, yükler hafiflesin. Bu bağlam-
da Konya’mızın projelerinin tamamla-
narak ve artırılarak sürdürülebilmesi 
kuşkusuz hepimizin bir borcudur ve 
bizlere sorumluluk yükle-
mektedir. “Birlikte Konya” 
olarak, Konya’ya değer vere-
cek her projenin arkasında 
olacağımızı ve yeni projeler 
üretmeye devam edeceğimizi 
huzurlarınızda bir kez daha 
tekrarlıyorum. Konya olarak 
büyük Türkiye olma yolunda 
üretmeye ve büyümeye ara 
vermeden devam ediyoruz” 
diye konuştu. 

  Programda son olarak kürsüye gelen 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’da 
Konya’nın her zaman Hz. Mevlana’nın 
dostluğunu, merhametini, sevgisini 
dünyaya yayan bir şehir olarak güzel 
örneklerle anıldığını kaydetti. Usta, “Şu 
anda dünyanın en çok ihtiyacı olan şey 
insanların barış, huzur ve güven içinde 
birbirlerine merhametle, sevgiyle mua-
mele etmesidir. Sadece ülkemiz için 
sadece Konya için değil, bütün dün-
yanın barışı ve huzuru için el birliğiyle 
çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. 
Bütün mazlum coğrafyaların ümidi ol-
muş bir ülkenin temsiliyeti görevini ya-

pan, yerine göre sorumluluk 
sahibi olan, insiyatif alan 
Konyalılar olarak hepimizin 
vazifesi ağır ve sorumluluğu 
da büyük” ifadelerini kul-
landı.

        Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Uğur 
İbrahim Altay’da “Konya bir payitaht şehir. 
Anadolu’nun kurucu şehri. Türklerin 
Anadolu’daki en önemli başkentlerinden 
birisi. Bizler de o başkentin çocukları olarak 
her zaman ülkemizi geleceğe taşımak için 
birlik ve beraberlik ve Hz. Pir’den aldığımız 
hoşgörü ruhuyla, Şehrimizi dünyanın en 
güzel şehirlerinden birisi haline getirmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda 
özellikle Ankara’da yaşayan bürokrasi-
nin her kademesindeki hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum. Ne zaman Konya me-
selesi gündem olsa sizlerden her zaman 
destek aldık. Allah hepinizden razı olsun” 
dedi. 
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Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şubesi tarafından düzenlenen gelenek-

sel iftar programı, Konya protokolü ve üyeleri bir araya 
getirdi. Programa, TOBB Başkan Yardımcısı       – KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Oktay 
Dede, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı 
Soydemir,    MÜSİAD Konya 5. Dönem Başkanı Arslan                                                          
Korkmaz, 3. Dönem Başkanı Ziya Özboyacı, MÜSİAD Kon-
ya üyeleri ve Genç MÜSİAD üyelerinin yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. 

  Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Ülke ekonomisini ve 
gündemi değerlendirdi.   “

MÜSİAD Konya Üyeleri

“İftarda Buluştu”

                                   Ülkemizin, Büyük Türkiye olma hedefine giden yolda, hep beraber elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. 
MÜSİAD olarak bize düşen ön önemli görev, üretimi ve ihracatı artırmaktır. MÜSİAD Konya olarak, bu 
düşünceyle hareket ediyor, üyelerimizin ve şehrimizin ticaretini artırmak adına birçok    faaliyet 

gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde, üyelerimizden oluşan bir heyeti Peru ve Şili’ye gönderdik. 
Heyetimiz, son derece memnun olarak döndüler. Haziran ayı içerisinde Almanya     ve Hollanda’yı 

kapsayan bir iş gezimiz daha olacak. Yılsonuna kadar en az 3 tane yurt dışı seyahat gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz.”

“   



HABERLER

EKİM/201922 MÜSİAD KONYA

  Zor  dönemlerde şehirlerin davranışları da 
farklı oluyor. Konya’lı sanayici ve işadam-
larımız, iç pazarın ziyadesiyle daraldığı bu 
günlerde bir an bile yerlerinde durmadan 
sürekli ihracat için koşturuyorlar. Bu gay-
ret de, rakamlara yansıyor. Geçtiğimiz haf-
ta açıklanan ihracat rakamlarına göre ilk 4 
aydaki ihracat artışında Konya’nın ihracat-
taki büyümesi, Türkiye ortalamasının 4 kat 
kadar üzerinde seyrediyor. Bu büyümede 
emeği olan sanayici ve işadamlarımızı tebrik 
ediyorum.

Diğer  yandan,  üyelerimizin,  diğer 
şehirlerdeki MÜSİAD üyeleri ile iş yapabilme 
imkanlarını artıran bir konsept oluşturduk. 
İlk olarak, geçtiğimiz hafta MÜSİAD Kayseri 
ile birlikte bir İş Geliştirme Toplantısı düzen-
ledik. Konya’dan 35, Kayseri’den de yaklaşık 
35 üyenin katılımı ile güzel bir tanışma 
ve iş geliştirme ortamı oldu. Önümüzdeki 
günlerde başka şehirlerde yeni iş fırsatları 
oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi. 

“

“
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Her zaman üretimi
destekliyor, üreterek büyüyen

Türkiye’ye inanıyoruz.

Dünyadaki ilk
10 ekonomi arasında
yer alma hedefine
hep birlikte, 
kararlı adımlarla yürüyeceğiz. 
MÜSİAD olarak, 
“Meselemiz Türkiye”
diyoruz.

“

“

B    aşkan Okka’nın ardından sözü 
alan MÜSİAD Genel Başkan 

Yardımcısı Oktay Dede “MÜSİAD olarak, 
her zaman üretimi artırarak ve istih-
dam seviyelerini üst noktalara taşıyarak, 
ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak 
için çalışıyoruz.

  Her zaman üretimi destekliyor, üreterek 
büyüyen Türkiye’ye inanıyoruz. Her fırsat-
ta, iş insanlarımızı yeni ve büyük yatırım-
lar için cesaretlendiriyoruz. Geçtiğimiz 
Ağustos ayında başlayan ve döviz kuru        

üzerinden gerçekleşen ekonomimize 
yönelik saldırılar, iş dünyasını ve yatırım-
cıları bir nebze etkilemiş olsa da; Türki-
ye’nin geçmiş tecrübelerinden dolayı 
aldığı isabetli önlemler neticesinde, 
bu dönemi en az hasarla atlattığımız 
da ortadadır. İhracatımız, yavaş fakat 
art arda yukarı yönlü bir ivmeyle 
yükselişini sürdürüyor. Mart ve Nisan 
aylarında gelen ihracat rekorları, bu 
yükselişin en güzel kanıtı olmuştur. 
Dolayısıyla bundan sonraki dönem 
için iş dünyasına ve yatırımcılarımıza 
açık çağrıda bulunuyoruz; gelin, 
ülkemizin potansiyeline ve kendi 
gücünüze güvenin, yatırımlarınızı va-
kit kaybetmeden gerçekleştirin. Bu 
ülke sizi yanıltmayacaktır; emeklerinizin 
karşılığını almak bir yana, ülke ekono-
mimize yapacağınız katkının mutlu-
luğunu, gelin hep birlikte yaşayalım.

  İş dünyası olarak ekonomi yönetimim-
izden beklentimiz, kamusal dönüşüm-
lerin tamamlanarak, ekonomik reform-
ların bir an önce netleşmesidir. 
  Bununla beraber üretim-yatırım-ihra-

cat hattında yeniden biçimlenen 
ekonomik modellerin uygulamaya kon-
ması, istihdamın desteklenerek sosyal 
refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin 
yeniden büyüme trendini yakalaması, 
önümüzdeki dönemde odaklanmamız 
gereken konulardır. Bu noktada, 
ekonomi yönetimi başta olmak üzere, 
siyasi iradenin somut ve yapıcı adımlar 
attığına tanık olmanın, bizler için mem-
nuniyet verici olduğunu da ifade etmek 
isterim. Kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü 
yapısal değişimlerin bir an evvel haya-
ta geçirilmesi adına, MÜSİAD olarak 
elimizden gelen her desteği sağlamaya 
hazırız. Türkiye’mizin, dünyadaki ilk 10 
ekonomi arasında yer alma hedefine 
hep birlikte, kararlı adımlarla yürüye-
ceğiz. MÜSİAD olarak, “Meselemiz Tür-
kiye” diyoruz.

  Meselesi Türkiye olan dostlarımızla 
birlikte hareket ederek, bu başarıya 
en kısa zamanda ülkemizi ulaştırmak 
istiyoruz.” dedi.
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MÜSİAD Konya Şubesi Bayramlaşma Programı 
İş ve Siyaset Dünyasını Bir Araya Getirdi  

  Programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “Temeli Osmanlı Devleti’ne dayanan Zimem 
Defteri geleneğini bu Ramazan ayında da,  şehrimizde 
tekrar hatırlatmanın huzurunu yaşıyoruz...Ecdadımızın 
kendine has nezaketinin bir göstergesi olan bu ge-
lenekte; ne satın alan kimin borcunu ödediğini, ne de 
borcu ödenen kişi hayır sahibinin kim olduğunu bilmez-
di.

“Ne Satın Alan Kimin Borcunu Ödediğini,
ne de Borcu Ödenen Kişi Hayır Sahibinin
Kim Olduğunu Bilmezdi”

  Biz de MÜSİAD Konya olarak, Ramazan ayında oluşturduğunuz 
bir komisyonla, bu geleneği hatırlatmak ve yaşatmak adına 
şehrimizdeki birçok küçük esnafı dolaşarak veresiye defterlerini 
hayırsever işadamlarımız adına satın aldık. Verenin mağrur ol-
madan vermesi,  alanın da mahcup olmadan almasının sağlandığı 
bu uygulamada, ihtiyaç sahiplerinden alacağını tahsil edemediği 
için zora düşen mahalle esnafına da bayram öncesinde bir katkı 
sağlanmış olduk” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği 
bayramlaşma programı konferans salonunda yapıldı. 

Programa AK Parti, Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Selman 
Özboyacı, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükçü, 5. Dönem Başkanı Aslan Kork-
maz, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, 
MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri ile iş ve siyaset dünyasından 
birçok isim katıldı.
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da “MÜSİAD üye-
leri ülkemiz adına üretim ve ihracatın çok önemli olduğu bu 
dönemde zora düşen iş adamlarına yardım elini uzat-
maktadır. El uzatabilme çok aziz bir davranıştır. 
Zimem Defteri gibi uygulamaların sürekli devam 
etmesini gönülden istiyoruz.” dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Selman  
Özboyacı ise “MÜSİAD Konya Şubesinin 
düzenlemiş olduğu bayramlaşma programın-
da bulunmaktan büyük sevinç duyuyorum. 
Bu güzel ailenin bir parçası olmak, güzel he-
deflere doğru beraber hareket edebilmek çok 
kıymetlidir.
MÜSİAD ailesi ile beraber ülkemizin ekonomisinin 
daha iyi yerlere gelebilmesi, ülkemizdeki ti-
caretin daha iyi yapılabilmesi için elimizden gelen 
bütün gayreti göstereceğiz ” dedi.
Program katılımcıların selamlama konuşması ardından 
sona erdi.  
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MÜSİAD Konya Şubesi, Ankara’daki Konyalı bürokratlarla kahvaltı 
programında bir araya geldi.
Kahvaltı yemeğinin ardından programın açılış konuşmasını yapan 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD, sadece iş adamların 
için değil Konya için çalışan bir kurumdur. Bizim hedefimiz burada oluşturu-
lan birliktelik neticesinde Konya’nın kazanç sağlamasıdır. Buradaki sinerji ile 
Konya için üretilecek projelerin geliştirilmesi ve takip edilmesi bizim için son 
derece önemlidir” dedi. 

Başkan Okka’nın ardından sözü alan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş,
“Konya gelenekleri ile başlı başına bir tarihin yattığı en önemli şehir-
lerimizdendir. Bugün burada böyle bir birliktelik içerisinde bulunmak 
şehrimiz için önemli bir fırsattır. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi 
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek 
ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun-
larla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. Ayrıca mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve 
kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır” dedi.
 
Programda Sayıştay Başkanı Baş, Başkan Okka’ya Arapça yazılı İstiklal Marşı 
tablosu hediye etti.

MÜSİAD Konya Şubesi,
Ankara’daki Konyalı Bürokratlarla 
Kahvaltı Programında Bir Araya Geldi
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 Başkan Okka; 
“Meselemiz Türkiye Olsun”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 31 Mart’ta
gerçekleştirilen yerel seçimleri değerlendirdi. Başkan Okka, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

 “Yerel seçim sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.  Halkımız; iradesini %85’e varan 
bir oranla sandığa yansıtarak, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla ortaya koymuştur. Belediyeler, 
halkımızın hizmetlere erişimi bakımından hayati öneme sahip kurumlardır. Bu idrakle aday olup seçimi kazanan tüm belediye 
başkanlarımızı tebrik ediyor, başarılı bir görev dönemi diliyorum. 

 Bugün itibariyle, “Meselemiz Türkiye” ve gündemimizin ilk maddesi de ekonomi olmalıdır. Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz 
dönemde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, “Yeni Ekonomik Plan” sonrası ortaya konacak ekonomik reformların biran 
önce netleşmesi, ülkemizin bir üretim üssü olması için üretim ve ihracatı önceleyen politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi ve 
ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması, ortak gayemiz olmalıdır.

 “Meselesi Türkiye” olan herkesin ortak noktası, hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olmalıdır. MÜSİAD Konya olarak, 
ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerine ulaşacağına olan kuvvetli inancımız 
artarak devam etmektedir. İş dünyasının temsilcileri olarak, bu hedeflerde odak noktamız güçlü ihracat, güçlü ekonomi ve güçlü 
istihdamdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazandırdığı imkân ve kabiliyetlerle, bu hedeflere ulaşmak adına azimle 
çalışmaya devam edeceğiz.
Uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı ve çok yönlü yapısal 
değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her türlü 
desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum”
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 Başkan Okka; 
“Artık Büyük Türkiye Hedefine Odaklanmalıyız”

Bu bir yerel seçimdir ve geride 
kalmıştır.Ülkemiz, dünya gene-

linde ekonomik durgunluk beklenti-
si, ticaret savaşları ve coğrafyamızda 
gelişen siyasi çekişmeler gibi birçok 
etkenle mücadele etmek ve bir yan-
dan da kendi kalkınma ve büyümesini 
gerçekleştirmek zorundadır.

  Bugünden başlayarak önümüzdeki 
seçimsiz görünen 4 yılı, ülkemizin ge-
leceği için çok önemli görüyoruz. Bu 
süreci doğru şekilde değerlendirmeli, 
birlik  ve  beraberlik  içinde  2023 
hedeflerine emin adımlarla ilerlemeli-
yiz.

 MÜSİAD Konya olarak, ülkemizin Cum-
hurbaşkanımızı vizyonu çerçevesinde 
Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerine 
ulaşacağına dair güçlü bir inanca sa-
hibiz. Ülkemizin gerek ekonomisine, 
gerekse bölgesel konumuna yönelik 
olarak, dışarıda ve içeride birtakım 
oyunlar planlandığı herkesçe bilin-
mektedir. Bunlardan korunmanın 
yolu, her alanda, özellikle de ekonomi 
alanında güçlü olmaktan geçmekte-
dir.

  Ülkemiz, üretim ve ihracat ekseninde 
büyümeye mecburdur. Kamusal 
alanda gerçekleşmesini beklediğimiz 
dönüşümler hızla tamamlanmalıdır.      

    Kamu,  üretim,  istihdam  ve
ihracat için risk alan, gece gündüz
demeden çalışan işadamlarımıza ve 
sanayicilerimize ışık tutan, rehberlik 
eden bir konuma gelmelidir. 

  Ekonomimizdeki sorunları bütüncül 
bir bakış açısı ile ele alarak çözmeye 
çalışmak yerine, konuyu, bölgesel, 
sektörel ve hatta işletme ölçekleri 
temelinde ayrı ayrı ele alan bir bakış 
açısına ihtiyaç vardır. İstihdam ve ihra-
cata yönelik açıklanan bunca desteğe 
rağmen, işsizlik ve cari açıkta halen 
istediğimiz konumda değiliz. Yıllardan 
beri gençlerimiz işsizlikten yakınırken, 
sanayicilerimiz, işlerini geliştirmek 
için gerekli iş gücünü bulamamaktan 
şikâyetçiler. Bu ve benzeri sorunların 
çözümü için, karar alıcılar, iş dünyasının 
sorunlarını yerinde tespit ederek isabetli 
kararlar almanın yolunu bulmalıdır.

   Ülke olarak, birlik ve beraberlik içerisinde 
kenetlenirsek, 2003’de başlayan  
başarı hikayesini yeniden yazabiliriz. 
Gerektiğinde ülkesi için canını ver-
mekten çekinmeyen aziz milletimiz, 
zorluklara karşı kenetlenecek ve her 
kesimin elini taşın altına koyduğu bir 
kalkınma hareketine yürekten destek 
verecektir. 

  Meselemiz Türkiye diyerek yola çıkan 
ve Türkiye’nin gücüne inanan iş insan-
ları olarak, ülkemizin kalkınması ve 
refahı için çalışmaya, doğru politikala-
ra destek vermeye ve yeni projeler 
üretmeye devam edeceğiz”.
 

  Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, 
  23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendir-
di. Başkan Okka, yaptığı yazılı açıklamada şu 
görüşlere yer verdi;
  “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçim sonuçlarının, İstanbul halkı için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. İstanbullular 
iradelerini sandığa yansıtmış, önümüzdeki 
5 yıl için şehre hizmet edecek başkanlarını 
seçmiştir.

2003’de başlayan  başarı 
hikayesini yeniden yazabiliriz. 
Gerektiğinde ülkesi için canını 
vermekten çekinmeyen aziz 

milletimiz, kalkınma hareketine 
yürekten destek verecektir.
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Başkan Okka, açıklamasında şunları 
kaydetti;  
 “Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke 
olarak geçen ve Türk Milleti’nin tüm dün-
yaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz 
Hain Darbe Girişimi’nin üzerinden üç yıl 
geçti.   Türkiye, o gece önce karanlığı, sonra 
da ortaya konan büyük inanç ve kararlılık 
ile de aydınlığı yaşamıştır. O gün sıradan bir 
gün olmaktan çıkarak, her türlü vesayetin 
ve işgalin reddedildiği, Milli İradenin ka-
zandığı bir gün haline dönüşmüştür.
  15 Temmuz gecesi milletimiz; hiçbir ba-
hanenin ardına gizlenmeden ve genç, 
yaşlı, kadın, erkek demeden tankın, to-
pun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısı-
na sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, 
yüreğiyle dikilmiştir. İradesini vesayet al-
tına almak istenen silahlı darbe girişimini 
bozguna uğratan Milletimiz, günlerce 
sokakları meydanları boş bırakmayarak 
istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, mey-
danların darbecilere teslim edilmeyeceğini 
ortaya koymuştur.
 Aziz Milletimizin menfur saldırıların 
yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını or-
taya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm 
dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir 
demokrasi mücadelesidir. 
  Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan 
MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli 

iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek 
her girişimin karşısında durmuştur. 15 
Temmuz Darbe Girişiminin ardından da 
tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜ-
SİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve 
devletin yanında yer aldığını açıklayarak, 
Türk Milleti’nin dik duruşunu, tüm dün-
yaya anlatmaya girişmiştir.
 MÜSİAD Konya olarak da, adeta bir 
“2’inci Kurtuluş Savaşı” olan 15 Temmuz 
gecesinde bütün üyelerimizle birlikte mil-
letimizin safında, meydanlardaydık. Bun-
dan sonraki süreçte de, o karanlık gecenin 
milletimizce ve gelecek nesillerce unutul-
maması amacıyla, her yıldönümünde hatır-
lamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz, 
15 Temmuz’u unutmayacağız ve unuttur-
mayacağız.
      

MÜSİAD Konya olarak üyelerimizle birlikte 
hain darbe girişiminin 3.yıl dönümün de 
yine meydanlardaydık.
Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok 
zorluk ve fedakârlıkla bugünlere getirdiğimiz 
ve Büyük Türkiye hedefiyle geleceğe 
yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri 
olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsıl-
masına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. 
 Bu vesileyle milletimiz var olduğu sürece 
minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehit-
lerimize Allah’tan Rahmet diliyor, gazilerimize 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
Allah bu millete bir daha böyle karanlık 
geceler göstermesin” 
 

  15 Temmuz’un yıldönümü öncesi açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “Milletimiz 15 Temmuz gecesi canı pahasına darbeye karşı koymuş ve Türkiye’de bir daha 
darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir” dedi.

“15 TEMMUZ’U
UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ”
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MÜSİAD 25.Olağan Genel Kongresi ve Genel Merkez Açılış Töreni 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

  MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu’nun sa-
bah oturumunda konuşan Kaan, yapılan 
çalışmalar ve yeniden yapılanma süreci 
hakkında katılımcılara bilgi verdi.
“Bizler, maraton koşucusuyuz. Kısa me-
safeler bize göre değil.” diyen Kaan, 
maraton koşmanın dayanıklılık imti-
hanı olduğunu, fiziksel gücün yanında, 
sağlam bir irade, yolu göze alan bir ce-
saret, kendi varlığının gücüne inanmak 
ve sabır gerektirdiğini söyledi.

  Kaan, maraton koşmanın, anlık bir güç 
gösterisi  değil  bir  meydan  okuma 
olduğuna işaret ederek, şunları  kaydet-
ti:“MÜSİAD, bugüne değil, yarına mey-
dan okuyan bir gelenektir. MÜSİAD, 
mevcut sürecini proje üreten ve amaca 
yönelik somut çözümler geliştiren bir 
yapı halinde geçirdi. Öte yandan ge-
leceğe yönelik atacağı adımlarda kendi 
hedeflerini disipline etti. Memlekette 
ve dünyada koşullar ve yollar değişirken, 
atıl kalmak ve bunu göz ardı etmek 
bizlere yakışmazdı. MÜSİAD’ın sadece 
bugünü değil, 5 yıl sonrayı, 15 hatta 20 
yıl sonrayı hesaplaması gerekiyordu.

 Sadece hedefle olmaz, bu hedeflere 
yönelik paydaşlar, politikalar ve an-
laşmalar gerekiyordu. MÜSİAD bugün, 
siyasetten bürokrasiye, sanattan 
ekonomiye, ticaretten sermayeye, diplo-
masiye kadar çok geniş bir yelpazede 
adeta bir danışma ve fikir edinme ku-
rumu gibi algılanmaktadır. Yeni süreçte 

bu veri akışını çok daha işlevsel ve 
sürekli kılacak altyapı çalışmalarını ni-
hayet tamamlıyoruz. Bu nedenle MÜSİAD 
Global ve MÜSİAD Yerel adını verdiğimiz 
yapılarımızı, MÜSİAD Ekonomik ve Ti-
cari Saha mantığıyla çalıştıracağız. 
“MÜSİAD Artık Kendini, Bir Ser-
maye Üssü Veri Merkezi Olarak 
Tanımlamakta”

 Kaan, MÜSİAD’ın artık kendini, bir 
sermaye üssü ve veri merkezi olarak 
tanımladığını söyledi.

 Kamu, özel sektör ya da uluslararası 
kurum ve kuruluşlar nezdinde ge-
len ortaklık ya da birlikte çalışma 
tekliflerinin, kendilerini hem gurur-
landırdığını hem de cesaretlendirdiğini 
aktaran Kaan, bu modeli, MÜSİAD 
Paydaşlık ve Ortaklıklar Portalı diye 
tanımladıklarını aktardı.

   Kaan, MÜSİAD’ın yeni dönemde, 
ülkesinin, tarihinin, değerlerinin, ne-
sillerinin bekası ve salahiyeti için 
kültür, sanat ve spor alanlarında, 
eğitim alanında, sosyal sorumluluk 
ve mevzuat geliştirme alanlarında 
her zamankinden daha aktif ve daha 
sistematik çalışmak için tüm altyapı 
çalışmalarını tamamladığını dile ge-
tirdi.

 MÜSİAD’ın, Türkiye’nin zor bir 
coğrafyada yazdığı hikayenin, 
serüveninin cevval bir parçası olduğunu 
belirterek, “Hatta öyle zamanlardan 
oldu ki hikayenin bizzat kendisidir. 

  Nice imtihanlardan geçerek ulaştık 
bugünümüze. Yılmadık. 
Yorulduk, lakin belli etmedik. Çünkü 
biliriz, inanmış ve adanmış insanların 
takatleri yüreklerindedir, dizlerinde 
değil. Bizler her zorlu imtihanda, 
yüreklerimizden gelen sesle ayıldık. 
‘Durmak yok, Yola Devam.’ dedik.” ifade-
lerini kullandı.

  Konuşmasında eski genel başkanları 
da anan Kaan, onların hayal etmenin, 
inanmanın ve mücadelenin ne demek 
olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış 
güzel insanlar olduğunu söyledi.
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“Türkiye’nin En Prestijli Sermaye 
Üssü Şeklinde Bu Güzel Binamızı 
Tamamladık”
Göreve geldiklerinden bu yana Türki-
ye’nin geçirdiği seçim süreçlerini anım-
satan Kaan, 24 Haziran seçimlerinde ise 
siyasi yönetim anlayışının değiştiğini, 
devletin yeni bir yönetim modeli benim-
sediğini hatırlattı.
Kaan, sözlerine şöyle devam etti: “Bizler 
bu süreyi, hazırlık ve projelendirme 
çalışmalarımıza hız vererek geçirdik. 
İç ve dış yayılma ağımızı hızlandırdık. 
Neye evrileceğini bilmediğimiz bir dev-
let sisteminde erken yola çıkıp, büyük 
riskler almak istemedik. Türkiye’nin en 
prestijli sermaye üssü şeklinde bu güzel 
binamızı tamamladık. Bu süre zarfında 
MÜSİAD, klasik sermaye örgütü modelin-
den çıktı ve proje üreten, sunan, or-
taklık geliştiren ve kamu kurumlarıyla 
birlikte yürüyen güçlü bir platform 
yapısına kavuştu. 
Yatırım-ticaret-üretim üçgenindeki yeni 
ve çok kapsamlı projelerimizi yeni dö-
nem için hazır hale getirdik. Global ve 
yerel yapıların eşleştirme ve ihtiyaç 
belirleme süreçlerini oluşturduk. Bu 
yeni yapının kendi içinde oluşturacağı 
sermaye ve kaynak üretme, ortaklık 
oluşturma modeline, MÜSİAD 

İnvest-Yatırım adını verdik.”
 Yapılan diğer çalışmalar hakkında 
katılımcılara bilgi veren Kaan, yeni 
dönemde projelerin tüm taraflarını 
belli bir koordinasyon içinde çalıştırma 
hedefinde olduklarını bildirdi.

“Ne Yapıyorsak Bu Ülke ve Ge-
leceğimiz İçin”
 Kaan, “10 Ağustos’u hatırlıyoruz. 
Ekonomimize ve aslında sosyal 
birliğimize nasıl saldırılar gerçekleş-
ti, gördük. Malumunuz ekonomik güç, 
günümüz dünyasında masaya sunulan 
en önemli koz haline gelmiştir; o halde 
yeni dönemde MÜSİAD, bu kozu kendi 
memleketi ve devleti lehine çalıştırmak 
için elinden geleni yapmaya hazırdır, 
yapacaktır da.

 Yayılma alanlarımızın genişliği buna 
müsaittir. Geleneğimiz, iş yapma 
kültürümüz, ortaklıklarımız buna mü-
saittir.” değerlendirmesinde bulundu.
Genel Başkan Kaan, MÜSİAD’ın artık, 
yatırım-ticaret-üretim ekseninde hem 
kendi sermayesini hem de üyelerinin 
sermaye güçlerini geliştirerek ve milli 
serveti çoğaltarak  büyümeyi hedefle-
diğinden bahsetti. 
“Bu amaçla tüm finansal ve operasyonel 

süreçlerin ayrı takip edileceği bir ofis 
kuruyoruz.” bilgisini veren Kaan, şunları  
anlattı:

“Fon üretmek, sermayede kaynak 
geliştirmek, şirketleşmek, ihracatı ve 
ticaretin verimini artırmak için ajanslar 
kurmak, dünyadaki bakir ticaret alan-
larında mal ve hizmet üsleri kurmak 
gibi ekonomik anlamda daha yayılmacı 
bir dönemin başlamasını temenni edi-
yoruz. Çok ortaklı yapıların bizlere ka-
zandıracağı sermaye birikimi, bizleri 
çok daha etkin ve güçlü yapacaktır.
Neticede biz, MÜSİAD’ız. Biz, Türkiye’yiz. 
Ne yapıyorsak bu ülke için. Ne yapıyor-
sak geleceğimiz için. Ne yapıyorsak be-
raber. Bugün yerelde 81 ilde 87 noktada 
ve global ölçekte 94 ülkede 224 irtibat 
noktasında aktif bir sermaye platformu 
olmanın getirdiği, büyük bir sorumluluk 
vardır.”

Kaan, yeni binanın ve 25. Olağan Genel 
Kurul’un hayırlı olması temennisinde 
bulundu.
Genel Kurul kapsamında, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Nureddin Nebati ve eski MÜSİAD 
Başkanı Ömer Cihad Vardan selamlama 
konuşması yaptı.

Yönetim kurulunda görev 
değişimi
Genel kurul kapsamında, görev 
süresi dolan MÜSİAD Genel Başkan 
Vekilleri Mahmut Asmalı, Ali Gür, 
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı 
İsrafil Kuralay, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Melike Günyüz, Ömer Fa  
ruk Akbal, Burak Benşin, Soner 
Meşe, Mehmet Ünal, Halim Aydın 
ve Bayram Şenocak görevi devre 
ti.

Yeni Yönetim Kurulu, Abdurrah-
man Kaan, Ali Reis Topçu, Adnan 
Bostan, Kerim Altıntaş, Mehmet 
Akif Özyurt, Ahmet Şekerli, Oktay 
Dede, Burhan Özdemir, Hikmet 
Köse, Gökhan Yetkin, İsa Albay-
rak, Muhammet Ali Özeken, İbra-
him Uyar, Mehmet Güverçin, Ali 
Gökhan Er, Fatih Mehmet Keçebir, 
Mustafa Buluntu, Abdulsamet Te-
mel, Ramazan Bingöl, Fatih Ars-
lan ve Yunus Furkan Akbal’dan 
oluştu.
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul 
Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 
ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okka, Türki-
ye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 
giren Konyalı firmaları tebrik etti. Başkan Okka, 
yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; 

  “Konya,  ekonomide yaşanan bütün olumsuz 
gelişmelere  rağmen  üreten  ve  üretmeyi  seven, 
ihracatını sürekli artıran bir şehirdir.
 
Konyalı sanayicilerimiz, ekonomideki bütün zor-
luklara rağmen, ülkesini ve şehrini büyütmek için 
eskisinden daha çok üretmeye devam etmektedir. 
  
Açıklanan ilk ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
sıralamasında yer alan Konya firmaları içerisinde 
çok sayıda üyemizin yer alması da bizlere ayrıca 
gurur vermektedir. İSO ilk ve ikinci 500 listesine  girerek 

şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının 
önümüzdeki yıllarda katlanarak artması en büyük 
arzumuzdur. Bu aşamada sanayicisinden mühen-
disine, ustasından işçisine Konya’yı oluşturan her-
kese büyük sorumluluklar düşmektedir. Konya iş 
dünyasının temsilcileri olarak bizler, Konya sanayisinin 
bunu başarabilecek güce ve altyapıya sahip olduğuna 
inanıyor, bu doğrultuda elimizi taşın altına koy-
maktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi özel-
likle belirtmek istiyoruz. 
   
Bu vesile daha önce açıklanan İlk 500 Sanayi Ku-
ruluşu listesinde yer alan; başta MÜSİAD Konya 
üyesi Konya Şeker, Panagro Tarım ve Kangal Ter-
mik Santral’i, ikinci 500 listesinde yer alan yine 
başta üyelerimiz; Kombassan Kağıt, Tümosan, Safa 
Tarım, Ömer Atiker Metal, Enka Süt, Çöğenler Yem, 
Kompen, ve Helvacızade Gıda başta olmak üzere 
şehrimizdeki diğer sanayi kuruluşlarının yöneti-
cilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum” dedi. 

Başkan Okka’dan
İSO İkinci 500 Değerlendirmesi
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     Konya iş dünyası istihdam seferberliğine ilişkin ortak 
bildiri yayımladı. Konya’da işverenlere yapılan çağrıda, 
“En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi 
geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, 
hem de Türkiye’nin ve Konya’nın geleceğine yatırım 
yaparak, kazanan siz olun.” ifadelerine yer verildi.

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk, “2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel 
sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istih-
dam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdikten sonra 
yapılamayacak iş yoktur.” dedi.

  Öztürk, KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen “İstih-
dam Seferberliği 2019” toplantısında, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurası’nda istihdam seferberliği çağrısında 
bulunduğunu hatırlattı.

  İstihdam seferberliğine yönelik yasal düzenlemelerin hızla 
yürürlüğe girdiğini anımsatan Öztürk, şöyle konuştu:

  “Geçen ay ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla 
İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Bu 
kapsamda da iş dünyamıza ve girişimcilerimize 8 farklı 
teşvik sunuluyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız 
her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta 
primini ve vergisini devlet karşılıyor. Yani 3 ay boyun-
ca işverenin maliyeti sıfır. Toplamda ücret, sigorta ve 
vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devlet karşılamış 
olacak. İşveren de sıfır maliyetle yeni bir kardeşimizi 
işe almış olacak. Devamında ise 9 ay boyunca sigorta 
primleri ve vergileri yani bin 113 lirayı devlet yine öde-
meye devam edecek.”

  İşverenlerin yalnızca çalışan kişinin ücretini ödeye-
ceğini dile getiren Öztürk, işe alınan kişinin kadın, 
genç ve engelli olması durumunda ise desteğin 9 ay-
dan 15 aya çıkarılacağını aktardı. 

Konya İş Dünyasına Çağrı:
En Az Bir İşsiz Vatandaşımızı İşe Alın
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“Tarihi teşviklerden yararlanın”
 
Öztürk, imalat sanayisi ve bilişim sektörüne verilen 
bin 113 liralık prim ve vergi teşvikinin 2 bin 712 liraya 
çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:
“Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu 
tarihi teşviklerden yararlanın. Herhangi bir sebepten 
dolayı işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için önem-
li bir destek getirildi. Devletimiz sıkıntılı günümüzde 
de yanımızda olduğunu gösterdi. Eğer bir işverenin faali-
yeti durmuşsa ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 
ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Burada devletimiz 
‘düzenini bozma, istihdamı koru’ diyor.”

“1,5 milyon ilave istihdam sağladık”
  
Kentte en çok ilave istihdam sağlayan üyeleri kutlaya-
caklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
“2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sek-

tör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam 
sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdikten sonra 
yapılamayacak iş yoktur. Tüm işverenlere sesleni-
yorum. Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. 
İstihdam seferberliğine katılın ve teşviklerden fay-
dalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem 
işinizi geliştirin hem de ekonominin büyümesine katkı 
sağlayın. Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak ka-
zanan siz olun.”

  Toplantıda, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak da hazır bulundu.

  İstidam seferberliğine Konya Sanayi Odası, Konya Ti-
caret Borsası, MÜSİAD Konya , ASKON ve KONESOB’un 
yanı sıra çok sayıda oda destek verdi. 

“1,5 milyon ilave istihdam sağladık”
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  MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen program-
da SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ve 
İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, istihdam se-
ferberliği kapsamında güncel devlet desteklerini 
anlattı. 

  Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “Yeni Zelanda’da Cuma namazı 
esnasında Müslüman kardeşlerimize yönelik gerçekleştir-
ilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit 
düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar 
diliyorum. Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylem-
lerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutumun siya-
set başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, 
körüklendiğine tanık oluyoruz. Dünyadaki tüm Müslüman-
ların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, te-
mel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde 
bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında 
kin ve düşmanlığı beslemektedir. Bu, tek bir dinin mensuplarını 
değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğura-
caktır. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu 
saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslam 
karşıtlığının, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan 
kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay 
karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif 
bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırak-
mayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. 

 

 Öte yandan, Polonya’da eğitim görmekteyken PKK sem-
patizanı tarafından öldürülen Konyalı kardeşimiz  Furkan 
Kocaman’a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. 
Geçtiğimiz yıl dövizdeki hareketlilikle başlayan süreç bütün 
parametreleri altüst etmiştir. Bu tarihten itibaren yaşanan 
durağanlık, istihdamda da kendisini göstermeye başladı. 
Artma eğilimde olan işsizliğin önüne geçebilmek için devle-
timiz istihdam seferberliği başlattı. Bütün işverenlerimizi gerek 
işsizliğin önlenmesi gerekse de istihdam maliyetleri azal-
tılması yönünde güncel destekler hakkında bilgilendirmek 
istiyoruz” dedi.

 
  Başkan Okka’nın ardından sözü alan SGK İl Müdürü Murat 
Mustafa Yavuz, teşvikler hakkında katılımcılara detaylı 
bir sunum yaptı. Yavuz, “teşviklerle ilgili sosyal güvenlik 
kurumunun işleyişi ve kurumda karşılaştığınız zorlukların 
aşılması konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Teşviklerden bütün işverenlerimizi faydalanmaya davet 
ediyorum” dedi.

 
  İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş ise, “Yaklaşık bir 
aydır sahadayız. Yeni teşvikleri anlatmak için bin işyerini 
ziyaret edeceğiz” diye konuştu. 

MÜSİAD Konya’da
İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı
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STK Başkanları 
Konya Ekonomisi için Bir Araya Geldi 

  Ülkemizin güvenliği ve refahı, ekonomik 
anlamda güçlü olmasından geçmektedir. 
Ülkemiz bu gücü, üretim ve ihracat ekseninde 
büyüyerek sağlayacaktır. Bu doğrultuda 
iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri olarak bizlere çok önemli görevler 
düşmektedir.

 Konya, bir fırsatlar şehridir. Şehrimizin 
ekonomik anlamda kalkınması, ihracat 

oranı ve istihdamın artması için kentin di-
namiklerini ve avantajlarını ön plana çıkar-
malıyız. 

Amacımız, ortak aklı hakim kılarak şehrimiz-
in çıtasını yükseltmektir. Önceliğimiz, 
sanayici ve işadamlarımızın talep ve ihti-
yaçlarını belirlemek ve ticaretlerini geliştir-
melerine katkı sağlamaktır” dedi.

Konya iş dünyasının sivil toplum 
örgütleri, güncel ekonomik 

konuları ve Konya     ekonomisini 
değerlendirmek üzere biraraya gel-
di. Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, 
ASKON Başkan Yardımcısı İsmail 
Çiçek, ASRİAD Başkanı Mustafa Balta,
DERSİAD Başkanı Musa Özkan, 
EKONOMİ KULÜBÜ Başkanı Osman 
Bağcı, GİV Başkanı Fatih Ceylan, İPEKYOLU 
Derneği Başkan Yardımcısı Olcay 
Ünlü, KOMTİMDER Başkanı Ahmet 
Yasin Bilen, KOMÜT Başkanı Şaban 
Topal, KONSİAD Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, SELSİAD Yönetim Kuru-
lu Üyesi Kemal Türkoğlu TÜMSİAD 
Başkanı Ahmet Serçe ve TÜRSİAD 
Başkanı Mahmut Çınar katıldı.

  Düzenlenen toplantıyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “Konya iş dün-
yasının sivil toplum kuruluşları olarak bir 
araya gelerek, güncel ekonomik gelişme-
leri ve Konya ekonomisini değerlendirdik. Sivil 
Toplum Kuruluşları, ülkenin ve toplumun 
değerlerini ön planda tutarak hareket 
ettiklerinde, Türkiye’ye büyük fayda 
sağlamışlardır. Konya’daki Sivil Toplum 
Kuruluşlarının dinamizmi ve diyaloğu da 
her zaman şehrimize ve ülkemize örnek 
olmuş, olumlu katkılar sağlamıştır. 
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Doç. Dr. Sayılgan:
İşletmeler, kâra değil likiditeye 

odaklanmalı
“ “

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Ekonomist 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Sayılgan, “2019 ve sonrası ekono-

mik konjektürde İşletmelerde Finansal Yönetim; Riskler ve Fırsatlar” konusunu anlattı.

  Programın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “Ülke olarak, ekonomimizi cid-
di anlamda etkileyen büyük bir dönüm 
noktasını geride bıraktık. İstanbul’daki 
seçim sonuçların da kesinleştiği andan 
itibaren, seçimlerin ekonomimize olan 
etkisi ortadan kalkmış olacaktır. Büyük 
Türkiye olma yolunda bize düşen ön 
önemli görev, üretimi ve ihracatı artır-
maktır. MÜSİAD Konya olarak, üyelerimizle 
birlikte yeni ihracat pazarları aramaya 
devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde, 
MEKİK komisyonumuzun koordinesinde 
bir iş adamı heyetini Peru ve Şili’ye gön-
derdik. İş seyahatine katılan heyetimiz, 
son derece olumlu neticelerle ülkemize 
döndüler. Bu ülkeleri seçmemizdeki en 
önemli etken, Şili ile ülkemiz arasında bir 
serbest ticaret antlaşmasının var olması 

ve Peru’ya ihracatta da birçok üründe 
yüzde 6’lık cüzi bir gümrük vergisi bulun-
masıydı. Bölge, gerek kalite bakımından, 
gerekse de fiyat bakımından avantajlı 
olduğumuz bir bölge olmasına rağmen, 
Konya’nın henüz tam manasıyla keşfet-
mediği bir pazardır. Bu bölgeyle ilgi-

li çalışmalara devam edeceğiz. Bunun 
yanında, bu yıl içerisinde Avrupa, Afrika 
ve Uzak Doğuya yönelik çalışmalarımız 
olacak” dedi.
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  Başkan Okka’nın ardından sözü alan 
Ekonomist - Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Sayılgan, 
2019’da yurtiçi piyasaların daralacağını 
ve büyüme beklentisi yüzde 1-2 oranın-
da olacağını ifade etti. Sayılgan, “bu 
durumda ihracata yönelik iş modeli, 
bizim için en iyi seçim olacaktır. Türki-
ye’nin yıllık ihracatının, ithalatını geçtiği 
gün Türkiye için Milli Bayramıdır. Çünkü 
bunu başardığımız gün Türkiye, üst ge-
lir ekonomisine dönüşecektir. 2019’da 
ekonomi neden küçülecek? Bu, bir 
beklenti değil, 2018 ağustosta yaşanan 
türbülansın ve buna yönelik seçilen programın 
sonucudur. Kur artarsa maliyet artar. 
Maliyet artarsa fiyatlar artar. Fiyatlar 
artarsa (bunun adı enflasyondur) faiz 
artar. Faiz artarsa ekonomi küçülür. 
Yani bizim gördüğümüz sonucun 
çekirdek sebebi kur’dur. Kur dengelen-
mesi, cumhuriyet tarihinden beri, hatta 
Osmanlı’dan beri, ekonomi yönetiminin 
en büyük gündemi olmuştur. Denklem 
ise şudur: Büyüme düşerse dövize ta-
lep azalır. Döviz stabil olursa maliyet ve 
enflasyon stabil hale gelir. Bu durumda 
büyüme 3’ün üzerine çıkarsa normal 
şartlarda sevinmemiz gerekirken bu 
programa göre tedirgin olmak gerekir. 
Çünkü büyüme talebi artırır, talep olur-
sa döviz artar. Döviz artarsa cari açık ar-
tar. Bu durumda da faiz ve enflasyon yukarı 
çıkar. Yani büyümeden vazgeçmek 
dengeleme programında  bir  seçim 
olarak duruyor.   
  Gelişmiş ülkelerde 2019 büyüme 
beklentileri 2018’den farklı değil. An-
cak Avrupa’da Brexit ve İtalya’nın borç 
ödeme sorunu yaşama ihtimali büyüme 

için sorun oluşturacak gibi görünüyor. 
Hatta parite çok net olarak dolar lehine 
çalışıyor. ABD-Çin’le ticaret savaşları bir 
uzlaşıya giderse, paritenin 1,10 hatta 
daha altına doğru gider. Öngörüler bu 
yöndedir. Diğer yandan, Çin’in büyüme 
beklentileri sürekli düşmektedir. Dün-
yada emtia fiyatlarının yükselmesinde 
bir numaralı aktör Çin’in büyümesidir. 
Bu veriye bakarak da, emtia fiyatlarının, 
özellikle metal, tarımsal ürünler ve enerji 
hammaddelerinin 2019’da stabil ve 2018 
fiyatları ile aynı kalmasını bekliyoruz. 
Hammadde ithalatçısı bir ülke olarak 
bu bizim lehimize bir durudur.

 Dünya ticaretinin gündemi, ABD-
Çin ekonomik savaşında bir uzlaşının 
yaşanıp yaşanmayacağıdır. Eğer bir 
uzlaşı olmazsa dünya ticaretini daral-
tıcı bir faktör olarak ortaya çıkacak-
tır. Hatta bir diğer cephe de, Ameri-
ka ve Avrupa arası açılmak üzeredir. 
Eğer bu gerçekleşirse, bizim ihracat 
pazarlarımız ciddi olarak daralacak, 
alternatif pazar arayışları ciddi önem 
kazanacaktır. Her şeye rağmen gelişmiş 
ekonomilerde durumu en iyi olan 
Amerika’da, hem büyüme var, hem is-
tihdam artıyor, hem de faiz seviyesi 
stabil tutuluyor. Önümüzde daha güçlü 
bir dolar ve düşük emtia fiyatları olan 
bir dönem görünüyor. İş adamlarımızın 
gelecek ile ilgili planlarını bu beklen-
tilere göre yapmalıdır. İşletmelerinizde 
plan yaparken ciro, kar ve likiditeye 
odaklanmalısınız. Bu dönemde, özel-
likle de düşük büyüme beklentisini dik-
kate aldığımızda, işletmelerimiz önemli 
önceliğini likideye vermelidirler. Kar ve    

ciro lastik toptur, düşerse çıkar. Likidite 
cam toptur, düştü mü kırılır. Bu sebep-
le en önemli odak noktamız, finansın 
yönetilmesi olmalıdır. Şirketleri sıkıntıya 
sokan karsızlık değil likidite problemidir. 
Kar eden bir şirket likit değilse batar, 
zarar eden bir şirket likitse yaşar” dedi.
  Programın ikinci bölümünde Doç. Dr. 
Sayılgan, katılımcılara işletmelerde fi-
nansal yönetimin nasıl gerçekleştiri-
leceği konusunda detaylı bilgiler verdi.
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MÜSİAD’ın Dünü ve
Bugünü Konuşuldu

MÜSİAD Konya’da her Cuma gerçekleştirilen
programların konuğu, MÜSİAD Konya 3. Dönem Başkanı 

Ziya Özboyacı oldu.  MÜSİAD Konya Şubesi 3. Dönem 
yöneticileri, tecrübelerini paylaştı.

“ “

Kızılören, Kuruçeşme Han 
Kervansarayında düzenlenen 

programın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD Kon-
ya olarak önceki dönem başkan 
ve yönetim kurulu üyeleriyle bir 
araya geldik. Üyelerimiz arasında 
kaynaşmayı artırmak için bu tür 
programları önemsiyoruz. Bölge-
sel kahvaltı programlarımız, 
hasbihallerimiz ve cuma konfe- 
ranslarımızla işbirliği ortamımız 
daha da kuvvetlenecektir” dedi.
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  Başkan Okka’nın ardından sözü alan MÜSİAD Konya 3. Dö-
nem Başkanı Ziya Özboyacı , “MÜSİAD geçmişten günümüze 
bir birlikteliğin ve beraberliğin sembolü haline gelmiştir. 
Geçmişte çok zorlu dönemler yaşadık. 28 Şubat gibi zorlu bir 
dönemi beraber atlattık. Yapımız o kadar sağlam temeller 
üzerine kurulmuş ki, tüm bu badireler atlatılmış, kurumlarımız 
dayanışma içerisinde gücünü artırarak çalışmaya devam 
etmektedir. 

  MÜSİAD’da her zaman samimiyet hâkimdir. Üyelerin birbirleri 
ile olan diyaloğun gelişmesi ve geliştirilmesi çok önemlidir. 
Konya şehri kadim bir şehirdir. Bu şehrin geleceği için 
milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları hep 
beraber hareket etmelidir.

  Sanayici ve iş adamlarımız finans konusunda biraz daha 
dikkatli olmalıdır. Borçlanma ve hukuk konusunda eğitim-
ler almalıdır. Öz sermayesini önemsemeyen bir işletmenin 
gelişmesi mümkün değildir. Yatırım yaparken veya bir finans 

yönetimi gerçekleştirirken etrafındaki dinamikleri iyi bilmelidir. 
Bu dinamiklerin farkına varmayan işletmeler maalesef yok 
olmaktadır. Zor bir dönemden geçtiğimiz herkes tarafından 
bilinmektedir. Bu bizim için bir imtihandır. Atacağımız güzel 
adımlarla bu imtihanı aşacağımıza inanıyorum” dedi.
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Doç. Dr. Kuzu,
Uzay Teknolojileri
ve Sanayi ile

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu konuk oldu. Doç. Dr. Kuzu, “Uzay Teknolojileri ve Sanayi İle İşbirliği” konusunu 
anlattı. 

 TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsünün yalnızca haberleşme ve 
uydu projeleri üzerine çalışmadığını son 
dönemde pek çok farklı alanda proje-
lerin de yürütüldüğünü söyledi. 

  “Uydu tipleri” hakkında da bilgi veren 
Kuzu, her uydunun özel bir görevi yerine 
getirmek için tasarlandığını ve fırla-
tıldığını vurguladı. Kuzu, “Uzayda tah-
min etmek, bilmek önemli” diyerek uzay 
yolculuğunda çıkabilecek aksaklıkları 
gidermek adına gerekli hazırlıkların 
yapılması gerektiğini söyledi.
“Dünya’da ilk uydunun uzaya fırlatılışının 
1957 yılında Sputnik-1 ile başladığını ilk 

GPS fikrinin de bu şekilde doğduğunu; 
ülkemizde ise 1994 yılında TÜRKSAT 
1B’nin başarıyla yörüngeye girdi. 

  Binlerce uydu şuan dünya yörüngesinde 
dönmektedir. Ve bu uydular sürekli bir 
etki halinde. Ömrünü tamamlamış uy-
dular uzayda kalmakta ve geriye ge-
tiremiyor. Uzayda binlerce parça, çöp 
halinde ve git gide bu parçalar artıyor. 
Maalesef ki uzayı kirletiyoruz ve bir tehdit 
haline gelmektedir. Her bir parça saatte 
25 bin kilometre saat hızla yörüngede 
dolaşıyor. 

  Türkiye’nin şu anda uzayda TÜRKSAT 
3A, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B haber-
leşme uyduları ile Göktürk 1, Göktürk 
2 ve Rasat yer gözlem uyduları ol-

mak üzere altı uydusu var. Ülkemizde 
tasarlanan ve üretilen yer gözlem uy-
dularımız Rasat ve Göktürk 2 uyduları 
yaklaşık 700 kilometre yükseklikte 
görev yapmaya devam ediyor. Tasarım 
ve üretim süreçleri devam eden TÜRK-
SAT 6A uydusu ise ülkemizde geliştirilen 
ve üretilen ilk haberleşme uydu projesi 
olma özelliğini taşıyor. Ancak Ülkemizin 
meteoroloji uydusu, bilimsel ve navi-
gasyon uyduları çok az” dedi. 

 Konferansın sonunda MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman 
Kuzu’ya hediye taktim etti. 

İşbirliğini Anlattı
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MÜSİAD Konya’da
Blokzincir; Yeni Ekonomi Kurgusu Masaya Yatırıldı

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştır-
maları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş,
Blokzincir; yeni ekonomi kurgusunu
anlattı.

  
 

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Ülkemizin ve şehrimizin ihracat oranını 
artırmak için yeni pazar arayışlarını sürdürmeye ve aynı 
zamanda da şubeler arasındaki iletişimi güçlendirmek için 
Hollanda ve Almanya’da önemli temaslar bulunduk. 9-13 
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen iş geliştirme programımız 
oldukça verimli geçti. İş geliştirme programını düzenlemekteki 
amacımız, önümüzdeki dönemlerde, üyeleri- mizin               katılımıyla 
gerçekleştireceğimiz iş seyahati öncesinde saha araştırması 
yapmaktı. Bu programımız bir bakıma ön hazırlığımız oldu. 
Yine Eylül ayının sonuna doğru uzak Doğu’da Endonezya ve 
Malezya’ya, Amerika kıtasında ise Meksika ve Kolombiya’ya 
iş seyahati düzenleyeceğiz” dedi.
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 Başkan Okka’nın ardından sözü alan 
Avrasya Blockchain ve Dijital Para 
Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir 
Kurtuluş, “Blockchain, yeni bir kayıt 
teknolojisidir. Şu anda dünya ekonomi 
kurgusu, yapılar ve birlikler değişi-
yor. Bir üretimin milli olması değil, bir 
birliğin öncüsü olmak daha çok önem 
kazandı. Küresel sermaye olarak ad-
landırabileceğimiz, dünya ekonomisinin 
öncüsü şirketleri bu alanda yatırımlar 
yapıyor. Türkiye bu işin çok gerisinde di-
yemeyiz; çünkü dünya da yeni tanışıyor. 
Blockchain, Türkiye’nin 11. Kalkınma 
programında da yer almıştır.    Kripto 
paralara ilginin son dönemde artmaya 
başlamasında 3 önemli sebebi var. En 
önemli sebebin dünyadaki huzursuzluk-
lardır.  Çin ve ABD arasındaki ticaret 
savaşları, İran’a operasyon yapılıp yapıl-
mayacağı, yuandaki değer kaybı, ser-
mayeye kısıtlamalar getirilmesi… Dün-
yada huzursuz paralar var ve huzursuz 
paraların gideceği bir liman lazım. Bu 
liman başkasının kontrolünde olan bir 
liman olmamalı. Çünkü kimin dünyayı 
kontrol edeceği belli değil. Dolayısı ile 
hiç kimse kimseye güvenmez bir halde. 
Gün geçtikçe kripto paralara ulaşılabilir 
hale geldik. 

  Tam bağımsız kalmak istiyorsak, fi-
nansal özgürlüğümüzü istiyorsak bu 
yeni ekonomik kurgusuna göre ken-
dimizi şekillendirmemiz gerekiyor. 
Peki, blockchain nasıl ortaya çıktı. Para 
transferi yapıyorsunuz, hepinizin siste-
minde var. Biri silse dahi diğer kişilerin 
de sisteminde kayıtlı olduğu için kimse 
bunu sorgulamıyor. Gelmişti gelecekti 
bankadan bir dekont isteyeyim durumu

yok. Blockchain, daha önce farklı amaçlar-
da kullanıldı. Daha sonra yatırımla 
büyümeye devam etti.

  İnsanlık bu para birimini kabul etti. 
28 Avrupa Birliği Ülkesi blockchain pro-
tokolü imzalayarak birlikte çalışmaya 
başladı. Diğer yandan, Facebook, Libra 
isimli kripto para birimini çıkartmaya 
hazırlanıyor. Tabii ki bu, bir tarafında 
devletlerin olduğu bir yapı değil, bir şir-
ketin sistemi.

  Bizimle ilgili tarafında, yeni sistemin 
hakimi kim olacak ve Türkiye bu sis-
temin neresinde olacak. Şirketlerimiz 
hangi sistemde yer alacak? Buna karar 
vermemiz gerekiyor. Ya da devlet 
olarak başka devletlerle ortak bir yapı 
mı kuracağız? Bilmiyoruz. Ama yapmamız

gereken şey bu sistemde rol almak. 
Çünkü bu bizim finansal özgürlüğümüz 
ile alakalı bir şey. Biz bu alanda ol-
mazsak eğer tam bağımsızlığımızı sor-
gularız. Biz eğer bir dijital dönüşüm 
yapacaksak buradan başlamak zorun-
dayız. Bir ekonomik reform yapacak-
sak, o reform hareketlerine de bu 
finansal teknolojilerden başlamak zo-
rundayız. Çünkü dünya ekonomi kur-
gusu değişiyor. Bunlar tesadüfi süreçler 
değil. Dolayısı ile bizim bunların içinde 
olmamız lazım, bunları anlamamız 
lazım, bunlara göre aksiyonlar almamız 
lazım. Dijital dönüşümümüzü, ekono-
mik dönüşümümüzü de kesinlikle bu 
minvalde yapmamız gerekiyor” dedi. 
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MÜSİAD Konya’da 
SENYAP Yatırım Ortaklığı Tanıtıldı
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen programa konuk olan MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 
SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse, SENYAP yatırım ortaklığı tanıtımı ve SENPOLY projeleri hakkında bilgi 
verdi.

Programın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, geçtiğimiz haf-

ta açıklanan Ocak ayı ihracat verilerine 
değinerek; Konya, geçtiğimiz ay, aylık 
ihracatta tarihinin en yüksek rakamı-
na ulaşarak 172,5 milyon dolar ihra-
cat gerçekleştirmiştir. Türkiye orta-
lamasının çok üzerinde bir ihracat artışı 
ile şehrimizin ülke ihracatındaki payının 
her geçen gün artmasını sağlayan 
bütün sanayici ve iş adamlarımızı tebrik 
ediyorum” dedi. 

Daha sonra kürsüye MÜSİAD Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve SENYAP 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse 
geldi.

  MÜSİAD öncülüğünde geliştirilen SENYAP 
yatırım ortaklığı ve SENPOLY projeleri 
hakkında bilgi veren Köse, “Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerin en büyük so-
runlarından birisi, uluslararası arenada 
dev markalarla rekabet edebilecek ye-
terli sayıda şirket ve girişimciye sahip 
olamamasıdır. Bunun en temel nedeni 
ise sermaye birikiminin yetersiz oluşu-
dur. Yeterli sermayenin ve gücün birik-
mediği bir ortamda, Türkiye’nin gelecek 
için  belirlediği  büyük  ve iddialı he-
deflere ulaşması kolay olmayacaktır. 
 
 Türkiye’nin, mevcut küresel sistem, 
pazar ve rekabet koşulları ile başa 
çıkabilmesi için yeni yol ve yöntemler 
geliştirmesi, kapasitesini çok daha etkin 
kullanması kaçınılmazdır. Bu noktada 

en büyük görev şüphesiz iş dünyasına 
düşmektedir. Çünkü Türkiye’nin hâlâ en 
etkin lokomotif gücü, şirketler ve on-
lara yön veren dinamik girişimcilerdir. 

  Bu tarz girişimlerin ve benzer proje-
lerin yönetim ve ortaklık sürecinde yer 
alan başarılı, itibarlı ve güvenilir işadam-
ları SENYAP’ı kurdular. SENYAP’ın hedefi, 
daha büyük ve kazançlı projeler hedefleyen 
girişimci ve tasarruf sahiplerine yeni 
fırsat kapıları aralamak; onlara güçlü bir 
alternatif ve model sunmaktır. SENYAP, 
ortağını ekonominin içine bir oyuncu 
olarak katan, onu, bir müşteri gibi ol-
maktan çıkarıp, bir yatırımcı ve yönetici 
konumuna yükselten bir sistemdir.
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Uzun araştırmalar ve pratik uygulama-
larla geliştirilen; çok sayıda iş adamı, uz-
man, akademisyen ve danışmanın katkı 
verdiği, paylaştıkça büyüyen büyüdükçe 
daha fazla paylaşan bir sistemin adıdır. 

 SENYAP İşletme Kooperatifi, faizsiz, 
kat sayılı kar ortaklığı sistemi ile çalış-
maktadır. Adaletli dağıtılan helal kazanç 
düsturuyla ilerleyen SENYAP’ta Ortak-
lar, yatırdıkları katılım sermayesi mik-
tarından bağımsız olarak eşit söz hak-
kına sahipler ve yönetim kurulu üyesi 

olabiliyorlar. SENYAP İşletme Kooper-
atifi’nin, Türkiye’nin kalkınmasına gönül 
vermiş, karda da zarar da ortak olmayı 
kabul eden ortaklara açıktır. 

 SENYAP, gücünü ortağından alan bir iş 
birliği ve yatırım sistemi olarak tanım-
lanan projenin Türkiye’nin sermaye 
yetersizliği yaşadığı alanlarda sermaye 
oluşturmayı amaç edinmiştir. Ortaya 
çıkan sermaye, dış ticaret açığı ver-
diğimiz alanlarda üretime aktarılmak-
tadır. Örnek olarak, SENPOLY AŞ şirketi 

aracılığı ile beyaz eşya, yatak, otomotiv, 
ayakkabı gibi temel sektörlerde kul-
lanılan poliüretanın önemli girdisi poliol 
üretmektedir. 2019 yılında, bugüne dek 
tamamen ithal olarak karşılanan Türki-
ye sanayisinin poliol ihtiyacının yüzde 
5’ini SENPOLY karşılayacaktır” dedi.  

 
 Konferansın sonunda MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Köse’ye hediye taktim etti. 
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Dış Ticaret Danışmanı Yılmaz:
“Şirketler İhracat Sürecini Kısa Süreli Olarak Değil Uzun Vadede Düşünmeli“

MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen
konferansa konuk olan 
Eğitmen ve Dış Ticaret 
Danışmanı Mutlu Yılmaz, 
“İhracatta Başarının Dört 
Temel Esası”konusunu
anlattı.

“

Çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD 
üyesinin katıldığı konferansta konuşan 
Eğitmen ve Dış Ticaret Danışmanı Yıl-
maz “Dünyada artık ticaret savaşları 
dediğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Ti-
caret savaşları içerisinde ticarete çeşitli 
sınırlar koyulması küresel ticareti etkile-
mektedir.  

Küresel ticaret büyük önem kazanmış 
ve içerisinde bulundurduğu dinamikler 
ülkelerin ekonomik durumunu etkile-
meye başlamıştır. Geçtiğimiz dönemde 
yaşadığımız kur sorunu göreceli olarak 
bizi ihracat anlamında rekabetçi bir 
hale getirmiştir. Buradaki sorunu iyi çö-
zebilen şirketler dış ticaret konusunda 
avantajlı hale geleceklerdir.

İhracat yapan şirketler Türkiye’de dev-
let tarafından pozitif ayrımcılığa tabidir. 

Şirketlerin attığı her adıma devlet 
teşvik vermektedir. Ticaret Bakanlığı 
bunu gerçekleştirirken ihracat yapan 
şirketlere; pazar araştırması ve pazara 
giriş desteği, pazara giriş belgelerinin 
desteklenmesi, ihracatçıya alıcı kredisi 
ve sigorta tazmin desteği, fuar katılım-
larının desteklenmesi, gibi konularda 
teşvik sağlamaktadır.

Şirketler ihracat sürecini kısa süreli 
olarak değil uzun vadede düşünmeli, 
bakış açılarını ve vizyonunu buna göre 
değiştirmelidir. Günümüzün en büyük 
problemlerinden biri ihracat yapmak 
kadar ihracatı sürekli hale getirebil-
mektir. Şirketler hangi pazara girmesi 
konusunda detaylı düşünmeli, detaylı 
bir pazar araştırması yapması gerek-
mektedir. Şirketler pazara girerken ser-
best ticaret antlaşmalarına bakmalıdır. 

Pazara girişten sonra ise o pazarda 
hangi metodun kullanılacağı önemlidir. 
Bayi açma, e-ticaret, distribütörlük ver-
mek gibi önemli hususlar söz konusu-
dur. Bu metodları oluşturmadan önce 
şirketlerin risk analizini ölçmeleri gerek-
mektedir. Bu süreci doğru yönetebilmek 
için dış ticaretçinin iki temel unsuru çok 
iyi bilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir 
tanesi teslim şekilleri diğeri ise ödeme 
şekilleridir. Öncelikle bir teslim şekli 
seçilerek yurt dışına gönderilen malın 
organizasyon modellemesi yapılmak-
tadır. Süreçteki risk dağılımı ve
maliyetlendirme yapılmaktadır. İhracat 
yapan şirketlerin fiyatlandırma becerisi 
çok önemlidir. Doğru fiyatlandırma
becerisi şirketleri rekabet anlamında 
avantajlı hale getirmektedir.” dedi

tekli 
fotograf gir 
konuşmacının
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MÜSİAD Konya Üyeleri
Geleneksel Piknik Programında Bir Araya Geldi

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, üyelerine ve ailelerine 
iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı 

sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
piknik programı Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı’nda 
gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, TOBB Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, MÜSİAD 
Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, MÜSİAD Konya Şube-
si 5’inci Dönem Başkanı Aslan Korkmaz ile çok sayıda MÜSİAD 
ve Genç MÜSİAD üyesi, aileleri ile birlikte katıldı.
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  Piknik programında düzenlenen voleybol turnuvası, okçuluk, 
uçurtma şenliği ve çocuklara yönelik çeşitlik aktiviteler ile 
katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Yarışmaların sonunda 
dereceye giren çocuklar madalya ile ödüllendirildi. Katılım-
cılara gün boyu yemek, dondurma ve çeşitli ikramlar yapıldı.

  Piknik programının ardından değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Ömer Faruk Okka, bu tür organizasyonların, üyeler 
arasındaki birlik ve beraberliğin artmasına katkı sağladığını 
vurguladı. Başkan Okka, “düzenlediğimiz bu programla hem 
yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmayı hem de üye-

lerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve 
beraberliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. MÜSİAD Konya olarak 
üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı bu tür programları özellikle 
önemsiyoruz. Üyelerimizin iş hayatında yaşadığı sorunların 
çözümü kadar, aile yaşantısında mutlu olmaları da bizler 
için önemli. Yoğun iş temposunda yeteri kadar vakit 
ayıramadığımız ailelerimizle, güzel bir Pazar günü geçirdik. 
Piknik programımıza katılan misafirlerimize, üyelerimize ve aile-
lerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“ “    Yoğun iş temposunda yeteri kadar 
vakit ayıramadığımız ailelerimizle, 
güzel bir Pazar günü geçirdik.
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Adı Soyadı :Abdi UYSAL
Firma Adı  :Saygann Dış Tic. San. A.Ş.
Sektör       :Hizmet

Adı Soyadı :Arif DURSUN
Firma Adı  :Foog Ferah Otelcilik 
Sektör      :Hizmet

Adı Soyadı :Mustafa AY
Firma Adı  :Baybir Proje Mühendislik 
Sektör      :İnşaat, Çevre ve Yapı Malz.

Adı Soyadı :Mustafa ORAL
Firma Adı  :Unormak Değirmen Mak. İml.
Sektör       :Makine

Adı Soyadı :Ömer KULA
Firma Adı  :Burak Elektrofüzyon
Sektör      :Makine

Adı Soyadı :Tamer YİĞİT
Firma Adı  :ERKA Medya
Sektör      :Basın, Yayın ve Medya 

Adı Soyadı :Süleyman SARAÇ
Firma Adı  :Saraç Tarım Ürünleri  
Sektör      :Gıda Tarım ve Hayvancılık

Adı Soyadı :Ömer ÇİFÇİ
Firma Adı  :Buhara Baharat Gıda San. Tic.
Sektör      :Gıda Tarım ve Hayvancılık

Adı Soyadı :Mustafa HARMANKAYA
Firma Adı  :Dön-Mak-San 
Sektör      :Otomotiv

Adı Soyadı :Mehmet Emin GÜRBÜZ
Firma Adı  :Gürpilsan Plastik 
Sektör       :Metal ve Maden

Adı Soyadı :Abdurrahman İRGALİ
Firma Adı  :BKV Vana Makine İnş. Tesisat
Sektör      :Makine
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Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet PEKYATIRMACI
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan ÖZER

Demokratik Kongo Cumhuruyeti Büyükelçisi 
Marcel Mulumba Tshidimba

Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) Başkanı
Mehdi NAĞIYEV

Konya Filistin Vakfı Başkanı 
Şehdeh Ahmed DEEP

Antalya Şube Başkanı
Boğaçhan GÖKSU 

Güney Afrika Prensi 
Mokgabudi Spumendo Mberudo 
ATTC Nijerya Temsilcisi iş adamı 
Dr.Vanle Akınboboye

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım ÜNVER

Zambia Büyükelçisi 
H.E Joseph Chilengi Ticaret 
Ataşesi Cephas Silwamba

Sri Lanka Büyükelçisi 
HE. Pakeer Mohıdeen AMZA

Meram Belediye  Başkanı 
Mustafa KAVUŞ 
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan KILCA

Peru Büyükelçisi 
Luis Alberto Campana Boluorte 
Şili Büyükelçisi 
Jose Manuel Silva Vidaurre
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Fransız JOSEPH İnternational 
firması yetkilileri

MÜSİAD Özbekistan Başkanı 
Alparslan UÇAR

Teknik Üni. Elektronik Bölüm Başkanı 
Doç Dr. Sinan GÜLTEKİN 

KONMUHDER Başkanı
Celal EMIROĞLU

Elbir Derneği Başkanı 
Sinan CIRIK

Meram Belediyesi EskiBaşkanı 
Fatma TORU

Filistin Vakfı Konya Şube Temsilcisi 
Mustafa BAŞPINAR

Nijerya’lı İş adamı 
Mustapha Othman Bakano

MÜSİAD Karaman Şubesi 
Üye İlişkileri Komisyon Başkanı 
Osman ERDOĞAN
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Büyükşehir Belediye  Başkanı 
Uğur İbrahim ALTAY

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan KILCA

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

MUSİAD Ankara Şube Ziyareti

Afrika Günü Programı

Necmettin  Erbakan Üniversitesi 
Prof. Dr. Cem ZORLU

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet PEKYATIRMACI

Meram Belediye Başkanı
Mustafa KAVUŞ

ZİYARETLERİMİZ
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RWANDA Büyükelçisi
H.E Williams NUKURİNZİZA

MÜSİAD HANNOVER Başkanı 
Asalettin TOKLU

Koski Genel Müdürü 
Ahmet DEMİR

Peru Bağımsızlık Günü 
Resepsiyonu Büyükelçi 
Alberto Campana BALUARTE

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Ercan USLU

BANGLADEŞ Büyükelçisi
H.E Allama SIDDIKİ

ZİYARETLERİMİZ
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Ferdi KABAKCI

Muharre KARABULUT

Fatih TATLISUMAK

Ayvaz TOKMAK

Emre TEKİN

Hakkı Agâh ERMUMCU

Ali KOÇAK

Kazım ÖZTÜRK

Fahrettin DOĞRU

Murat ÖZGÜVEN
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Mahmut BÜYÜKTOPCU

Bekir AYDOĞAN

Abdullah TÜRKYILMAZ

Münir ULUĞ

Abdulhamid KAYAPINAR

Özkan TAŞPINAR

Kazım ERDOĞAN

Mustafa FİL

Ahmet KARPUZOĞLU

Kerim ÖZKUL
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Musa YAĞBASAN

Ali ODABAŞI

İsmail Hakkı KARACA

Mehmet ÇOLAK

Hasan ÇİFÇİ

Adem ALEMDAR

Mevlüt BAĞCI

Ahmet TOPRAKKALE

Mustafa CEYLAN

Hasan TARHAN
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

İsmail KELEŞ

Mehmet ÇALMAZ

Mustafa YAYLA

Abidin ÖZKUL

SAFA TARIM

Mehmet SERİN

Yaşar GÜRBÜZ

Hasan Hüseyin KARAPINAR

İbrahim BOZKURT

Arif ACIÖZ

Mustafa AVCI
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Ali ÇINAR

Mustafa GÖKDOĞAN

Hasan KURŞUNER

Yahya KELEK

Mehmet OĞUL

Ali Uğur SUCU

Şaban OKTUT

Ahmet Bayram YEŞİL

Bekir ÇETİN

Sacit DERESOY

Nail ÖZTÜRK
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Ali MUŞTU

Emre BABAYİĞİT

İbrahim ÜMİT

Tuncay ÖZKAN

Muzaffer KAVUTOĞLU

Veyis KOÇAK

Ahmet ARSLAN 

Hasan BELLİER

Ömer ÜNAL

Yusuf IŞIK

Yusuf Ziya ALTINEKİN
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Mehmet Fatih HANÇERLİ

Hüseyin GÖKALP

Hasan AKÇAY

Mehmet PORTAKAL

Fatih OLGUN

Lütfi Can BAŞARAN

Yusuf ÇIRAY

Hüsnü ÖZTÜRK

Muharrem AKKAYA

İsmail DOĞRU

Yüksel İNNECİ
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Abdullah IŞIK

İsa ÖZGEÇNOĞLU

Ahmet Yasin BİLEN

Nihat AKPINAR

Ali Bey YÜKSEL

Tahir ŞAHİN

Nuh KAYGISIZ

Nuri ÇETİNKAYA

Hüseyin BULMAZ

Ahmet GÜLTEKİN

Ali KAYA
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Akko 
Otomotiv

İbrahim Ümit
Makine

İhsan Koçak
Makine

Özen
Kompresör

Sarıtaş
Motor

Virmode
Yazılım

Hamme
Makine

Sandıkçılar
Makine

Seca
Mühendislik

MAKİNE FUARI
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Armiya
Teknoloji

Başcan
Plastik

Bildem
Plastik

Erkon
Döküm

Kayıtes
Mühendislik

Koçakpark

Polatoğlu
Ahşap Ürünleri

Başaranlar
Mühendislik

Giba
Şekerleme

Kervansaray
Tablo

Mfrk
İnşaat

KONYA İNŞAAT FUARI
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Alparslan
Tarım

Ateşbar Büyüksağlam
Tarım Aletleri

Giba
Şekerleme

Koçermak

Konya Şeker

Anıl
Yatağanlı

Gültekinler
Oto Klima

Konya Jant

Önallar
Tarım

KONYA TARIM FUARI
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Sumpaş Su
Sistemleri

Şakalak
Tarım

Tümosan

Yaytek 
Makine

Yağbasan
Otomotiv

KONYA TARIM FUARI
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Çiğköfte İkramlı Hasbihal Programı

Sahlep İkramlı Hasbihal Programı

Tarhana İkramlı Hasbihal Programı

ÜYE KAYNAŞMA PROGRAMLARI






