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1993 yılında şehrimizin yetiştirdiği çok 
değerli vefakâr işadamları ile hedefi, 
azmi ve ideali olan bir yolculuğa baş-
layan MÜSİAD Konya, şehrimiz ve ül-
kemizin bulunduğu şartlarda gündem 
belirleyen, birlikte üretmek, birlikte 
kazanmak, hep birlikte büyümek ve 
büyütmek isteyen bir anlayışı benim-
semiştir. MÜSİAD Konya’nın bugün-
lere gelmesinde emeği geçen saygı-
değer başkanlarımız ve birlikte mesai 
yaptıkları yönetim kurulu üyelerine 
ve emeği geçen herkese minnettar 
olduğumuzu belirtirken, bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bir 
hizmet yarışıdır. Sorumluluğumuzun 
bilinciyle hareket ederek yeni yöne-
timimiz özverili ve fedakâr çalışmalar 
yapacaktır.  Yeni yönetim kurulu ola-
rak devraldığımız seviyeyi daha yukarı 
çekmek için çaba göstereceğiz. 

Bağımsızlığımıza, birlik ve bera-
berliğimize kastedilen o karanlık 15 
Temmuz gecesinde, MÜSİAD Konya, 
milletimizin safında, bütün üyeleriyle 
birlikte meydandaydı. MÜSİAD vata-
nımızın istiklaline ve istikbaline sahip 
çıktı ve bundan sonra da çıkmaya 
devam edecektir. Sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın tarihine geçecek Milli 
İrade günü haline dönüşen 15 Tem-
muz gecesinde, ülkemizin büyük yü-
rüyüşüne yönelik düzenlenen alçak 
saldırıda, millet ile iradesi arasındaki 
köprüye ve Gazi Meclisimize atılan 
her bomba, sıkılan her kurşun, bunu 
yapanların karanlık planlarının orta-

ya çıkmasını sağladı. Milli irademize, 
demokrasimize ve vatanın bölünmez 
bütünlüğüne sahip çıkmak için mey-
danlara akın ederek tankların üzerine 
çıkan, göğsünü siper eden kahraman 
milletimiz, asil duruşuyla darbe giri-
şimini püskürtmekle kalmamış, aynı 
zamanda “Türkiye’de darbe” deyimini 
tarihe gömmüştür. Bu tür saldırılarla 
milletimizi bölemeyecek, bayrağımızı 
indiremeyecek, vatanımızı parçala-
yamayacak, devletimizi yıkamayacak 
ve ezanlarımızı asla ama asla sustu-
ramayacaklar. Bu ülkenin evlatları Al-
lah’ın izniyle asla diz çökmeyecektir. 
Ülkesine, inancına ve demokrasisine 
sahip çıkan necip milletimize, emniyet 
güçlerimize, darbe girişimine destek 
vermeyen ordu mensuplarımıza ayrı 
ayrı teşekkür ediyoruz. 

Konya iş dünyasının temsilcileri ola-
rak, demokrasimizin derinleşmesi ve 
ekonomimizin güçlenmesinin seçilmiş 
meşru bir hükümetle mümkün oldu-
ğunun bilinci ile demokrasi dışı güç-
lerin müdahalelerinin en başta ekono-
mimize büyük zarar vereceğini, tüm 
birikimlerimizi heba edeceğini çok iyi 
bilmekteyiz. 

15 Temmuzun 1’inci yıldönümünde 
de yine nöbet yerlerini terk etmeyen 
MÜSİAD Konya, vatanımızın istiklaline 
ve istikbaline sahip çıktı ve bundan 
sonra da çıkmaya devam edecektir. 15 
Temmuz’un 1’inci yıldönümünde kah-
raman şehitlerimize Allah’tan rahmet 

ve ailelerine sabırlar, gazilerimize de 
acil şifalar diliyoruz. Allah bu millete 
bir daha böyle karanlık geceler gös-
termesin. 

Bu vesile ile terör saldırılarında ve va-
tanı uğruna şehit düşen kahramanla-
rımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, 
ailelerine de sabır diliyorum. Bir çok 
ilimizde askerlerimize, polislerimize 
ve sivil halkımıza yönelik alçak saldı-
rılarda bulunan terör örgütünün asıl 
hedefi ülkemizi karıştırmak ve kaos 
ortamı oluşturmaktır. Bu tür saldırılar 
ülkemiz üzerinde oynanmak istenen 
oyunun ne denli büyük olduğunu göz-
ler önüne sermektedir. Saldırılar karşı-
sında dimdik ayakta duran Aziz Türk 
Milleti, birlik ve beraberliğinden asla 
ödün vermemiştir. Gerek bölgemiz-
de, gerekse de sınırlarımız içerisinde 
terörle mücadele konusunda en etkin 
şekilde mücadele yürüten devletimiz, 
eli kanlı terör örgütleri bu topraklar-
dan tamamen temizleninceye kadar 
mücadelesine devam etmelidir. 

Dünya genelinde yaşanan onca ge-
lişmeye rağmen Türkiye ekonomisi, 
2017 yılının birinci çeyreğinde bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
5 büyümüştür. 2016 yılını artan terör 
olayları ve 15 Temmuz Darbe girişi-
minin gölgesinde geçiren ülkemizin, 
ekonomik moral olarak bu verilere 
çok ihtiyacı vardı. Bu büyüme rakam-
ları pek çok yatırımcı ve uluslararası 
sermayeye Türkiye’ye yatırım yapması 

BAŞKANDAN

MÜSİAD Konya,
Şehrine ve Ülkesine
Katkı Sağlamaya 
Devam Edecek
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açısından önemli bir güven verecektir. 
Türkiye nasıl bir olumsuz hava içinde 
olursa olsun, piyasa üretim ve büyü-
me yönünü hiç değiştirmemiştir. Her 
alanda kendisi ispatlayan ülkemizin 
ekonomi alanında da varım dediğinin 
bir kanıtıdır. MÜSİAD Konya olarak, 
Türkiye ekonomisinin büyümesini bir 
kez daha takdirle karşıladığımızı be-
lirtmek isterim. 

Ekonomimizdeki büyümenin önü-
müzdeki dönemlerde daha da artması 
ve sürdürülebilir hale gelmesi için reel 
sektörü destekleyen, üretimi ve ihra-
catı önceleyen, büyüme ve istihdamı 
önemseyen yapısal reformların bir an 
önce hayata geçirilmesi gerekmek-
tedir. Sağlanan istikrar sürekli hale 
gelmelidir. Büyük ve güçlü Türkiye yo-
lunda bizleri güzel günlerin beklediği 
unutulmamalıdır. Dünyadaki ekonomi 
piyasalarında yaşanan pek çok olum-
suzluğa rağmen, üretmekten vazgeç-
meyen ve ülkemizin büyümesinde 
kilit rol oynayan sanayicilerimizi ve 
işadamlarımızı buradan bir kez daha 
kutluyorum.   
 
MÜSİAD Konya olarak, iş adamları ve 
kentimiz için son derece önemli olan 
İş seyahatlerimizi sürdürmeye ve yeni 
açılımlar sağlamaya devam ediyoruz. 
Ekonomimizde yaşanan bu gelişme-
lere destek olarak ihracatçılarımız için 
MÜSİAD Konya olarak bizde, yeni pa-
zar arayışlarını sürdürmekteyiz. Özel-
likle “Hedef Afrika” sloganıyla hareket 
ederek Afrika ülkeleriyle ekonomi ve 
kültür başta olmak üzere ilişkilerimizi 
her alanda artırmaya yönelik çalışma-
larımız devam etmektedir. 
 
Öte yandan İstanbul Sanayi Odası 
tarafından her yıl düzenli olarak açık-
lanan Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde Konya’nın 14 ta-
nesi üyemiz olmak üzere toplam 22 

firma ile temsil edilmesi iş dünyası 
olarak bizleri memnun etmiştir. An-
cak, 80’den fazla sektörde üretim ve 
170’e yakın ülkeye ihracat yapan Kon-
ya sanayisinin listede yeterli oranda 
bulunmadığını ifade etmek istiyoruz. 
Konyalı sanayiciler olarak, ülkemizin 
ve Konya’mızın belirlenen ihracat he-
define katkı sağlamak istiyorsak liste-
ye giren Konyalı firma sayısının daha 
da artırılması gerekmektedir. Ahilik 
geleneğinden gelen Konya sanayisi 
bunu başaracak alt yapıya ve güce 
sahiptir. İSO İlk 1000 listesine girerek 
şehrimizi başarıyla temsil eden firma 
sayımızın önümüzdeki yıllarda artma-
sı en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile 
listeye girerek şehrimizi temsil eden 
firmalarımızın bütün yönetici ve ça-
lışanlarını tebrik ediyor, başarılarının 
artarak devam etmesini diliyorum. 

Bugün Konya, ekonomisiyle ülkesine 
ciddi katkı sağlayan sayılı merkezler-
den biridir. Önüne koyduğu hedefle-
rine işadamları, bürokratları, işçileri, 
çiftçileri, öğrencileri ile bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla emin adımlar-
la ilerlemektedir.  “Birlikte Konya’yız” 
sloganıyla çıktığımız yolda kentimizin 
refah seviyesini daha ileriye taşımak 
için üzerimize düşen görevleri yerine 
getireceğiz. Ne olursa olsun yılmadan, 
usanmadan, bıkmadan üretmeye ve 
büyümeye devam edeceğiz.

Sözlerimin sonunda; İsrail’in Filistinli 
müslamanlara yönelik haksız yasak 
ve sınırlamalarına tepki göstermek ve 
Filistinlilere destek vermek amacıyla 
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman 
Kaan, başkan Yardımcıları, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Yurtiçi-Yurt dışı Şube 
Başkanları, Sektör Kurulu Başkanları 
ve 100’ü aşkın iş adamından oluşan 
heyet ile birlikte Mescid-i Aksa’yı ziya-
ret ettik. Şu iyi bilinmelidir ki, Mescid-i 
Aksa sadece Filistinlilerin değil, tüm 

Müslüman âleminindir. Kudüs, Mekke 
ve Medine gibi bizim için kutsaldır. İs-
rail’in, bütün Müslümanlar için kutsal 
mekân olan Mescid-i Aksa’da ibadet 
özgürlüğünü kısıtlamasını asla kabul 
etmiyoruz. Müslüman âlemi bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden sonra-
da kutsal değerlerine ve emanetleri-
ne her zaman sahip çıkacaktır. Bütün 
dünya, yapılan bu haksızlığa, zulme 
ses çıkarmalı, tepkisini göstermelidir. 
Biz bunun için de var gücümüzle ça-
lışacağız. Filistinli kardeşlerimizden, 
İsrail’in zorbalığına gösterdikleri dire-
nişte desteğimizi eksik etmeyeceğiz. 
Tüm Müslüman âlemi de Mescid-i Ak-
sa’ya sahip çıkmalıdır. MÜSİAD Konya 
olarak, Kudüs’e sahip çıkmak için üze-
rimize düşeni yapacağız ve Kudüs’teki 
Müslüman kardeşlerimizi sık sık ziya-
ret ederek yanlarında olduğumuzu 
hissettireceğiz. 

Kalın sağlıcakla…

BAŞKANDAN
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Ömer Faruk OKKA
MÜSİAD Konya
Şube Başkanı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nin 
22’inci Olağan Genel Kurul’u gerçek-
leştirildi. 22’inci Olağan Genel Kuru-
lu’na KKTC Ekonomi ve Enerji Baka-
nı Sunat Altun, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, 32 Afrika Ülkesinin Büyü-
kelçileri, Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mahmut Sami Şahin, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Üniversite Rektörleri, Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali 
Gökpınar, MÜSİAD 5. Dönem Genel 
Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü, MÜSİAD Konya Şubesi 
2’inci Dönem Başkanı Hasan Angı, 
3’üncü Dönem Başkanı Ziya Özbo-
yacı ve 5’inci Dönem Başkanı Arslan 
Korkmaz, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD 
üyeleri ile çok sayıda davetli ve basın 
mensubu katıldı.

MÜSİAD Konya’da

MÜSİAD Konya Şubesi’nin
22’inci Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. 
Başkanlığa Ömer Faruk Okka
seçildi. 

Dönemi
Ömer Faruk Okka

HABERLER
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Hazırlanan faaliyet raporunun izlen-
mesinin ardından programda ilk sözü 
alan MÜSİAD Konya Şubesi 6’ıncı 
Dönem Başkanı Lütfi Şimşek, “MÜ-
SİAD’da geçirdiğim 16 yılımı bugün 
itibariyle tamamlamış ve sizlerin şa-
hitliğinde bayrağı bir kardeşime dev-
retmiş olacağım. Takdir edersiniz ki bu 
16 yıl oldukça uzun bir periyod oldu, 
bu dönem zarfında MÜSİAD’da çok 
kıymetli başkanlarımla çalışma ve on-
lardan bu emaneti devralma şansım 
oldu, kendilerine çok teşekkür ediyo-
rum. Kendilerinden çok şey öğrendim, 
MÜSİAD bir okul gibi bünyesindekileri 
yetiştirip mezun eden bir kurum vas-
fını icra etmeye devam ediyor. Bu süre 
zarfında yönetim kurullarında benimle 
çalışan arkadaşlarıma da çok teşekkür 
ediyorum, işinizi her zaman ciddiye 
aldınız. Biliyorum ki benimle çalışması 
zor ve zahmetliydi, çok yoruldular, çok 
çaba sarf ettiler, çok fedakârlık yaptı-
lar. Ayrıca benimle birlikte gece gün-
düz demeden çok çalışıp çok yorulan 
daima hizmet eden MÜSİAD’ın pro-
fesyonel kadrosuna da teşekkürlerimi 
sunuyorum. MÜSİAD’ı Konya içinde 
Türkiye içinde bir yıldız yaptılar. De-
ğerli yol arkadaşlarım üzerimde çok 
haklarınız var, lütfen helal ediniz.
2013 yılında bayrağı devraldığım ve 
büyük bir şerefle yürüttüğüm MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanlık görevimi 
Allah’ın izni ve keremi ile tamamladım. 
Şahsıma ve Yönetim Kurulu üyelerime 

desteklerinizden dolayı hepinize ayrı 
ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu bir 
hizmet yarışıdır ve bir bayrak deği-
şimini daha yapmış bulunuyoruz. 3 
kıymetli MÜSİAD Başkanıyla 4’erden 
12 yıl başkan yardımcılığı, sonrasında 
ise 4 yıl MÜSİAD Konya Başkanı ola-
rak sizlerle çalışmanın, sizlere hizmet 
etmenin gurur ve onurunu yaşadım. 
MÜSİAD’da görev yaptığım yıllar bo-
yunca adına yakışır şekilde Müstakil 
bir başkanlık yapmaya gayret ettim. 
Hiçbir vesayeti kabul etmedim, üyele-
rimin, şehrimin ve ülkemin öncelikleri 
her zaman, her şeyin önünde geldi. 
MÜSİAD’ın kurumsal yapısını zedele-
yecek hiçbir girişime müsaade etme-
diğim gibi, yapıyı güçlendirmek adına 
en radikal adımları tereddüt etmeden 
attım. İnanıyorum ki, kendisiyle 6 yıl 
birlikte çalıştığım, benden sonraki 
Başkanımız Ömer Faruk Okka karde-
şim de MÜSİAD’ı devraldığı seviyenin 
çok daha üstüne taşıyacak yetkin-
liktedir. Kendisine de aynı desteği 
ve önemi vereceğinizi biliyorum. Bu 
vesile ile bayrağı teslim edeceğim 7. 
Dönem MÜSİAD Konya Şube Başka-
nımız Ömer Faruk Okka kardeşime ve 
Yönetim Kurulu üyelerimize bu zorlu 
ve bir o kadar da kutlu yolda başarılar 
dilerken hepinizi Allah’a emanet edi-
yorum” dedi. 
MÜSİAD Konya Şubesi 2’inci Dönem 
Başkanı Hasan Angı, Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami 
Şahin ve Nijerya Yoruba Krallığı Kül-
tür Ateşesi Dr. Wanle Akinboboye’in 
ardından söz alan MÜSİAD 5. Dönem 
Genel Başkanı Nail Olpak ise “Kurucu-
larımız MÜSİAD’ı kurarken, zamanın 
toprağına o fikir tohumunu ekerken 
elbette ana felsefemizi ortaya koy-
muşlardı. O ana felsefeden ayrılma-
dan günün ihtiyaçlarını değerlendi-
rerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Ülkemizin geldiği durumu göz ardı 
etmeden tarihiyle, değerleriyle, kim-
liğiyle barışık yeni Türkiye’ye geçtiği-
miz bu günlerin ihtiyaçlarından bah-
sediyorum. Bu noktada hem yenilikçi 
çabaları, hem de kadim değerleri bir-
likte sürdürüyor, biz Türkiye’nin yeni 
yüzüyüz diyoruz” şeklinde konuştu.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat 
Altun’da, “Kazanmak için çalışan ama 
helalinden kazanmak, çalışmasını sa-
dece kendi kazancı için değil, ülke-
sinin kazancı için yapma gayretinde 
olan, bir yerleri, lobileri güçlendirmek 
adına değil; kendi ülkesini güçlendir-
mek adına çalışan insanların bir araya 
gelerek kurduğu ve Türkiye Cumhuri-
yeti sathında yayılan bir algı MÜSİAD” 
ifadelerini kullandı.
Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin tak-
dim edilmesinin ardından konuşan 
MÜSİAD Konya Şubesi 7’inci Dönem 
Başkanı Ömer Faruk Okka, teslim aldı-
ğı görevi layıkıyla yerine getireceğini 
ifade etti.

HABERLER
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Başkan Ömer Faruk Okka, “Dün-
yanın ve ülkemizin yaşadığı bu zor 
günlerde öncelikle, tüm Şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, yaralıla-
ra şifa, ailelerine sabır diliyorum. 
1993 yılında şehrimizin yetiştirdiği 
çok değerli vefakâr işadamları ile 
hedefi, azmi ve ideali olan bir yol-
culuğa başlayan MÜSİAD Konya, 
şehrimiz ve ülkemizin bulunduğu 
şartlarda gündem belirleyen, bir-
likte üretmek, birlikte kazanmak, 
birlikte büyümek ve büyütmek 
isteyen bir anlayışı benimsedi. 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal 
denge sıkıntıları içinde şehrin aklı 
selim duruşunu, üyelerle birlikte 
oluşturulan istişare ile, istikame-
tini hiçbir zaman değiştirmeden 
devam ettirdi. Bu bağlamda pro-
jeli çalışmalar, tüm detaylarıyla 
çalışıldı, raporlar hazırlandı, şehrin 
dinamikleri harekete geçirilmek 
suretiyle el ve gönül birliği sağ-
landı. Üyeler arası iş birliği,  ortak 
alım gibi ahilik olgusunu bizlere 
yeniden hatırlatan MÜSİAD Kon-
ya,  yapılan yurtdışı programları, 
fuar ve iş görüşmeleri, yeni pazar 
arayışları ile şehrimize yeni vizyon 
katarak, tüm MÜSİAD şubeleri 
nezdinde örnek şube olma gele-
neğini sürdürdü.
MÜSİAD Konya’nın bugünlere gel-
mesinde emeği geçen saygıdeğer 
başkanlarımız; Hüseyin Üzülmez, 
Hasan Angı, Ziya Özboyacı, Sel-
çuk Öztürk, Aslan Kokmaz ve Lütfi 
Şimşek beye beraber mesai yap-
tıkları yönetim kurulu üyelerine ve 
emeği geçen herkese minnettarız, 
huzurlarınızda teşekkür ederim.
Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke;  
Tarihi ve zengin kültürüyle büyük. 
Beşeri sermayesi ve ekonomisiyle 
güçlü. Genç nüfusu, sağlam irade-
si, geniş vizyonuyla dinamik.

Bununla beraber Ülkemize yönelik 
dolaylı ve doğrudan saldırılar her ge-
çen gün artıyor. Hep söylediğimiz gibi, 
ikinci bir İstiklal Mücadelesi veriyoruz. 
Bütün İslam coğrafyası kanıyor. Adeta 
bir ateş çemberi içindeyiz. Ama asla 
umutsuz değiliz. Vatanımız dünyanın, 
Konya bu vatanın kalbidir. MÜSİAD 
Konya Şubesi de bu şehrin kalbidir. 
Sayın MÜSİAD 5. Dönem Genel Baş-
kanı Nail Olpak Bey’inde söylediği gibi 
Üretmeye ve Direnmeye devam ede-
ceğiz.
Elbette bu zor zamanlar da geçecek.  
Her gecenin bir sabahı vardır. Bazen 
keder yaşanır, bazen neşe. Böylece 
devran döner. Fakat asıl mesele, dev-
ran dönerken istikamet üzere kalabil-
mektir.
Sanayisi ve ticareti her geçen gün 
gelişen şehrimizde MÜSİAD çatısı 
altında katma değer sağlayacak her 
türlü kararı almak ve uygulamak için 

yeni yönetim kurulumuz ile özverili 
çalışmalar yapacağımızdan şüpheniz 
olmasın. İçerisinde bulunduğumuz 
bu zor günleri aşmada en çok ihtiyaç 
duyacağımız moral ve motivasyonu, 
ancak birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışarak sağlayabiliriz. Sorumluluğu-
muzun bilincindeyiz.
Oluşan yeni yönetimimizin özverili 
fedakâr çalışmaları ile bu dava yol-
culuğunda,  Biliyoruz ki Zaferle değil, 
seferle mükellefiz. Sonuçtan değil, 
süreçten sorumluyuz. Akıbeti elbette 
gözetiriz, fakat istesek de belirleye-
meyiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından MÜSİAD 5. 
Dönem Genel Başkanı Nail Olpak 
ve Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, 6’ıncı Dönem Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek’e hediye takdim etti. Ardından 
yeni üyelere rozetleri protokol tarafın-
dan takıldı.

HABERLER
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Haliç Kongre Merkezinde 3 Haziran’da 
gerçekleştirilen MÜSİAD 24. Olağan 
Genel Kurulda Abdurrahman Kaan, 
MÜSİAD’ın 6. Dönem Genel Başkanı 
seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşti-
rilen Genel Kurul’a MÜSİAD Konya 
Şube Ömer Faruk Okka, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve çok sayıda genç MÜ-
SİAD ve MÜSİAD üyesi katıldı. Genel 
Kurul’da MÜSİAD Konya Şubesi 6. Dö-
nem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’te Divan 
Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Belir-
lendi
Bayrağı Nail Olpak’tan devralan Ab-
durrahman Kaan’ın Genel Başkan 
seçildiği İç Genel Kurulda, Yeni Yö-
netim Kurulu Üyeleri de belirlendi. 
Buna göre MÜSİAD’ın Yeni Yönetim 
Kurulu; Ali Gür, Ali Reis Topçu, Ke-
rim Altıntaş, İsrail Kuralay, Mehmet 
Akif Özyurt, Mahmut Asmalı, Adnan 
Bostan, Melike Günyüz, Halim Aydın, 
Mehmet Ünal, Burak Benşin, Ömer 
Faruk Akbal, Muhammet Ali Özeken, 
Soner Meşe, Ahmet Şekerli, Oktay 
Dede, İbrahim Uyar, Hikmet Köse, Zeki 
Güvercin, Bayram Şenocak, Fatih Ke-
çebir, Gökhan Yetkin, Burhan Özdemir 
ve Engin Akdağ’dan oluştu.

Erdoğan: “Gün Yatırım Günüdür”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, kuruluşundan bugüne tüm faa-
liyetlerini yakından takip ettiği MÜ-
SİAD’ın çatısı altında bugüne kadar 
görev üstlenenlere şükranlarını sundu. 
Ekonominin iyiye gidişiyle ilgili sin-
yallerin gelmeye başladığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhracattaki 
istikrarlı yükseliş ortada. 2016’da 142,5 
milyar dolara kadar düşen yıllık ihra-
catımız, mayıs sonu itibarıyla yeniden 
yıllık bazda 147 milyar doları buldu. 
Tırmanış başladı. İhracatta 2014’te 
elde ettiğimiz 157,6 milyar dolarlık re-
koru en geç inşallah önümüzdeki yıl-
sonu itibarıyla geçeceğimize inanıyo-
rum. Ona göre daha çok koşturacağız 
daha fazla çalışacağız. Başlattığımız 
İstihdam Seferberliğ’nin meyveleri-
ni yavaş yavaş almaya başladık. Şu 
ana kadar istihdamda 1,2 milyonluk 

bir artış yaşandı. Davetimize sağ olsun 
işveren camiası olumlu bir cevap verdi. 
Bu konuda verilen tüm sözleri tek tek 
kaydettik, kaydediyoruz. Şahitler hu-
zurunda verilen bu sözlerin her birinin 
takipçisi olacağım. Valilerimiz bu işin 
takipçisi. Borsadaki yükseliş ve dövizde-
ki düşüş, piyasaların ekonomimize olan 
güveninin tam olduğuna işaret ediyor. 
Beyaz eşya satışlarındaki yükseliş gibi 
pek çok emare, ekonominin çarklarının 
giderek daha hızlı dönmeye başladığını 
da gösteriyor.” açıklamalarında bulundu.
 
Olpak: “Bu Bir Bayrak Devri”
Görevini devreden MÜSİAD 5. Dönem 
Genel Başkanı Nail Olpak yaptığı ko-
nuşmada “Elhamdülillah, bugün, benim 
en huzurlu günüm. Üyelerimizin ema-
neti olarak verilen Başkanlık görevini, 
elimden gelen en iyi şekilde yapmanın 
huzuruyla konuşuyorum. 5 yıl önce üst-
lendiğim MÜSİAD Başkanlığı’nı, bugün 
devredeceğim. Cihad Başkanım’dan nö-
beti alırken bunun, aynı takım içinde bir 
bayrak devri olduğunun bilincindeydim. 
Görevimi yaparken yol arkadaşlarımla, 
bu bayrağı, daha da ileriye götürmeye 
gayret ettim.” ifadelerine yer verdi.

Kaan: “Var Gücümüzle Çalışıyoruz”
MÜSİAD 6. Dönem Genel Başkanı Ab-

durrahman Kaan, MÜSİAD’ı anlatarak 
başladığı konuşmasında “Tohumla-
rını, 9 Mayıs 1990’da bir avuç genç 
ve yürekli işadamının toprağa attığı 
MÜSİAD, 27 yılın sonunda kocaman 
bir çınara dönüştü. Kökleri Anado-
lu’nun Ahilik bilinci ile derinleşen, dal-
ları dünyanın dört bir yanında erdemli 
ve ahlaklı iş yapabilme düşüncesi ile 
yeşeren MÜSİAD, bugün uluslarara-
sı bir sivil toplum kuruluşu. Rabbime 
hamdolsun ki 27 yıldır hak yolunda 
bir an olsun durmadan, hep daha ile-
riyi düşünerek çalışan bir sivil toplum 
kuruluşunun yönetim kurulu adına 
konuşuyorum. MÜSİAD, sadece bir 
işadamları derneği değildir. 27 yıldır 
düzenlediğimiz bütün organizasyon-
lar, hazırladığımız raporlar, savundu-
ğumuz fikirler ve inandığımız değer-
ler, bunun göstergesidir.“ ifadelerini 
kullandı.

MÜSİAD’ın Yeni Genel Başkanı

Oldu
Abdurrahman Kaan 
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka:
“İstihdam Seferberliğinde
Biz De Varız”

MÜSİAD Konya Şube
Başkanı Ömer Faruk
Okka ve yönetim kurulu
üyeleri ilk basın toplantısını
gerçekleştirdi. 2016 yılı 
ekonomisini değerlendiren 
ve 2017 yılı ekonomik 
beklentilerini açıklayan 
Başkan Okka,  işsizliğin 
önüne geçerek istihdamın 
artırılması projesine destek 
vereceklerini ifade etti. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte 2016 yılı ekonomik değerlen-
dirmesini yaparak 2017 yılı ekonomik 
beklentilerini düzenlediği basın top-
lantısında anlattı. 

Başkan Okka basın toplantısında şu 
görüşlere yer verdi; “Terör saldırı-
larında ve Suriye’deki Fırat Kalkanı 
Operasyonu’nda vatanı uğruna şehit 
düşen kahramanlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de 
sabır dilerim.
1993 yılında şehrimizin yetiştirdiği çok 
değerli vefakâr işadamları ile hedefi, 

azmi ve ideali olan bir yolculuğa baş-
layan MÜSİAD Konya, şehrimiz ve ül-
kemizin bulunduğu şartlarda gündem 
belirleyen, birlikte üretmek, birlikte 
kazanmak, hep birlikte büyümek ve 
büyütmek isteyen bir anlayışı benim-
semiştir. MÜSİAD Konya’nın bugün-
lere gelmesinde emeği geçen saygı-
değer başkanlarımız ve birlikte mesai 
yaptıkları yönetim kurulu üyelerine ve 
emeği geçen herkese minnettarız, hu-
zurlarınızda teşekkürlerimizi sunarız. 
Bu bir hizmet yarışıdır. Sorumluluğu-
muzun bilincindeyiz. Bu bilinçle ha-
reket eden yeni yönetimimiz özverili 
ve fedakâr çalışmalarını sürdürecektir. 

HABERLER
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Yeni yönetim kurulu olarak devral-
dığımız seviyeyi daha yukarı çek-
mek için çaba göstereceğiz. 

Bağımsızlığımıza, birlik ve bera-
berliğimize kastedilen o karanlık 
15 Temmuz gecesinde, MÜSİAD 
Konya, milletimizin safında, bütün 
üyeleriyle birlikte meydandaydı. 
MÜSİAD vatanımızın istiklaline ve 
istikbaline sahip çıktı ve bundan 
sonra da çıkmaya devam ede-
cektir. Darbe girişimi sonrasında 
ülkemizi her yönden yıpratmak 
isteyenler, hem içten hem dıştan 
bu çabalarını sürdürdü ve sürdür-
meye devam etmektedir. Konya iş 
dünyası, ülkesine ve ekonomisine 
güvenmektedir. Türk ekonomisi-
nin büyümeyi, istihdamı, refahı ve 
kalkınmayı hedef alan bir ekonomi 
olduğu asla unutulmamalıdır.  

Türk iş dünyası açısından 2016 
yılının zor bir dönem olduğu or-
tadadır. Bu zor şartlar ülkemizi 
ve şehrimizi 2023 için önümüze 
koyduğumuz hedeflerden alıkoya-
mayacaktır. İç Anadolu Bölgesinin 
tarım, ticaret ve  sanayi başkenti 
konumundaki Konya, 2017 yılında 
da ülke ekonomisine ciddi katkı-
lar sağlamaya, ihracat rakamlarını 
artırmaya, ülkesini büyütmeye de-
vam edecektir. Bizler iş dünyasının 
temsilcileri olarak 2017 yılı ve gele-
cekle ilgili umudumuzu korumak-
tayız. Ülkemizin her türlü saldırıya 
maruz kaldığı bu zor dönemlerde, 
üzerimize düşeni fazlasıyla yap-
maya devam edeceğiz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından açıklanan verilere göre 
Türkiye’nin Ocak - 2017 ihracat ra-
kamı 10,5 milyar dolar olup kenti-
mizin Ocak ayı ihracat rakamı 114,4 
milyon dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. Türkiye’nin ihracatının yüzde 
15 artış kaydettiği Ocak ayında 

Konya, bu rakamın da üzerinde yüzde 
19,8 oranında artışı yakalamıştır. Kon-
ya il bazında genel ihracattaki payını 
yüzde 1,09’a çıkartarak 13’üncü sıra-
da yer almıştır. Türkiye ve Konya’nın 
2017 Ocak ihracatında rekor bir artış 
yakalaması morallerimizi yükseltmiş, 
umutlarımızı yeşertmiştir. 2016 yılında 
alternatif pazar arayışlarımızı yoğun-
laştırmamıza rağmen dünyada ve ül-
kemizde dış ticaretin gerilemesi, Kon-
ya’nın da ihracatta kayıp yaşamasına 
neden olmuştur. 

Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bu ça-
lışmaların meyvesini 2017’de almaya 
başlayacağımızı düşünmekteyiz. Ge-
lecek aylarda daha yüksek oranlarda 
ihracat artışı yakalanacaktır. Çalışarak 
ihracatımızı artıran sanayicilerimizi ve 
iş adamlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da ifade ettiği “Hedef 
Afrika” sloganıyla özellikle MÜSİAD 
EXPO fuarında “Türkiye, MÜSİAD iş 
âlemiyle birlikte en önemli görevi 
oynayacak ve Afrikalı kardeşlerimiz-
le Afrika’da yol arkadaşlığı yapacak” 
diyerek bir görev vermişti. Bu çerçe-
vede hemen harekete geçerek Ocak 
ayı içerisinde Konya için çok önemli 
bir toplantıya ev sahipliği yaptık. 32 
Afrika Ülke Büyükelçilerini 3 gün sü-
ren Afrika-Konya Zirvesi Stratejik İş 
Geliştirme toplantıları kapsamında 
şehrimizde misafir ettik. 

Birebir görüşmelerin yapıldığı top-
lantılarda birikimlerimizi paylaştık. 
Gerçekleştirdiğimiz program bir baş-
langıç olup, Afrika ülkeleri ile aramız-
daki ticari ilişkileri geliştirecek, ihraca-
tımıza da önemli katkı sağlayacaktır. 
Önümüze koyduğumuz Hedef Afrika 
hamlesinin tüm gereklerini tek tek ha-
yata geçirmek için gayret gösterece-
ğiz. Geçtiğimiz hafta Mevlana Kalkın-
ma Ajansı ile birlikte düzenlediğimiz 
ve TİKA temsilcilerini misafir ettiğimiz 

organizasyonda, bu bağlamda ne-
ler yapılabileceğini görüşme fırsa-
tımız oldu.

Gündemimizi uzun zamandır meş-
gul eden ve Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzalamasıyla referandum yolu 
açılan anayasa değişikliği için 16 
Nisan’da sandık başına gidecek 
olan halkımız Ülkesi için en doğru 
olanı yapacağına inanmaktayız. 
Türkiye’de kuvvetler ayrılığı değil, 
kuvvetler karmaşası olmaktadır. 
Cumhurbaşkanı ilk defa halk tara-
fından seçildikten sonra bu sistem 
mutlaka değiştirilmeli demiştik. 

Bugün yapılmaya çalışılan aslında 
budur. Herkes susacak o gün 16 Ni-
san’da son sözü ve son kararı mil-
let verecektir. Türkiye’nin önünde 
gelişmeye engel olan unsurlar bu 
şekilde aşılacaktır.  Cumhurbaş-
kanlığı sistemi Ülkemize istikrar 
getirecektir. Koalisyon dönemle-
rinde Türkiye’nin sürekli krizlerle 
mücadele ettiği asla unutulmama-
lıdır. Cumhurbaşkanlığı sistemine 
geçildiği zaman sistemin faydala-
rını hep birlikte yaşayarak görece-
ğiz. 

Türkiye’nin doğusu ve batısı ara-
sındaki gelişmişlik farkı yalnızca 
geri kalan bölgelerin değil, bütün 
ülkenin sorunudur. Doğu ve Gü-
neydoğu İllerini kapsayan Cazibe 
Merkezleri Projesi’nin ülke eko-
nomisine katkıda bulunacağına 
inanmaktayız. Güneydoğu özelin-
de baktığımız zaman, terör ve ya-
tırımsızlık arasında kısır bir döngü 
yaşanmaktadır. Hamdolsun, terö-
rün de sonu gelmek üzere. Hükü-
metin bu konudaki kararlı tutumu-
nu destekliyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın başlattığı İs-

HABERLER
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tihdam Seferberliğinde “Biz de 
varız”. Sosyal boyuta baktığımız-
da, işsiz vatandaşımızın çalışması, 
ailesine ve çevresine katkı sağla-
ması, çocukların eğitimini karşı-
layabilmesi, terör ve benzeri olu-
şumlardan uzak kalabilmesi gibi 
önemli pozitiflikler barındırmak-
tadır. Diğer taraftan da istihdam 
artışı demek, ekonomik olarak 
çarkların daha fazla dönmesi, daha 
fazla üretim, daha fazla katma de-
ğer ve kalkınma hızının artması 
demektir.  MÜSİAD Konya olarak, 
devletimizin hem işbaşı eğitimleri-
ni hem de asgari ücret üzerindeki 
SGK ve vergiyi karşılayarak önemli 
katkı sağladığı istihdam seferberli-
ği kapsamında elimizi taşın altına 
koyarak bu seferberlikte “BİZ DE 
VARIZ” diyoruz. 

Şubemiz 360 Üyesiyle birlikte İş-
sizliğin önüne geçerek istihdamın 
artırılması projesine destek vere-
cektir. İş Âlemi olarak biz de böy-
le zamanlarda ayrı bir sorumluluk 
taşıyoruz. Ülkemiz ekonomisinin, 
sürdürülebilir bir kalkınma ve küre-
sel rekabet gücü için el ele veriyor, 
ne olursa olsun üretmeye ve bü-
yümeye devam diyoruz.  Güçlü bir 
Türkiye için daima ‘BİZ DE VARIZ’.” 

Üreticinin üzerindeki vergi yükü 
hafifletilmeli ve üretim teşvik edil-
melidir. Bu anlamda Bakanlar Ku-
rulu kararıyla vergisini zamanında 
ödeyene yüzde 5’lik indirim ya-
pılacağına dair Meclis çalışmaları 
başlamıştır. Gelişmeyi İş Dünyası 
olarak olumlu karşıladık. Vergisini 
zamanında eksiksiz olarak ödeyen 
vatandaşlarımız, girişimcilerimiz, 
şirketlerimiz özellikle Türkiye sa-
nayisinin ve ekonomisinin bel ke-
miğini oluşturan KOBİ’lerimiz bu 
vergi indirimlerinden yararlanacak 
ve piyasa rahat bir nefes alacaktır. 
Ayrıca Hükümetimizden bu yön-

deki teşvik edici indirimlerin devamı-
nı da bekliyoruz. Böylece Devlet ve 
Millet olarak kazanmış, Güçlü Türkiye 
yolunda ilerlemiş olacağız. 

Konya İş Dünyasının temsilcileri ola-
rak 2017 yılından umutluyuz. 2017, 
2016’dan daha iyi bir yıl olacaktır. 
MÜSİAD Konya olarak şehrimizin 
ekonomik yapısını güçlendirmek için 
projeler hazırlamaya ve devam eden 
projelerinde sonuna kadar takipçi-
si olmaya devam edeceğiz. Özellikle 
üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız 
Konya Lojistik Merkez Projemiz ile 
ilgili de hatırlayacağınız gibi Aralık 
2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Kon-
ya Lojistik Merkezi’nin devreye girme-
si ile birlikte Anadolu’nun lojistik üssü 
haline gelecek olan Konya, Mersin Li-
manı’na demiryolu ile bağlanarak dış 
ticaret için büyük avantajlar sağlaya-
caktır. Bu projeler sadece Konya’nın 
değil bölgemizdeki tüm illerin ihra-
catını artıracak gelişmeler olacaktır. 
Konya olarak önümüzdeki yıllarda 
daha fazla ihracat yapmak için istek-
liyiz. Konya Lojistik Merkezi projesinin 
açılışa hazır hale gelinceye kadar ça-
lışmalarımızı sürdüreceğimizi bir kez 

daha buradan ifade etmek isterim.
 
Bugün Konya, ekonomisiyle ülkesi-
ne ciddi katkı sağlayan sayılı mer-
kezlerden biridir. Önüne koyduğu 
hedeflerine işadamları, bürokrat-
ları, işçileri, çiftçileri, öğrencileri ile 
bütün kamu kurum ve kuruluşla-
rıyla emin adımlarla ilerlemekte-
dir.  “Birlikte Konya’yız” sloganıyla 
çıktığımız yolda kentimizin refah 
seviyesini daha ileriye taşımak için 
herkes üzerine düşen görevleri ye-
rine getirmeye devam edecektir. 
Bizler istihdam ederek ve üreterek, 
Siz değerli basın mensupları da bu 
yapılanları tanıtarak birlikteliğimizi 
perçinlemiş olacağız. Ne olursa ol-
sun yılmadan, usanmadan, bıkma-
dan üretmeye ve direnmeye de-
vam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HABERLER
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: 
“15 Temmuz Türk Milletinin Bir 
Kahramanlık Destanıdır”

15 Temmuz’un yıldönümü öncesi açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Milletimiz 15 Temmuz gecesi 
canını ortaya koyarak darbeye karşı koymuş ve Türkiye’de bir daha darbe yapılamayaca-
ğını tüm dünyaya ilan etmiştir” dedi. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, yaptığı açıkla-
malarda şu görüşlere yer verdi;
“Türkiye, 15 Temmuz 2016 Cuma 
gecesi önce karanlığı, sonra da 
ortaya konan büyük inanç ve ka-
rarlılık 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 yakın tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından birisidir. 
Milletimiz tankın, topun, uçağın, heli-
kopterin, tüfeğin karşısına sadece ve 
sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle 
dikilmiştir. İradesini vesayet altına al-
mak istenen silahlı darbe girişimini 

bozguna uğratan Milletimiz, günlerce 
sokakları meydanları boş bırakmaya-
rak istiklaline ve istikbaline sahip çık-
mış, meydanların darbecilere teslim 
edilmeyeceğini ortaya koymuştur. Bu 
tür saldırılarla milletimizi bölemeye-
cek, bayrağımızı indiremeyecek, vata-
nımızı parçalayamayacak, devletimizi 
kesinlikle yıkamayacak ve ezanlarımı-
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zı asla ama asla susturamayacaklar. 
Bu ülkenin evlatları Allah’ın izniyle 
asla diz çökmeyecektir.

Ülkemizde, 15 Temmuz’daki darbe 
girişiminin ardından belli çevrelerce 
maşa olarak kullanılan terör örgütleri 
de doğrudan milletimizin iradesini ve 
demokrasimize hedef alan saldırılar 
gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca bölgede 
sınır güvenliğinin artırılması ve bölge-
nin terör örgütlerinden temizlenmesi 
için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
yürütülen operasyon ülkemiz için ol-
dukça önemliydi. Ülkemizin güneydo-
ğusunda yeni bir devletin kurulması 
niyetiyle atılan adımları durdurmak 
için başlatılan operasyonlar, aynı za-
manda 15 Temmuz’un hemen aka-
binde güney ve doğu illerimizde sa-
yısı arttırılan terör saldırılarına da bir 
cevap niteliği taşımaktaydı. Gerçek-
leştirilen alçak saldırılara karşı millet 
olarak yaşanan tüm olaylarda dimdik 
ayakta kaldığımızı hep gösterdik ve 
bundan sonra da göstermeye devam 
edeceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve 
onları destekleyen hiçbir gücün, bu 
birlik ve beraberlik karşısında başarılı 
olma şansının olmadığı iyi bilinmeli-
dir. 

Darbe girişimi ve terör saldırıyla birlik 
ve beraberliğimizi alt edemeyen şer 
odakları ekonomi alanında da saldırı-
ya geçtiler. Bir takım algı operasyonla-
rıyla Türkiye ekonomisinde kriz oluş-
turmaya çalıştırlar. Ancak, o karanlık 
geceyi iyi okuyan milletimiz, güvenlik 
güçlerimiz meydanlarda darbeci, cun-
tacı hainlerle göğüs göğüse mücade-
le ederken, ekonomi bürokrasimiz de 
sabaha kadar bu ülkenin ekonomik 
istikrarı için mücadele ettiler. O gece 
sabaha kavuşuncaya kadar ATM’lerde 
para hiç bitmedi. Şu unutulmamalıdır 
ki, kriz olan, savaş olan ve darbe yapı-
lan bir ülkede ATM’lerde para olmaz-
dı. Vatandaşlarımız ve yatırımcılarımız 
da dövizlerini TL’ye çevirdi ve banka-
lara yatırarak Türk Lirasına sahip çıktı. 

Daha sonra bazı kredi derecelendirme 
kuruluşları ülkemizin kredi notunu 
düşürerek başka bir saldırı taktiği de-
nediler. Ancak buna da cevap verildi 
ve açıklamalara itibar edilmeyerek 
yatırımlar devam etti. Böylelikle darbe 
girişiminin ekonomik ayağı da başarılı 
bir şekilde püskürtüldü. 

Özellikle o günden sonra ülkemize ve 
Konya’mıza yatırımlar daha da art-
maktadır. Ülkemizin ekonomi alanında 
15 Temmuz öncesinden daha iyi yer-
lere gelmesi için çalışmaktayız. TUİK 
ve TİM tarafından açıklanan büyüme 
ve ihracat rakamları geleceğe dönük 
umutlarımızı yeşertmiş, aynı zamanda 
da geleceğe dönük planlarımızda ışık 
olmuştur. Türkiye olarak hedeflerimiz-
den vazgeçmedik ve üretmeye ve bü-
yümeye devam edeceğiz.

Bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliği-
mize kastedilen o karanlık 15 Temmuz 
gecesinde, MÜSİAD Konya, milletimi-
zin safında, bütün üyeleriyle birlikte 
meydandaydı. MÜSİAD, vatanımızın 
istiklaline ve istikbaline sahip çıktı ve 
bundan sonra da çıkmaya devam ede-
cektir. Sadece Türkiye’nin değil, dün-
yanın tarihine geçen, eşi ve benzeri bir 
başka yerde görülmeyecek bir inançla 
vatanına sahip çıkmak için gece nöbet 
meydanlarını boş bırakmayan gündüz 
ise ekonomisini diri tutmak için canla 
başla çalışan Milletimizi bir kez daha 
tebrik ediyoruz. Bu vesile ile 15 Tem-
muz’un 1’inci yıldönümünde kahra-
man şehitlerimize Allah’tan rahmet 
ve ailelerine sabırlar, gazilerimize de 
acil şifalar diliyoruz. Allah bu millete 
bir daha böyle karanlık geceler gös-
termesin ”
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tamamı da ilk andan itibaren devle-
timizin ve milletimizin yanında yer 
aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, 
siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil top-
lum kuruluşlarımız ve medyamızın 
kararlı duruşuyla bir destan yazdık. 
Haince planlanmış darbe girişimini sa-
vuşturan milletimizin önünde saygıyla 
eğiliyoruz” dedi.

“Ekonomimizde bu saldırıdan olum-
suz etkilendi”
En az 15 Temmuz kadar darbe giri-
şiminden sonrası da ülke açısından 
zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken 
Öztürk, “Darbe girişimi sonrası top-
lum büyük bir travma yaşadı. FETÖ, 
yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz 
aleyhine karalama kampanyaları yü-
rüttü. Ekonomimizde bu saldırıdan 
olumsuz etkilendi. Allah’a şükür birlik 
ve beraberliğimiz sayesinde bunların 
hepsini de kısa sürede atlattık. Hükü-
metimizin bizlerle istişare içinde aldı-
ğı önlem ve yaptığı reformlarla hızla 
toparlandık. Daha darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmeden ekonomi-
de yüzde 5’lik büyüme yakaladık. İs-
tihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı 
ayında tam 1 milyon 200 bin insanımı-

Konya iş dünyasını temsil eden sivil 
toplum kuruluşları 15 Temmuz’un yıl 
dönümünde özel gündemle toplana-
rak darbe girişiminin birinci yılı nede-
niyle ortak bildiri açıkladı.
Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans 
salonunda düzenlenen toplantıda or-
tak basın açıklamasını okuyan KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye için 
milat olduğuna inandıkları 15 Tem-
muz’un darbenin ötesinde bir işgal 
girişimi olduğunu söyledi. 15 Tem-
muz’un istiklal harbinden bu yana 
ülkenin karşılaştığı en büyük tehlike 
olduğunu belirten Öztürk, “O gece 
Fetullahçı Terör Örgütü devleti ele 
geçirmeye milleti tahakküm altına 
almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl 
amacı ülkemizi tarihimizde görülme-
miş bir kaosa sürüklemek, kardeş kav-
gası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş 
ortamına sokmaktı. Darbe teşebbü-
sünün nihai amacı Türkiye Cumhuri-
yetini bir daha ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti. Allah’a şükürler 
olsun milletimiz cesareti ve feraseti 
ile bu belayı bu fitneyi durdurdu. Mil-
letimiz demokrasimize ve özgürlüğü-
müze kasteden bu saldırı karşısında 
dik durdu, canı pahasına değerlerini 
savundu. Bu masadaki kuruluşlarının 

Konya iş dünyasından 15 Temmuz bildirisi 

za yeni istihdam sağladık. İhracatımızı 
rekor düzeyde arttırmaya başladık. 
Yabancı yatırımcıların güvenini yeni-
den kazandık. Şimdi bir atılım sürecini 
başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki 
prangayı çözdük şimdi koşma zamanı. 
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni 
rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın 
refah seviyesini daha da arttırmalı, 
demokratik kazanımlarımızı güçlendi-
rerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar 
için ortak akılla ve istişare içinde yeni 
bir reform süreci başlatmalıyız” diye 
konuştu.
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret 
Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 
Konya Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası, TÜMSİAD, MÜSİAD, 
ASKON, DERSİAD Konya Şubeleri, 
Konya Girişimci İş Adamları Vakfı, 
İpekyolu Sanayici ve İş Adamları Der-
neği, KOMÜT, KONTİMDER, Konya Si-
vil Toplum Kuruluşları Platformu, Kon-
ya Platformu Derneği, Meram Ziraat 
Odaları Birliği, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, 
TÜRK-İŞ, KAMU-SEN imzalı ortak 
açıklama sonrası fotoğraf çektirildi. 

HABERLER
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15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 1’inci yıldönümünde MÜSİAD Konya nöbet yerindeydi. 
15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 1’inci yıldönümünde Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve üyelerle 

birlikte Mevlana Meydanında buluştu. MÜSİAD Konya Şube Üyeleri sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet yerini terk etmedi. 

Unutmayacağız…

MÜSİAD Konya 
15 Temmuz’da Meydanlardaydı. 

Unutturmayacağız…

HABERLER
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15 Temmuz Gazisi

İbrahim Özen
O Geceyi Anlattı

 Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansta 15 Temmuz Gazisi 
İbrahim Özen, 15 Temmuz Darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Özen “Türkiye o gece Ezan ve 

Selalarla dirildi, sokağa döküldü, dualarla ayakta kaldı” dedi.  

KONFERANS
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MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salo-
nunda gerçekleştirilen programda 
konuşan 15 Temmuz Gazisi İbrahim 
Özen, 15 Temmuz Darbe Girişimin-
de yaşadıklarını anlattı. Afrika Baş-
kanlar toplantısına katılmak için 15 
Temmuz’da İstanbul’a giden İbrahim 
Özen, “İstanbul’a günü birlik gider ge-
lirdim. Ama o gün kaldım ve cumar-
tesi sabahı yola çıkmayı planlıyordum. 
O gün askerlerin köprüyü kapattığını 
ve kapatma sebeplerinin ise herkes 
gibi bomba ihbarı olduğunu düşünü-
yorduk. Saat 12’ye yaklaşmıştı. O saate 
kadar ne olup bittiğini anlayamamış-
tık. Beni merak eden arkadaşlarım te-
lefonla iletişime geçerek, darbe oldu-
ğunu söylediler. Hemen televizyonu 
açtım ve her kanalda darbe haberleri 
yer alıyordu. Cumhurbaşkanı’mızın 
çağrısıyla apar topar kendimi sokağa 
attım. Binlerce vatandaşlarla birlikte 
darbecilere karşı dur demek için eski 
adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz 
Şehitler köprüsüne doğru yürüyüşe 
geçtik. 1 saat içinde 12 buçuk kilomet-
re kadar yürüdük. Uzun bir yürüyüştü 
ama benim için kısa geçti. Darbe gi-
rişimini “periscope” vasıtasıyla canlı 
yayınla takipçilerimle paylaştım. Köp-
rüye doğru geldik ama köprü dar-
beci askerler tarafından kapatılmıştı. 
Grupta kimseyi tanımıyordum fakat 
oldukça saygılı bir gruptu. Yürüyüş 
esnasında birbirlerine çarptıkları anda 
bile birbirinden özür diliyorlardı. Köp-
rüye giden geri geliyor, ateş ediyorlar 
diye telkinde bulunuyorlar. Köprüye 
yaklaştıkça sayımız azalmıştı, yaklaş-
tıkça silah sesleri daha net duyulmaya 
başlamıştı. Uçaklar alçak uçuş yapıyor 
ama içimizde hiçbir korku yoktu. O 
esnada eşimizi, çocuğumuzu, işimizi 
gücümüzü kısacası hiçbir şeyi düşün-
müyorduk. Silah sesleri arttıkça yürü-
meye devam ettik. Kendimizi koruya-
lım yere yatalım diye hiç düşünmedik. 
Köprüde yaralı var diye sesler gel-
meye başlayınca insanlar kendilerini 
koruma amaçlı sağa sola kaçışmaya 
başladı. Bende o esnada darbecilerin 
ateş açması sonucu sol ayağından vu-

ruldum. Vatandaşlar kanı durdurmak 
için ilk müdahalesini yaptı, bayrakla 
bacağımı sardılar. 4 kişi beni bir araca 
bindirerek hastaneye götürdüler. Has-
tanede çok hoş karşılanmadık açıkça-
sı. Tampon yaptılar, serum bağladılar. 
MÜSİAD Konya Şubesi 6. Dönem 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’le irtibata 
geçerek, burada ameliyat etmiyorlar 
nereye gidebiliriz diye sordum. Lütfi 
Başkanım hemen başka bir hastaneye 
gitmemi istedi. Ama o gece hastaneye 
gidecek bir ambulans bulamadık, bul-
makta oldukça güçtü. Bir araç bulduk 
ama bütün yollar kapalıydı, hastane-
ye gitmemiz neredeyse iki saati aştı. 
O hastanede tedavim tamamlanınca 
Konya’ya döndüm. Ayağımda kalıcı 
bir hasar yok ancak şeref madalyası 
gibi taşıyacağım platin halen duruyor. 
Şükürler olsun ki Şehitler köprüsünde 
benimde kanım var. 

Şehit yakınlarının ve Gazilerimizin 
anlattıklarını dinledikçe herkeste or-
tak bir duygu ve ruh var. Rabbimiz o 
gece kalbimizden korkuyu almış ve 
bize bir cesaret vermişti. Rabbimize 
şükürler olsun. Nasıl bir gece atlat-
tığımızı sonrasında daha iyi anladık. 
Darbecilerin hesap edemedikleri bir 
şey vardı; bütün herkes vatan ekseni 
etrafında birleşerek sokaklara akın etti 

ve tanklara karşı direndi. Milletimizle 
ne kadar gurur duysak azdır. O gece 
gerçekten Türkiye Ezan ve Selalarla 
dirildi, sokağa döküldü, dualarla ayak-
ta kaldı. Rabbim o geceyi Ülkemize ve 
Milletimize tekrar yaşatmasın. Allah 
birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak 
isteyenlere fırsat vermesin. Birlik ve 
beraberliğimizi artırsın. Biz bir ve 
beraber olduğumuz sürece Allah’ın 
izniyle kimse üstemizden gelemez” 
dedi. 

Programın sonunda MÜSİAD Konya 
Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir 
Başaran, 15 Temmuz Gazisi İbrahim 
Özen’e günün anısına hediye takdim 
etti.
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Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve beraberindeki heyet, Kudüs’te Müslümanlara 
destek olmak amacıyla Filistin’e gitti. Genel başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Yurtiçi-Yurt dışı Şube Başkanları, Sektör Kurulu Başkanları ve 100’ü aşkın iş adamından 
oluşan MÜSİAD heyeti, Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kıldı. 

MÜSİAD Kudüs’te… 

KAPAK KONUSU
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İsrail’in Filistinlilere yönelik hak-
sız yasak ve sınırlamalarına tepki 
göstermek ve Filistinlilere destek 
vermek amacıyla iş adamların-
dan oluşan heyet Kudüs’e çıkarma 
yaptı. Heyet, ilk gün El Halil Şeh-
ri’nde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. 
Yakup ve Hz. Yusuf Peygamber-
lerin kabirlerini ziyaret etti. İkinci 
gün ise, Hz. Ömer Camii, El-Halil 
Kapısı, Burak Mescidi, 
Mervan Mescidi ve Kadim Mescidi, 
Kıble Mescidi ve Mescidi Sahra zi-
yaretlerinin ardından Mescid-i Ak-
sa’da Cuma Namazı kıldı. 

2 gün süren ziyaretle ilgili açıkla-
malarda bulunan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Kudüs, Mescid-i Aksa’yı içerisin-
de barındırıyor. Peygamber Efen-
dimiz (S.A.V.) burada bütün Pey-
gamberlere namaz kıldırmış ve 
Allah’ın (C.C.) huzuruna buradan 
çıkmıştır. Aksa dolayısıyla sadece 
Filistinlilerin değil, tüm Müslüman 
âleminindir. Kudüs, Mekke ve Me-
dine gibi bizim için kutsaldır. İsra-
il’in, bütün Müslümanlar için kutsal 
mekân olan Mescid-i Aksa’da iba-
det özgürlüğünü kısıtlamasını asla 
kabul etmiyoruz” dedi. 

Müslüman âleminin bugüne kadar ol-
duğu gibi bugünden sonrada kutsal 
değerlerine ve emanetlerine her za-
man sahip çıkacağını ifade eden Okka, 
“Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir ha-
disinde: “Oraya (Mescidi Aksa’ya) gi-
din ve içinde namaz kılın. Eğer oraya 
gidemez ve içinde namaz kılamazsa-
nız kandillerinde yakılmak üzere ora-
ya zeytinyağı gönderin” buyurmuştur. 
Biz de Mescid-i Aksa’yı karanlıktan 
aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla 
yağı olmalıyız. Bütün dünya, yapılan 
bu haksızlığa, zulme ses çıkarmalı, 
tepkisini göstermelidir. Biz bunun için 
de var gücümüzle çalışacağız. Filistinli 
kardeşlerimizden, İsrail’in zorbalığına 
gösterdikleri direnişte desteğimizi ek-
sik etmeyeceğiz. Tüm Müslüman âle-
mi de Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma-
lıdır. MÜSİAD Konya olarak, Kudüs’e 
sahip çıkmak için üzerimize düşeni 
yapacağız ve Kudüs’teki Müslüman 
kardeşlerimizi sık sık ziyaret ederek 
yanlarında olduğumuzu hissettirece-
ğiz” şeklinde konuştu. 

KAPAK KONUSU
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Tayyar:
“15 Temmuz Mücadelesi Bir Kurtuluş 
Mücadelesi Gibi Tarihi Bir Öneme Sahip”

Şubesi tarafın-
dan 1211’incisi 
d ü z e n l e n e n 

Cuma Konferanslarına AK Parti Gazian-
tep Milletvekili Şamil Tayyar konuk oldu. 
MÜSİAD Konya Şubesi toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen konferansta ko-
nuşan Şamil Tayyar, 15 Temmuz Darbe 
girişimi ve referanduma ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu. Konferansa çok 
sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üye-
leri katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “MÜSİAD’ın kurulduğunu 
günden bugüne kadar her hafta dü-
zenlediğimiz Cuma konferanslarımızda 
şehrimizin ve ülkemizin gündemini de-
ğerlendiriyoruz. MÜSİAD Konya Şube-
si’ndeki yeni dönemde ilk konuğumuz 
olan sayın Milletvekilimiz Şamil Tayyar 
beyi ağırlamaktan son derece mutlu-
yuz. Bizi kırmayıp tefrişlerinden dolayı 
kendisine teşekkür ediyorum” dedi. 

Başkan Okka’nın konuşmasının ardın-
dan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şa-
mil Tayyar’ın konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa geçildi. 15 Temmuz’un bir iş-
gal girişimin olduğunu belirterek konuş-
masına başlayan Tayyar, “bunu herkesin 
iyi okuması gerekiyor. Ben 15 Temmuz’u 
geçmişten bağımsız hiçbir zaman de-
ğerlendirmedim. O karanlık gecede 200 
yıllık sivil ve askeri güç, millet eliyle yı-
kıldı. Bu Türk halkının alışık olmadığı bir 
tablo. Geçmiş dönemlerde de devlet içi 
iktidar mücadelelerinde zaman zaman 
el değiştirmeler yaşanıyordu. 200 yıllık 
derin devlet mücadelesine baktığımız 
zaman devlet içinde iktidarların ortala-
ma 10 yılda bir el değiştirdiği görüyoruz. 
Hükümette hangi siyasi parti olursa ol-
sun devlette on yılda bir el değiştirtili-
yordu. Her el değiştirmeden sonra geçiş 
süreçleri yaşanıyor. 

Türkiye şuan bir geçiş sürecinde. Bu 
süreçte 15 Temmuz’dan sonra başladı. 
Yeniden sandığa gideceğimiz 2019 ka-
dar tarihin en önemli en kritik sürecine 

gidiyoruz. Burada bize düşen görev ise 
Erdoğan’ın şahsındaki bu gücün ku-
rumsallaştırılması lazım. Onunda çaresi 
başkanlık modelidir. Bizim yaklaşımız 
bu. Türkiye Başkanlık modelinde geçtiği 
zaman geleceğe daha olumlu bakacak-
tır. Önümüze koyduğumuz 2023, 2051 
ve 2071 projelerimizi hayata geçirmemiz 
için bu sistemsel dönüşümü gerçekleş-
tirmeliyiz. Şayet olmazsa hedeflerimize 
ulaşmamız asla mümkün olmayacaktır. 
Süreci iyi değerlendiremezsek gelecek 
nesillere borcumuzu ödeyemeyeceği-
mizi düşünüyorum. Önümüzdeki 3 yıl 
tarihi öneme sahiptir.

MİT operasyonu, Gezi parkı olayları ve 
17 Aralık operasyonundaki asıl hedef Er-
doğan’sız Türkiye projesini hayata ge-
çirmekti. Hiç birinde başarılı olamayınca 
TSK içindeki izole olmuş, uyutulmuş 
kriptolar, 36 yıl sonra bir darbe teşebbü-
sünde bulundular. Tankla, tüfekle, topla 
darbeye kalkıştılar. Bu süreç henüz bit-
medi. Bunlar rahat durmayacaklar. Bu 
süreç bir kurtuluş mücadelesi gibi çok 
tarihi bir dönem. Peki, bunlarla nasıl 
mücadele edeceğiz. Türkiye’nin bu tür 
sıkıntıları bir daha yaşamaması ve bu 
tür operasyonlara karşı devletin milletle 
beraber güçlü bir direnç gösterebilmesi 
için bizim bu önümüzdeki 3 yılı iyi de-
ğerlendirerek, Devletimizi yerli ve milli 
eksende yeniden yapılandırmamız ge-
rekiyor. Önümüzde tarihi bir fırsat var. 
İlk defa oyuna müdahil olan millet artık 
sözü ben söyleyeceğim dedi. 15 Tem-
muz’un oyun kurucusu haliyle millettir. 
Bu gücü şuanda kullananda Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Biz bu devleti yeniden yapılandırmamız 
lazım. Benim tezim budur. Aksi halde 
sandıktan yüzde 60’da alsanız bunlar 
size iktidar gücünü kullandırtmazlar. 
Türkiye’nin yarını takip edebilmesi ve 
önüne koyduğu hedeflere ulaşabilme-
si için Başkanlık sistemine biran evvel 
geçmesi gerekiyor” ifadelerine kullandı.  

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka konferansın sonunda AK Parti 
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’a 
hediye taktim etti.

KONFERANS
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Kahveci:
“15 Temmuz’un Ardından 

12 Milyon Dolar TL’ye Çevrildi”

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından Mutat olarak düzen-
lenen toplantıların 1212’cisine 
Gazeteci-Yazar İbrahim 
Kahveci konuk oldu. MÜSİ-
AD Konya Şubesi toplantı 
salonunda gerçekleştirilen 
konferansta konuşan İbrahim 
Kahveci, 2017 Yılı Ekonomik 
Beklentileri anlattı. Konfe-
ransa çok sayıda MÜSİAD ve 
Genç MÜSİAD üyeleri katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan    
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer           
Faruk Okka, “Amerika Merkez Bankasının 
faiz artırımı tehditleri ve ardından faizleri 
artırması, 15 Temmuz hain darbe girişimi 
ve sonrasında yaşanan olaylar, Suriye’deki 
savaş, ekonomide yaşanan dalgalanmalar 
ülke ekonomisini bugünlere kadar getirdi. 
Türkiye ekonomisi 2016 yılında gerçekten 
çok zorlandı. Konya iş dünyası olarak 2017 
yılından oldukça umutluyuz” dedi. 

Başkan Okka’nın konuşmasının ardından 
Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci’nin ko-
nuşmacı olarak katıldığı konferansa geçildi. 
Bazı istatistikî bilgiler vererek konuşması-
na başlayan İbrahim Kahveci, 2016 yılının 
Türk ekonomisi açısından zor bir yıl oldu-
ğunu ifade etti.

Kahveci, “FED’in hamlesi, Suriye olayı 
ve 15 Temmuz darbe girişimi. 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrası 3 hafta 
içinde hiç kimse bu insanlara dolarını-
zı satın ve TL’ye dön demedi. Ama bu 
fedakâr halk 15 Temmuz’un ardından 
tam 12 buçuk milyar dolarını Türk Lira-
sına döndürdü. İnsanların ülkesini yö-
nelik savunma ve sahiplenme refleksi 
o kadar güçlü olduğunu gördük. Bu 
Milli birlik ruhu dünyada bir benzeri 
yok.  İnanılmaz bir güç. Yani Milli Birli-
ğin sağlanması, bir ülke için son dere-
ce önemli. Bu değerleri asla rakamlar-

la ölçemezsiniz. Bu değerlerden sonra 
geldiğimiz noktaya baktığımız zaman,  
gönül daha iyi noktalarda olmamızı is-
terdi ama biz 2016 yılının 3’üncü çey-
reğini 1,8  küçülmeyle kapattık. 4’üncü 
çeyrekte ise yüzde 2 oranında büyü-
meyle kapattık. Tüketim piyasalarında 
endişe kaynaklı hareketsizlik var bir 
anlamda yaprak kımıldamıyor buna 
göre üretim daha canlı. Bu bizim için 
sevindirici bir nokta.
Türkiye orta yaş fırsat ülkesidir. Eko-
nomi politikalarımızı çalışıp üretmeye 
yönelik yaparsak, ülkemizin ekono-
misi uçuşa geçer. Çalışma ve üretme 
mutlaka teşvik edilmeli. 

2017 yılında Finans politikaları değişti-
rilmeli. Parayı aracı değil de üreticinin 
kazanmasına yönelik sistemin gelişti-
rilmesi gerekiyor. Asıl olan üreticilerin 
kazanması olmalıdır, aracılar üretici-
den daha fazla kazandığı sistem so-
runludur. Üreticilerin üzerindeki yük 
azaltılmalıdır. 

Varlık fonu çalışması çıkış noktası 
olarak teknoloji, bilgi ve ekonomiye 
dayalı kalkınmayı sağlamak hedefi 
ile çıktı. Bugünkü yapısı ile amaçla-
nan hususlardan biri kanal İstanbul 
projesine finans sağlamak, diğeri ise 
uluslararası spekülasyonlara karşı sa-
vunma sağlamak. Varlık fonu uygula-
ması kesinlikle olmalı ve geç kalınmış 
bir projeydi. 

2017 yılında çarklar daha da fazla dö-
necek. Ekonomimiz daha iyi duruma 
gelecek. Türkiye sizin yani sanayici 
ve işadamlarının yani reel sektörün 
sayesinde büyüyor. Üretmeye ve di-
renmeye devam edin. Son olarak gün-
demimiz daima ekonomi olmalı ve so-
runları dile getirmeliyiz” diye konuştu.  
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka konferansın sonunda Ga-
zeteci-Yazar İbrahim Kahveci’ye hedi-
ye taktim etti.

KONFERANS
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Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi 
konferans salonunda gerçekleş-
tirilen programa Konya Valisi Ya-
kup Canbolat, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Ziya Altunyaldız, Mu-
hammet Uğur Kaleli, Ömer Ünal, 
MÜSİAD  5. Dönem Genel Başkanı 
Nail  Olpak, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Cemil Ertem, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Muzaffer Şeker, KTO-Karatay Üni-
versitesi Rektörü Bayram Sade, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü, Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği Başkanı 
Ali Osman Karamercan, MÜSİAD 
ve Genç MÜSİAD Üyeleri ile çok 
sayıda basın mensubu katıldı.

MÜSİAD Konya

“Gelecek Senin 
Sahip Çık”
Programına Ev Sahipliği Yaptı

ÖZEL DOSYA
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Programın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Anayasa deği-
şikliği için son sözü en doğru kara-
rı halkın vereceğini söyledi. Okka, 
“Ülkemizin dünyanın 10 büyük 
ekonomisi içine girmesi ve büyük 
Türkiye hedefine hızlı bir şekilde 
ulaşabilmesi için Cumhurbaşkan-
lığı hükümet sisteminin hayata 
geçirilmesi gerektiğini her fırsat-
ta dile getirdik. Şu iyi bilinmelidir 
ki, büyük Türkiye olma yolundaki 
engellerin aşılması için Anaya-
sa değişikliği bir tercih değil, bir 
ihtiyaçtır. Mevcut sistemdeki ek-
siklikler Türkiye’nin büyümesine 
ve gelişmesine engel olmaktadır. 
Yatırımların daha da artması için 
huzur, güven ve istikrar ortamına 
mutlaka ihtiyaç vardır. Koalisyon 
dönemlerinde sürekli krizlerle 
mücadele edildiği asla ama asla 
unutulmamalıdır. İş dünyası ola-
rak her zaman istediğimiz istikrar, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet siste-
miyle ülkemize gelecek ve büyük 
Türkiye yolunda ayak bağı olan 
unsurlar bu şekilde aşılacaktır. O 
güne kadar herkes her şeyi söy-
leyebilir, her türlü yorumu yapa-
bilir ancak o gün, herkes susacak 

son sözü ve kararı aziz Türk Milleti 
verecektir. Büyük Türk Milletimiz, 
bağımsızlığına, birlik ve beraberli-
ğine kastedilen o karanlık 15 Tem-
muz gecesini, öncesinde ve son-
rasındaki her türlü oyunu bozmuş, 
ülkemizi bölmeye ve parçalamaya 
çalışanlara fırsat vermemiştir. Dar-
be girişimi sonrasında ülkemizi 
her yönden yıpratmak isteyenler, 
hem içten hem dıştan bu çabala-
rını sürdürmüş ve sürdürmeye de-
vam etmektedir. Ülkemize yönelik 
bu tür girişimlerin ve saldırıların 
tekrar yaşanmaması için milleti-
mize ‘Gelecek Senin Sahip Çık’ di-
yoruz. Dünü ve bugünü iyi bilmeli, 
kökü maziden olan ati bilincini sü-
rekli taze tutmalıyız. İstiklal müca-
delemizi, adeta yeniden doğarak 
verdiğimizi, Devletimizin bugün-
lere nasıl geldiğini unutmamalıyız. 

Türkiye güçlü olursa, hep birlikte 
kazanır ve güçlü oluruz” dedi. 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız ise “Türkiye bir döne-
mi geride bırakmayı ve bir döne-
mi açmayı planlıyor, programlıyor 
ve inşallah 16 Nisanla birlikte hem 
kucaklayacak hem de geleceğe 
doğru ufuk açacak. Dünya bugün 
yeniden dengesini arıyor. Bu den-
ge içerisinde pozisyonunu alan 
ülkeler oyun kurucu olarak yerini 
alacak, diğer ülkeler yine kurulan 
düzene uymak zorunda kalan ül-
keler arasında yer alacaktır. Gele-
ceğin dünya kurgusu da bizi güçlü 
bir hükümet sistemine zorunlu 
kılmaktadır. Türkiye her alanda 
özellikle de ekonomide de başarılı 
olmak zorundadır” ifadelerini kul-
landı.

ÖZEL DOSYA
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5. Dönem Genel Başkanı Nail 
Olpak’da, “Başarı, devamlılık 
ister, süreklilik gerektirir. Bu 
da, çalışmaların sürdürülebilir 
olmasını lüzumlu kılar. Birey-
sel ve toplumsal meselelerde, 
bir hedefe ulaşmak istiyorsak, 
işler dönüp dolaşıp sürdürüle-
bilirlik kavramında düğümle-
niyor. Sürdürülebilirlik demek, 
istikrar demektir. İstikrar olma-
dan; yeni hedefler belirlemek, 
yeni başarılar elde etmek şöy-
le dursun, mevcut kazanımları 
korumak bile mümkün değil-
dir. Millet olarak, bugüne kadar, 
siyasette vesayete, toplumda 
düşmanlığa, ekonomide geri-
lemeye, hukukta adaletsizliğe 
ve uluslararası kamuoyunda 
itibarsızlığa neden olan dar-
belerden, muhtıralardan ve 
müdahalelerden çok çektik. 
Artık, başka darbe süreçleri-
nin yeniden yaşanması bir ta-
rafa, ihtimalini bile aklımızdan 
geçirmek istemiyoruz. Bugün, 
Türkiye’nin artık böyle me-
selelerle kaybedecek zamanı 
yok. Milletimizin, böyle gürül-
tülere pabuç bırakmaya da 
hiç niyeti yok.  15 Temmuz’da 
bunu bütün dünyaya gösterdi. 
Fakat köklü çözümlere ihtiya-
cımız var.  Bunun gibi sorunla-
rın ortaya çıkmasına meydan 
vermeyen yapısal çözümler 
gerekiyor. Ülkemiz, önemli bir 
Anayasa değişikliği Referan-
dumu sürecinde. 

Türkiye’de, Kuvvetler Ayrılığı ola-
rak ifade edilen, ama kurgusunda 
Kuvvetler Karmaşası olan bir sis-
tem var ve mutlaka değiştirilmeli, 
dedik ve demeye de devam edi-
yoruz. 
Geçmişte hükümet doların 1,5 yıl 
boyunca kaç lira olacağını ilan et-
mişti. Hepimiz buna inandık ve ya-
tırım planlarımızı ona göre yaptık. 
Ancak anayasa kitapçığının fırla-

tılmasıyla dolar tavan yaptı. Bu 
ülkenin iş adamı olarak böyle bir 
tabloyu bir daha yaşamak istemi-
yorum. Sizin de böyle bir tabloyu 
yaşamak istemediğinizi düşünü-
yorum. 8 Haziran sabahını hayal 
edin, işletmenize hangi hesapları 
yaparak gidiyordunuz. Daha son-
ra ne olduğunu kendinize sorun ve 
ona göre hareket edin” ifadelerine 
yer verdi.
Son olarak söz alan Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı Cemil Ertem 
de 16 Nisan’ın,15 Temmuz’un do-
laylı bir zaferi olduğunu kaydetti. 
Ertem, “Türkiye ile Avrupa Bir-
liği ilişkileri konusunda, “Herkes 
merak ediyor Türkiye’nin Avrupa 
Birliği ilişkileri duracak mı diye. 
‘İngiltere gibi mi olacak’ diyorlar. 
Bu Türkiye’ye bağlı olan bir şey 
değil, doğrudan Avrupa Birliği-
ne bağlıdır. Avrupa haçlı ve faşist 
zihniyetine boyun eğerse ve kendi 
değerlerini hatırlamazsa tabii ki 
Avrupa Birliği ilişkilerinin müza-
kereler düzeyinde devam etmesi 
çok zor. FED’in gelecek dönemde 
artıracağı faizlerin merak edildi-
ğini dile getiren Ertem, “FED’in 

MÜSİAD
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önümüzdeki dönemde artıracağı faizler, gelişmekte olan ülkeleri, Türkiye gibi yükselen ekonomileri rahatsız 
edecek ya da dolara çok değer katacak düzeyde olmayacaktır. Referandumdan sonra vergi sisteminin daha 
adil ve yoksulluğu azaltıcı şekilde düzenlendiği yeni bir döneme girilecek” şeklinde konuştu. 
 
Konuşmaların ardından MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil 
Ertem ve MÜSİAD 5. Dönem Genel Başkan Nail Olpak’a günü anısına hediye takdim etti.

ÖZEL DOSYA
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AK PARTİ 
KONYA MİLLETVEKİLLERİ

M. UĞUR KALELİ VE 
ZİYA ALTUNYALDIZ

REFERANDUM SÜRECİNİ ANLATTI

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Mutat olarak düzenlenen toplantıların 1214’cüsüne AK Parti 
Konya Milletvekilleri Muhammed Uğur Kaleli ve Ziya Altunyaldız konuk oldu. MÜSİAD Konya 

Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta “Referandum Süreci” değerlendirildi. Kon-
feransa çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi katıldı. 

KONFERANS
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Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, 
16 Nisan’da sandık başına gidecek 
olan halkımızın ülkesi için en doğru 
kararı vereceğini söyledi. Türkiye’nin 
gelişmesine engel olan unsurların bu 
şekilde aşılacağını vurgulayan Başkan 
Okka, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 
ülkemize istikrar getireceğini ifade 
etti. 
  
Başkan Okka’nın konuşmasının ar-
dından AK Parti Konya Milletvekilleri 
Muhammed Uğur Kaleli ve Ziya Al-
tunyaldız’ın konuşmacı olarak katıl-
dığı konferansa geçildi. Konferansta 
ilk sözü alan Milletvekili Muhammed 
Uğur Kaleli, “Türkiye Cumhuriyeti’ni 
bugün iyi anlamak için dünü iyi anla-
mak gerekiyor. AK Partiyi iktidardan 
indirmek isteyenler birçok kez ope-
rasyon düzenlediler. Operasyonlarda 
başarılı olamayınca son çare olarak 
15 Temmuzda alçakça bir darbe girişi-
minde bulundular. Bir grup  Fetullahçı 
Terör Örgütü grubu hem devlete hem 
de millete saldırdı. Ama halkın gücü 
karşısında da duramadılar. Bugüne 
kadarki tüm operasyonlarda amaç-
lanan ise Recep Tayyip Erdoğan’ı tu-
tuklamak ve idam etmekti. Hep hesap 
yaptılar ama Allah’ın da bir hesabı 
olduğunu unuttular. Allah doğru ola-
nın yanındadır ve yardımcısıdır. Ülke-
mizde yaşanan bütün olumsuzlukları 
geride bırakarak ve tekrarı olmaması 

için 16 Nisan’daki referandumda artık 
karar milletin olacak. Millet ne derse 
başımızın üstünde yeri vardır. Bu refe-
randum yeni bir anayasa yapmanın da 
temellini atacaktır.

Bu sistemle bürokratik engelleri de 
aşarak daha çabuk daha hızlı kararlar 
alabileceğiz. Bunun için bölgesinde 
büyük ve güçlü bir Türkiye için halkı-
mızın 16 Nisan’daki referanduma des-
tek vereceğine inanıyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız ise “Ortaya koyduğumuz 
Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi 
birilerinin dediği gibi sadece adının 
Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasıyla 
daha az demokratik olmuyor. Bu be-
timleme ve niteleme yanlış, yersiz ve 
gerçeklikten tamamen uzaktır. Mevcut 
parlamenter sistemden Cumhurbaş-
kanlığı yönetim sistemine geçmekle 
asla ve asla daha az bir demokratik 
sisteme geçmiyoruz. Sistemin içeriği-
ni iyi okuyup anlamak gerekiyor. 

Peki, neden Türkiye’de böyle bir sis-
teme ihtiyaç duyuldu. 1950 ve 1960 
döneminde yeter artık söz milletin 
diyen bir hareket 1960 ihtilaliyle yöne-
timden alınarak 61 Anayasası yapıldı. 
Sonrasında yaşanan süreç ve mevcut 
sistem Türkiye’nin hedeflerine ulaş-
masına engel olmaya başladı. Halk 
iradesinin yönetime tam anlamıyla 
yansıyacağı Cumhurbaşkanlığı yöne-
tim sisteminde vesayet yok olacaktır. 
İstikrar ve başarı gelecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin hedeflerine 
daha hızlı ulaşmasını isteyenler en 
doğru kararı verecektir. Vatandaşları-
mızın bu değişikliğe takdiri ve tevec-
cühünden şüphemiz yoktur” ifadeleri-
ni kullandı.

Konferansın sonunda MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka AK 
Parti Konya Milletvekilleri Muhammed 
Uğur Kaleli ve Ziya Altunyaldız’a hedi-
ye takdim etti.
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Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “Hollanda’da Dışişleri Ba-
kanımızın uçağına inişe izin verilme-
mesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı-
mızın bulunduğu aracın durdurulması 
kabul edilemez gelişmelerdi. Demok-
rasi ve özgürlüklere bağlılığını her ve-
sileyle vurgulayan Hollanda makam-
larının bu tavırları, Hollanda’daki Türk 
toplumunun demokratik haklarına 
ve onuruna yönelik açık bir tacizdir. 
Bu tutum ve önyargılı zihniyet apa-
çık bir acizlik göstergesidir. Hollanda 
makamlarını bu tutumlarından dolayı 
şiddetle kınıyoruz. Hollanda ile 4 asır-
dır kesintisiz sürdürdüğümüz siyasi 
ve ekonomik ilişkilerimizi göz önüne 
aldığımızda, maruz kaldığımız bu ka-
bul edilemez ve tehlikeli uygulamanın 
diplomatik teamüllere uygun bir sü-

reçle düzelmesini temenni ediyoruz” 
diye konuştu.
  
Başkan Okka’nın konuşmasının ardın-
dan konferansa geçildi. Türkiye’nin 
yıllardır kuşatma altında olduğunu 
vurgulayarak konuşmasına başlayan 
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Ya-
rar, “90’lı yıllarda Türkiye’nin önemli 
şahsiyetleri suikasta nasıl kurban git-
tiğini ve iç siyasetimize nasıl müda-
hale edildiğine hepimiz tanık olduk. 
Bugün yaşadığımız hiçbir şey sürpriz 
değildir. 

Ülkemizin siyaseti de ekonomisi de 
çok uzun yıllardır abluka altında. Ne 
gitmemize izin veriyorlar ne çıkma-
mıza izin veriyorlar. 15 Temmuz’da 
özellikle Ülkemiz iç taraftan kendileri-
ne saldıran hainlere karşı dik durarak 

MÜSİAD Konya 
Şubesi tarafından 
Mutat olarak düzen-
lenen toplantıların 
1217’cisine Güvenlik 
Politikaları Uzmanı 
Mete Yarar konuk 
oldu. MÜSİAD Konya 
Şubesi toplantı sa-
lonunda gerçekleş-
tirilen konferansta 
“Son Dönemdeki 
Gelişmelerin İç Yüzü” 
değerlendirildi. Kon-
feransta çok sayıda 
MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD üyesi katıldı. 

“Türkiye Bölgesinde 
Daha Da Güçlenmelidir”

Güvenlik Politikaları Uzmanı 
Mete Yarar:

KONFERANS
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Milli bir direniş sergilemiştir. Ku-
şatmanın dışına çıkan Türkiye, 15 
Temmuz’a en güzel cevap El bab 
operasyonunda verilmiştir. Zor bir 
süreçteyiz. Ama Türkiye, surları ya-
rıp kuşatmanın dışına çıktığı andan 
itibaren yörüngesini tamamen de-
ğiştirmiştir. Artık aktif savunmada 
kalan değil, taarruz yapan bir poli-
tika gücüne sahiptir.

Dışişleri Bakanımızın uçağına iniş 
izni vermeyen, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanımızın bulunduğu 
aracın tutulduğu yerde toplanan 
Türk vatandaşlarımızı cop ve kö-
peklerle güç kullanarak dağıtıl-
maya çalışılması tamamen kabul 
edilemez bir durumdur. 
Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Ba-
kanı’na bu terbiyesizliği yapamaz. 
Hollanda gibi devletlere kendi Milli 
duruşumuzu gösterdik ve bundan 
sonrada göstermeye devam etme-
liyiz. Bundan sonra da asla taviz 
vermemeliyiz. Taviz verirseniz bir 
daha başınızı kaldırtmazlar. Hol-
landa ile ilişkilerimiz ne olacak so-
rusunu bir kenarıya bırakın. 1974’te 
bu oldu. Ülkemiz 3 yıl sıkıntı çekti, 
ama aldığı derslerle başka bir ülke 
oldu. 15 Temmuz ve El bab operas-

yonu bu ülkenin direnişidir. İnşallah 
bundan sonra yapacaklarımız da ül-
kemizin dirilişi olacaktır.
Birlik ve beraberliğimizden asla ödün 
vermemeliyiz. 

Bir olduğumuzu unutmamalıyız. Baş-
ka hiçbir tabir bizi kurtaramayacak. 
Önümüzde tarihi bir fırsat var. Coğ-
rafyamızda tek ayakta kalabilen ülke 
Türkiye’dir. Bunun için Türkiye bölge-
sinde daha da güçlü olmalıdır” diye 
konuştu.  

Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Güvenlik Politikaları Uzmanı 
Mete Yarar’a hediye takdim etti. 

KONFERANS
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MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
“Darbeler Tarihi ve 
Referandumun Önemi”Anlatıldı

MÜSİAD Konya Şubesi
 tarafından Mutat olarak
 düzenlenen toplantıların 
1216’cısına KTO-Karatay 
Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Ömer 
Akdağ konuk oldu. 
MÜSİAD Konya Şubesi brifing 
salonunda gerçekleştirilen 
konferansta “Darbeler Tarihi 
ve Referandumun Önemi” 
konuşuldu.  Konferansa çok 
sayıda MÜSİAD ve 
Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Cumhuriyet Döneminde 14 darbe 
ve darbe teşebbüsünün yapıldığını 
kaydederek konuşmasına başlayan 
KTO-Karatay Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Ömer Akdağ, “Meş-
ru yollarda iktidara gelmesi mümkün 
olmayanlar silah veya benzeri me-
totlarla ve dış mihrakların desteğiyle 
iktidar olmaya teşebbüs ettiler. Dev-
let-millet bütünlüğünden rahatsız 
olan kesimler darbe girişimi ve darbe 
teşebbüslerinde bulundular. Bütün 
darbeciler İrade-i Milliye’ye karşıdır. 
Milletin temel değerlerine düşmandır. 
Bütün darbeciler tam batıcıdır, kısmî 
batıcı değildir. Bütün darbeler batının 
bilgisi dâhilinde gerçekleşmektedir.12 
Eylül darbesinin gerekçesi Kenan Ev-
ren’in şu sözüyle çok iyi anlaşılacaktır; 
‘Ne yani, 12 Eylül’de yönetime el koy-
masaydık ta, Türkiye İran mı olsay-

dı!’ ifadesi bu. Ne demek İran olmak. 
Genelkurmay Başkanlığına gelmiş bir 
insan, İran’daki İslam anlayışı ile Türk-
lerdeki İslam anlayışını nasıl ayırt ede-
mez. Bu ne uzaklık böyle. Kenan Evren 
ve onun gibiler İslam’ın ne olduğunu 
bilmiyorlar. Cumhuriyet döneminde 
yapılan bütün darbeler Milletimizin 
İslami uyanışına bir tepki olarak ya-
pılmıştır. Peki, bu tepki karşılık buldu 
mu? Her darbeden sonra İslami uya-
nış eskisinden iki kat daha yükseldi.

Osmanlı döneminde 8 yılda bir darbe 
yapılırken, Cumhuriyet Dönemi’nde 
ise 1950’den 2016’ya kadar 5 yılda bir 
darbe ve darbe teşebbüsünde bulu-
nulmuştur. Darbe ve darbe teşebbüs-
leri daha da sıklaşmıştır. Milletimizin 
kök değerlerine ulaşması yaklaşmıştır. 
Milletimizin dönüşü hızlandıkça dar-

KONFERANS
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becilerin darbe teşebbüsleri artmış-
tır.

Milletimiz Orduyu hep Peygamber 
ocağı olarak gördü, bundan son-
rada yine öyle görmek istiyor. 15 
Temmuz’da Millet son hamlesini ve 
direnişini ortaya koyarak Orduda 
veya benzeri mahfillerde devlete 
ve millete karşı bir harekete geçi-
lirse, Millet iki misli direnişini gös-
terecektir. Bu Millet artık kökleriyle 
buluşmaya başlamıştır. 27 Mayıs’ta 
Menderes’in idam edildiği gün Ca-
milerde sessizce ağlayan Millet, 15 
Temmuz’da tankın üzerine çıkacak 
kadar cesaretlenmiştir. Bu son de-
rece önemlidir. 15 Temmuz darbe 
teşebbüsü Milletimizin direnişiyle 
başarıya ulaşamamıştır.  Tehlikenin 
devam ettiği kanaatindeyim. İnancı-
mızın ve ruhumuzun güçlendirecek 
çalışmalar yapılmalıdır. Yani direnişe 
ve dirilişe devam edilmelidir.
Mevcut parlamenter sistem Türki-
ye’yi meşgul etmektedir. Referan-

dumda Milletimizin en doğru kararı vereceği kanaatindeyim” diye konuştu. 

Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Ulular, KTO-Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Akdağ’a he-
diye takdim etti. 

KONFERANS
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka,

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 1’inci yıldönümünde MÜSİAD Konya nöbet yerindeydi. 
15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 1’inci yıldönümünde Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve üyelerle 

birlikte Mevlana Meydanında buluştu. MÜSİAD Konya Şube Üyeleri sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet yerini terk etmedi. 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka,  “Referandumda 
‘evet’ diyenleri denize dökeceğiz” diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt başta olmak üzere referan-
dum sürecince tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunanlara sert tepki gösterdi. Başkan Okka, yaptığı 

yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi; 

“Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve kalıcı istikrarı birlik ve beraberlikten geçtiğine 
inanmaktayız. Ülkemiz topyekûn dayanışma içerisinde geleceğe çok daha güçlenerek gidecektir. Ülkemiz 

kritik süreçten geçerken birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duyduğumuz son 
günlerde, halkımızı kutuplaşmaya kin ve düşmanlığa sevk edecek açıklamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. 

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un denize dökmekle tehdit ettiği ve haddini aşan açıklamalarını 
kesinlikle kabul etmiyoruz. Hoşgörünün başkenti konumundaki Konya’nın bir Milletvekilinin millet iradesini 

yok sayarak yaptığı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. CHP’li Hüsnü Bozkurt’un bu söylemlerinden dolayı Aziz 
Türk milletinden özür dilemeye ve istifa etmeye davet ediyoruz.  

Referandum tarihi yaklaştıkça halkın ortaya koyacağı iradeden rahatsız olan bazı kesimler hakaret ve tehdit 
içeren açıklamalarda bulunmaktadır. O güne kadar herkes her şeyi söyleyebilir, her türlü yorumu yapabilir 

ama Milletimize yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalarda bulunamaz.
Özellikle 15 Temmuz gecesi alçakça ve haince düzenlenen darbe girişimine karşı canını siper ederek tankın 

tüfeğin önünde dik duran Türk milletine hakaret ve tehdit içeren her türlü açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Bir-
birini seven, birbirine bağlı, birbirine saygılı olan insanlardan oluşan milletimize karşı daha da saygılı olmaya 

davet ediyoruz. Başta, seçilmiş milletvekilleri olmak üzere sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı duyması-
nı istiyoruz” şeklinde konuştu

CHP’li Vekil Hüsnü Bozkurt’a 
sert tepki gösterdi
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MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Okka:

“Yeni sistem
gücümüze güç 
katacaktır”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka,  Cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçişi sağlayan Anayasa Referandumun sonucunu
değerlendirdi.

6 Nisan Pazar gününe kadar herkesin her şeyi söylediğini her türlü yorumu 
yaptığını ve  son sözü Milletin söylediğini vurgulayan MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Ömer Faruk Okka, “Milletimiz vatandaşlık görevini yerine geti-
rerek sandığa koştu ve geleceğine sahip çıktı. Bu halk oylamasında 

yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yoktur. Bu kararın tek 
kazananı aziz Türk milletimizdir. Bütün baskılara rağmen yeni ve 

güçlü Türkiye olma yolunda Milletimiz iradesini ortaya koyarak 
kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ülke-
mize istikrar gelecek ve büyük Türkiye yolunda ayak bağı olan 
unsurlar bertaraf edilecektir. İş dünyasının temsilcileri olarak 
istikrar ve güven için “Evet” diyen Milletimizin kararına her-
kesi saygılı olmaya davet ediyoruz. 

Bu referandumda da, kayda değer herhangi bir olayın ya-
şanmaması, referanduma katılım oranının çok yüksek bir 
oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına önemli kazanımları-
mızdandır. 
Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar ge-
ride kalmıştır. Yeni ve güçlü Türkiye için en çok ihtiyacımız 
olan birlik ve beraberliğimizdir. Artık önümüze bakarak eko-

nomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam 
etmelidir. 

Yeni sistem, ülkemizin ekonomik gücünü de ateşleyecek ve teşvik 
edecektir. Kendine güveni artan, gelecek kaygısı olmayan iş dünyası 
yatırımlarını artıracaktır. İşsizlikten enflasyona, yatırımlardan sosyal 
adaletin tam olarak sağlanmasına kadar birçok alanda son dönem-
de ortaya konulan gelişmeler artık yeni bir seviyeye ulaşacaktır. 
MÜSİAD olarak üretmeye ve büyümeye ara vermeden devam edip 
rehavete kapılmadan daha çok çalışacağız. ”

Sözlerinin sonunda “Milletimizin  ‘EVET’ kararının Ülkemiz, Mil-
letimiz ve iş dünyamız için hayırlara ve berekete vesile olmasını 
dilerim” ifadelerini kullandı.
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Çağlar: “Yönetimde istikrar, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle garanti altına alınıyor”

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan Mutat olarak düzenlenen 
toplantıların 1222’cisine Siyaset,  
Ekonomi ve Toplum Araştır-
maları Vakfı (SETA) Toplum 
ve Medya Araştırmaları Direk-
törü İsmail Çağlar konuk oldu. 
MÜSİAD Konya Şubesi brifing 
salonunda gerçekleştirilen 
konferansta “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde Siyasetin 
Dönüşümü” konusu değerlen-
dirildi. Konferansta çok sayıda 
MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi 
katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “16 Nisan 
Pazar günü gerçekleştirilen halk 
oylaması ile Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet sistemine geçişi sağla-
yan Anayasa değişiklik sürecini 
geride bıraktık. Milletimiz vatan-
daşlık görevini yerine getirerek 
sandığa akın etmesi ve geleceğine 
sahip çıkması bizleri son derece 
memnun etmiştir. Sandıktan çıkan 
sonucu herkesin kabul etmesini ve 
saygı duymasını istiyoruz. Bugün-
den itibaren bizler önümüze ba-
karak her zamankinden daha çok 
üretmeye ve büyümeye devam 

etmeliyiz. Ekonomi bizim için en 
önemli gündem maddesi olmalı” 
ifadelerini kullandı.
Başkan Okka’nın konuşmasının ar-
dından konferansa geçildi. Vakfın 
çalışmaları hakkında bilgi vererek 
konuşmasına başlayan Siyaset,  
Ekonomi ve Toplum Araştırma-
ları Vakfı Toplum ve Medya Araş-
tırmaları Direktörü İsmail Çağlar, 
“Vakfımız, Cumhurbaşkanlığı sis-
temine geçişi sağlayan Anayasa 
Referandumun sürecinde aktif 
olarak çalıştı. Bu işin en zor kısmı-
nı geride bıraktık. Şimdi yapılması 
gereken çok iş var. İlk olarak önce-
likle kanunların tek tek gözden ge-
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çirilmesi gerekiyor. Önümüzde 
daha üzün ve meşakkatli bir 
süreç var.
Peki, neden böyle bir sisteme 
ihtiyaç duyuldu. Siyasetçiler 
meydanlarda sürekli anlattı, 
İstikrar olacak, erken seçim ol-
mayacak ve seçim gecesi ülke-
yi kimin yönettiği belli olacak. 
Bunlar bilinen ve bildiğimiz 
faydalardır. Bunların ötesinde 
Türkiye’de kurulmuş devlet 
yapısına ne kadar uğraşırsa-
nız uğraşın içerisine çok fazla 
nüfuz edemiyordunuz. Zaman 
zaman çok ciddi uyuşmaz-
lıklar yaşandı, buna hepimiz 
şahit olduk. Bürokratik direnç 
siyasetçileri kabul etmiyordu. 
Ülkede siyasi belirsizlik gün-
demden hiç düşmüyordu. Yeni 
sistemle bu engeller tamamen 
ortadan kalkmış olacak. Teknik 
faydalarını bir kenarıya bıraka-
lım, daha dar bir perspektiften 
baktığımızda baş aşağıya du-
ran bir yapı, normale dönüştü-
rülerek yere sağlam basar hale 
gelecek. 2019 da gerçekleştiri-
lecek seçim sonrası yürürlüğe 
girecek olan sistem, Meclis’te 
siyasi parti temsilcilerini uz-

laştıracak. Televizyon ekranlarında 
kavga eden siyasi parti temsilci-
lerini artık görmeyeceğiz. Seçilen 
Cumhurbaşkanı’nın elinde birçok 
yetki var. O’da bazı konular için 
mecburen uzlaşma yoluna gide-
cek.
Seçim barajında bir denge söz 
konusudur. Biri yönetimde istik-
rar, diğeri ise temsilde adalet... 
Türkiye’deki seçim barajı Avrupa 
ortalamasına göre yüksek oran-
dadır. Ama son 15 yıldır bu baraj 
oranıyla temsil oranımız düşmedi. 
Böyle bir sistem getirmişken ba-

rajı biraz daha aşağıya çekme 
imkânınız var. Temsilde adale-
te kâğıt üzerinde de olsa biraz 
daha yükseltebilirsiniz. Çünkü 
yönetimde istikrar, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemiy-
le garanti altına alındığı için se-
çim barajını aşağıya çekilebilir” 
şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka, (SETA) Toplum ve 
Medya Araştırmaları Direktörü 
İsmail Çağlar’a hediye takdim 
etti.

KONFERANS
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Müstakil Sanayici İş Adamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nde, 
Konya protokolü ve üyeler gele-
neksel iftar programında bir araya 
geldi. Programa, AK Parti İl Başka-
nı Musa Arat, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Hüsniye Erdoğan, Leyla 
Şahin Usta ve Mehmet Babaoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Abdülmelik Öte-
gen, Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Es-
naf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Ali Osman Karamercan, MÜSİAD 
Konya Şube Üyeleri ve Genç MÜ-
SİAD üyelerinin yanı sıra çok sayı-
da basın mensubu katıldı. 

Konya Protokolü 

MÜSİAD Konya
İftarında
Buluştu

HABERLER
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Programın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Ülke ekono-
misini ve gündemi değerlendirdi. 
Türkiye’nin vesayetten, ekonomik 
müdahalelere, darbelerden ve 
muhtıralardan çok çektiğini ifade 
eden Başkan Okka, “Bugün, büyük 
Türkiye olma yolunda bu tür saldı-
rılarla kaybedecek tek bir dakika-
mız bile yoktur. 16 Nisan’daki tarihi 
referandumdan sonra ülkemizde 
yeni bir dönem başlamış, Anaya-
sa değişikliğiyle birlikte belirsizlik 
ortamı ortadan kalkmıştır. Yeni 
sistem ülkemizin ekonomik gücü-
nü ateşleyecek ve teşvik edecek-
tir. Kendine güveni artan, gelecek 
kaygısı olmayan iş dünyası yatırım-
larını artıracaktır. İşsizlikten enflas-
yona, yatırımlardan sosyal adaletin 
tam olarak sağlanmasına kadar 
birçok alanda son dönemde orta-
ya konulan gelişmeler artık yeni 
bir seviyeye ulaşacaktır. MÜSİAD 
olarak üretmeye ve büyümeye ara 
vermeden devam edip rehavete 
kapılmadan daha çok çalışacağız. 
İhracat rakamlarında geçtiğimiz 
yılın Nisan ayına göre yüzde 4’lük 

bir artış yaşandı. Bu artış bizleri 
ziyadesiyle memnun etse de, cid-
di fedakârlıklar yapan sanayicile-
rimize ve iş adamlarımıza verilen 
destek ve teşvikler devam etmeli, 
yapısal ekonomik reformlar daha 
da güçlü ve ivedi bir şekilde ortaya 
konulmalıdır. İş dünyasının önün-
deki bürokratik engeller ortadan 
kaldırılmalı ve gündemimizin bi-
rinci maddesi ekonomi olmalıdır. 
İş dünyasına sağlanacak her türlü 
destek ve teşvik ile ekonomik re-
formların yeni yatırımların önünü 
açacağı unutulmamalıdır.

Dünya üzerinde, özellikle de Or-
tadoğu’da yaşanan savaş ve ça-
tışma ortamı hem ülkemizin hem 
de şehrimizin ihracatını olumsuz 
etkilemiştir. Yolumuza devam ede-
bilmek ve Büyük Türkiye yolunda 
katkımızı artırmak için MÜSİAD 
Konya olarak yeni pazar arayışla-
rımızı sürdürmekteyiz. İş adamları 
ve Konya’mız açısından son derece 
önemli olan İş seyahatlerimizi sür-
dürmeyi ve Konya iş âlemine yeni 
açılımlar sağlamayı planlamakta-
yız.

HABERLER
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Konya, şehrimizin ihtiyaç duydu-
ğu ve ekonomik yapısını güçlendi-
recek projeler hazırlamaya, devam 
eden projelerinde sonuna kadar 
takipçisi olmaya devam edecektir. 
Özellikle üzerinde uzun yıllardır 
çalıştığımız ve geçtiğimiz Aralık 
ayında ihalesi tamamlanan ve ya-
pım aşamasında olan Lojistik Mer-
kez Projesinin devreye girmesiyle 
birlikte Konya, Anadolu’nun lojis-
tik üssü haline gelecektir. Konya, 
Karaman, Mersin Demiryolu hattı 
projesi ile limana ulaşacak olan 
sanayicimiz dış ticarette büyük 
avantaj sağlayacaktır. Bu projeler 
sadece Konya’nın değil bölgemiz-
deki tüm illerin ihracatını artıra-
caktır. MÜSİAD Konya, projelerin 
takipçisi olmaya devam edecek-
tir” diye konuştu.

Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü ise “Ülke adına her 
birimiz ortak bir sorumluluğu pay-
laşıyoruz. Her birimiz görev alan-
larımızda ülke adına sorumluluğu-
muzu yerine getirmek için gayret 
gösteriyoruz. Görevlerimiz farklı 
olsa da sorumluluğumuz ortaktır. 
Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti son dönemlerde misyonu 
ve vizyonuyla bütün dünyada fark 
edilmiş ve kendinden söz ettiren 
bir ülke haline gelmiştir. Bizler iş 
dünyası olarak en başından beri 
doğru olan her şeyin arkasında ol-
duk bundan sonrada olamaya de-
vam edeceğiz. İş dünyasının sıkın-
tıları ortada, ama yine üretmeye, 
yine ihracatımızı artırmaya devam 
ediyoruz. 2017 yılının ilk 4 ayında 
Ülkemiz ve Konya’mız ihracatında 
artış kaydetti. Bu şehrimiz adına 
memnuniyet verici bir gelişmedir. 
Artık her şeyi bir tarafa bırakarak 
çalışma zamanıdır.

Artık 2,5 yıllık bir seçimsiz dönemi bir 
fırsat olarak görüyoruz. Bu dönemde 
ihracatımızı artırmaya ve işlerimize 
daha da yoğunlaşmalıyız. Üretim Re-
form paketinde birçok soruna çözüm 
üretileceğini ve bazı yüklerin sanayici-
lerimizin üzerinden kalkacağını bekle-
mekteyiz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Er-
doğan’ın konuşmasının ardından son 
olarak kürsüye gelen Milletvekili Meh-
met Babaoğlu da “AK Parti, demokra-
si konusunda oldukça önemli kararlar 

aldı ve bundan sonrada almaya de-
vam edecek. Özellikle iş dünyasını ra-
hatlatacak birçok çalışma yürütmek-
tedir. Reformların zamanı geldiğinde 
Meclis’ten tek tek geçireceğiz. Özellik-
le iş dünyasını rahatlatacak ve büyük 
katkı sağlayacak olan ‘üretim reform 
paketi son aşamaya geldi ve en kısa 
sürede hayata geçecek. AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri olarak her zaman iş 
birliği içinde çalışmaya hazırız” dedi. 

MÜSİAD
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MÜSİAD Konya Şubesi, Kon-
ya Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası, Ticaret Odası, 
Sanayi Odası ve Ticaret Borsası 
tarafından   Programa Ankara’da 
görev yapan Konyalıların yanı sıra, 
Konya Valisi Yakup Canbolat, Afri-
ka Büyükelçileri, Orman ve Su İşle-
ri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya İl Başka-
nı Musa Arat, AK Parti Konya Mil-
letvekili Muhammed Uğur Kaleli, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Şahin, sivil toplum ku-
ruluşu ve iş dünyası temsilcileri, 
yerel ve ulusal basın mensupları 
ile çok sayıda davetli katıldı. 

KONYALILAR GELENEKSEL 
İFTAR PROGRAMINDA BİRARAYA GELDİ
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İftar yemeğinin ardından progra-
mın açılış konuşmasını yapan MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “Körfez bölgesinde 
yaşanan gelişmeleri üzüntü ile ta-
kip ediyoruz. Özellikle ifade etmek 
isterim ki, teröre destek bahanesi 
ile Katar, uluslararası platformlar-
da hedef gösterilmekte ve İslam 
ülkeleri arasında nifak tohumları 
ekilmektedir. Müslümanın Müs-
lümana düşman edilmeye çalışıl-
dığı açıkça ortadayken, birlik ve 
beraberliğe daha da fazla ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde, körfez 
ülkelerini bu oyuna gelmemeleri 
konusunda uyarıyoruz. MÜSİAD 
Konya olarak, dost ve kardeş Ka-
tar’ın yanında olduğumuzu bir 
kez daha ifade ediyorum. Ülkemiz, 
kriz ve çatışmaların yaşandığı, 
zorlu bir coğrafya da yer almak-
tadır. Bir yandan terörle mücadele 
ederken, bir yandan da, bu zorlu 
coğrafyada devraldığımız mirasın 
gereğini yerine getirmeye gay-
ret ediyoruz. Bütün bu zorluklara 
rağmen, hedefimizden sapmadan 
ilerleyeceğimize inanıyoruz. Bizim 
için 2017 yılının birinci çeyreğinde 
gerçekleşen yüzde 5’lik büyüme 
oldukça önemliydi. Dünya eko-
nomilerindeki olumsuz havaya 
rağmen Türkiye ekonomisinin bu 
yılının ilk çeyreğindeki büyüme 
oranı bizleri son derece umutlan-
dırmıştır. Açıklanan bu veriler her 
alanda kendisini ispatlayan ülke-
mizin ekonomi alanında da varım 
dediğinin bir kanıtıdır.

15 Temmuz’daki ağır süreci geride 
bırakan ülkemizin, ekonomik moral 
olarak bu verilere çok ihtiyacı vardı. 
Pek çok yatırımcıya ve uluslararası 
sermayeye ülkemize yatırım yapması 
açısından önemli bir güven verecek-
tir. Ekonomimizdeki büyümenin önü-
müzdeki dönemlerde daha da artması 
ve sürdürülebilir hale gelmesi için reel 
sektörü destekleyen, üretimi ve ihra-
catı önceleyen, büyüme ve istihdamı 
önemseyen reformların bir an önce 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Sağlanan istikrar sürekli hale gelme-
lidir. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda 
bizleri güzel günlerin beklediği unu-
tulmamalıdır. 

Dünya ekonomi piyasalarında yaşa-
nan pek çok olumsuzluğa rağmen, 
üretmekten vazgeçmeyen ve ülke-
mizin büyümesinde kilit rol oynayan 
sanayicilerimizi ve işadamlarımızı bu-
radan bir kez daha kutluyorum.   

İstanbul Sanayi Odası tarafından her 
yıl açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde Konya’nın 
9 firma ile temsil edilmesi bizle-
ri memnun etse de bu sayıyı yeterli 
bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. 
İSO 500 listesine giren firma sayımı-
zın önümüzdeki yıllarda katlanarak 
artması en büyük temennimizdir. Bu 
vesile ile listeye girerek şehrimizi tem-
sil eden Konya Şeker, Eti Alüminyum, 
Tümosan, Ova Un, Aydınlar Yedek 
Parça, Helvacızade, Enka Süt, Akova 
Süt ve Hekimoğlu Un ’un tüm yönetici 
ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarıla-
rının devamını diliyorum.

MÜSİAD Konya olarak, iş adamları ve 
kentimiz için son derece önemli olan 
İş seyahatlerimizi sürdürmeye ve yeni 
açılımlar sağlamaya devam ediyoruz. 
Ekonomimizde yaşanan bu gelişme-
lere destek olarak ihracatçılarımız için 
MÜSİAD Konya olarak bizde, yeni pa-
zar arayışlarını sürdürmekteyiz. Özel-
likle “Hedef Afrika” sloganıyla hareket 
ederek Afrika ülkeleriyle ikili ilişkileri-

mizi her alanda artırmaya yönelik ça-
lışmalarımız devam etmektedir. MÜSİ-
AD Konya, şehrimizin ihtiyaç duyduğu 
ve ekonomik yapısını güçlendirecek 
projeler hazırlamaya, devam eden 
projelerinde takipçisi olmaya devam 
edeceğini buradan bir kez daha ilan 
ediyorum. 

Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki, olsun 
ki, her sene Ramazan ayında, bereket-
li iftar sofralarımız vesilesiyle, “Birlikte 
Konya“ olmanın güzelliğini, kardeşlik 
halkasını, paylaşmayı ve tanışıp kay-
naşmayı yeniden tecrübe etme imkâ-
nı buluyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konya Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası Başkanı Seyit Faruk 
Özselek’te yaptığı konuşmada “Yerli 
ve milli duruşumuzla tüm Türkiye’ye 
örnek olduk çünkü biz Konya’yız. Hiç 
unutmayacağımız 15 Temmuz karanlık 
bir gece ama dik bir duruş sergileyen 
büyük ve yeni Türkiye o gece de yine 
en güçlü desteği biz Konya olarak ver-
dik vermeye de devam edeceğiz” diye 
konuştu. 

Türk İslam medeniyetinin ilk merkezi-
nin coğrafyada Konya olduğunu ifade 
eden Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek’te “Bu toprakların 
vatan kılınmasındaki şehirler açısın-
dan Konya’dır. 1200’lü yılların en muh-
teşem Türk şehri kabul edilen Kon-
ya’mızı geçmişi kadar görkemli bir 
geleceğe hazırlamakta bütün kurum 
ve kuruluşlar olarak bizlerin görevidir” 
şeklinde konuştu. 

Dünyanın büyük bir uluslararası sis-
tem krizi içerisinde olduğunu dile 
getirerek konuşmasına başlayan Eski 
Başbakan ve AK Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Davutoğlu ise “Bir tarafta 
geleceği altı ay önce görev başı yap-
masına rağmen önümüzdeki dönem-
de yaşadığımız soruşturmalarla nere-
ye gideceği, ne olacağı belli olmayan 
bir Amerikan sistemi ve Amerikan 
Başkanı etrafındaki tartışmalar, diğer 
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taraftan 3-4 ay önce seçim yapmasına 
rağmen hükümeti kuramamış Hollan-
da ve yeni seçim yapmasına rağmen 
istikrara kavuşamamış İngiltere ve 
Brexit uygulamasıyla nereye gideceği 
belli olmayan bir Avrupa Birliği. Öbür 
tarafta bütün biriken gücüne rağmen 
hala uluslararası sistem içindeki ba-
rış gücü rolünü oynayamayan Asya 
ve dünya sisteminde ekonomik mali 
siyasi olarak büyük bir krizin büyük 
görüntülerin yansıması. 

Öbür tarafta son olarak Katar krizin-
de ortaya çıktığı gibi her an birbiriyle 
çatışmaya hazır gibi görünen Sünni 
- Şii ayrımından sonra şimdi Sünniler 
arasında Katar’da Körfez’de yaşanan 
ayrışmalarla daha da atomize edilmiş 
bir İslam Dünyası ve bunun merkezin-
de bütün krizlerin ortasında bir sene 
önce hain bir çetenin teşebbüsüyle 
suikastına maruz bırakılmak istenen 
bu aziz ülke. İç içe geçmiş krizler hal-
kası içindeyiz” dedi.

MÜSİAD’ın kurulduğu dönemde mu-
halefetin odağında yer aldıklarını kay-
deden Davutoğlu, 28 Şubat’ta bilim 
adamları olarak başörtüsü gibi birçok 
meselede baskıyla karşılaştık. O gün-
kü ideallerimizi son 14 yılda ne kadar 
hayata geçirdiğimizi her yıl sorgula-
mak ve muhasebe etmek durumun-

dayız. Çünkü 14 yıldır inşa edici bir 
faaliyetin içindeyiz. Bu inşa ettiğimiz 
faaliyetten daha zorlu bir yol var. He-
pimizin en sağlam ahlaki ilkeleri, en iyi 
donanımla bezeyerek, bu yola devam 
etmesi gerekiyor. Sahip olduğumuz 
güç ne olursa olsun, o gücü nefsimizle 
terbiye edeceğiz. Sonra o gücü ahlak 
temelinde zırhla kuşatarak, millete bir 
merhem olarak sunacağız” 

Büyük Türkiye inşasından bahse-
deceksek önce ve mutlaka devlette 
vicdanı, adaleti, merhameti inşa et-
menin gerekli olduğunu da ifade eden 
Ahmet Davutoğlu, “Ehliyeti, liyakati 
bürokrasiye hakim kılacağız. Sonra bu 
konuda yanlış iş olduğunda, yanlış bir 
şey yapıldığında susmayan ve cesa-
retle konuşan ilim adamlarını yetişti-
receğiz. 

Milleti irşat eden, yurtdışına kaçıp da 
oradan güya bir takım ünvanlar kulla-
narak bu millete suikast yapan değil. 
Milletin içinde yaşayan, milletin içinde 
gerekirse ölmeyi göze alan ama bu 
toprakları terk etmeden hakkı, hikme-
ti, irfanı tebliğ eden ilim adamlarına 
ihtiyacımız var” diye konuştu. 

Program, MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, Konya Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Eski 
Başbakan ve AK Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Davutoğlu’na hediye tak-
dimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son 
erdi.

HABERLER
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MÜSİAD Konya Şubesi’nin geleneksel 
hale getirdiği bayramlaşma progra-
mı Ramazan Bayramının 1’inci Günü 
şube binasında yapıldı. Programa 
Programa AK Parti Konya Milletvekili 
Muhammed Uğur Kaleli, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Müsteşarı Refik Tuz-
cuoğlu, Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan, 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir-
ler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
MÜSİAD Konya 3. Dönem Şube Baş-
kanı Ziya Özboyacı, 5. Dönem Başkanı 
Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, İŞKUR İl Müdürü Emrah 
Keleş, sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD 
Konya Şube üyeleri, iş ve siyaset dün-
yasından birçok isim katıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Bereketli ve faziletli bir ayı geride bı-
rakarak bayrama eriştik. Bütün İslam 
aleminin Ramazan Bayramını tebrik 
ediyorum. Ülkemizde zaman zaman 
oldukça can sıkan hadiseler yaşan-
makta. Yaşanan alçak saldırılarda ha-
yatını kaybeden şehitlerimize cenabı 
hak’tan rahmet, ailelerine başsağlığı 
diliyorum.

MÜSİAD Konya Şubesi olarak cum-
hurbaşkanımızın önderliğinde devle-
timizin FETÖ, PKK, Suriye’nin PKK’sı 
olan PYD-YPG ve İslam’ı istismar 
ederek kendine alan açmaya çalışan 
DAEŞ gibi eli kanlı yapılarla verdiği 
mücadeleyi sonuna kadar destekli-
yoruz. Terörle mücadelede verdiğimiz 
şehitlerimizin tek bir damla kanı dahi 
boşa gitmemektedir. 

Müstakil Sanayici ve 
İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) geleneksel 
hale getirdiği bay-
ramlaşma programı 
toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. İş dün-
yasını ve üyelerimizin 
bir araya geldiğini 
programda Ülkemizde 
ve İslam coğrafyasın-
da yaşananlar günde-
me geldi.

MÜSİAD Konya Şubesi Bayramlaşma Programı 
İş ve Siyaset Dünyasını bir araya getirdi
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Son yapılan operasyonlarla PKK, 
tarihinin en ciddi kayıplarını verme-
ye başlamıştır. Artık bölge halkının 
da açıkça tavır aldığı bu örgüt, her 
geçen gün daha fazla köşeye sıkış-
mıştır. FETÖ gibi PKK’nın da mille-
timizin dirayeti, devletimizin gücü 
karşısında direnme şansı kesinlikle 
yoktur. PYD-YPG’yi de aynı kaçınıl-
maz akıbet beklemektedir” ifadele-
rine yer verdi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk ise “2016 yılında çok zor 
süreçlerden geçtik. İçerisinde hain 
darbe girişiminin de bulunduğu, 
ekonomik anlamda gerçekten zor 
bir yıl oldu. 2017 yılı da yavaş yavaş 
toparlanma yılı oldu. Ancak bölge-
mizdeki süreç devam etmektedir. 
Maalesef hiç hesapta olmayan farklı 
farklı krizler yaşıyoruz. Son olarak 
da Katar krizi yaşandı. Osmanlı’nın 
körfezde çıktığı son nokta Katar’dır. 
Şimdi bir üs vasıtasıyla askerlerimiz 
oraya yerleşmeye başladı. Bu sorun 
inşallah çözülecek. Yapılanlar üm-
metin birliğine ve beraberliğine kas-
ten yapılıyor. Ümit ediyoruz ki tekrar 
birlik beraberlik sağlanır” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü de “2017 yılının ilk çeyrek 
büyüme oranları ikinci çeyrek için 
ümitlerimizi arttırdı. İnşallah 2017 yılı 
başarılı bir yıl olur. Ekonomik beklen-
tilerimiz şuan ki resme göre henüz 
gerçekleşmedi. Maalesef bazı krizler 
ülkemizin yakasını bırakmıyor. Görü-
nen o ki bir süre daha bu şartlarda 
mücadele edeceğiz. Türkiye bir taraf-
tan büyümeyle, bir taraftan sanayi-
leşmeyle bir taraftan da ekonomiyle 
ilgilenecek” şeklinde konuştu. 

MÜSİAD Konya 3. Dönem Şube Baş-
kanı Ziya Özboyacı, 5. Dönem Başkanı 
Aslan Korkmaz ve 6. Dönem Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’in selamlama konuş-
malarının ardından söz alan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru da “Gö-
nül coğrafyamız ateş hattı altında. 
Ülkemizde ve İslam coğrafyasında ya-
şanan hadiselerden dolayı hüzünlü bir 
bayram yaşıyoruz. Ramazan ayının ve 
bayramın tüm İslam âlemin kurtuluşu-
na vesile olmasını temenni ediyoruz” 
diye konuştu.

“İslam dünyası adeta kan ağlıyor” 
diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Refik Tuzcuoğlu ise “İslam 

dünyasında yaşanan zulmün sona 
erdiği bir bayram yaşamak için dua 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Muham-
med Uğur Kaleli “Bu güzel ülkemizi 
bize emanet eden şehitlerimize ve 
15 Temmuz’daki hain darbe girişi-
minde şehit düşen 15 Temmuz şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Allah birlik ve beraberliğimizi 
artırsın” dedi. 

Program diğer sivil toplum kuruluş-
ları başkanlarının katılımcılara se-
lamlama konuşması ardından sona 
erdi.
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22’inci Olağan Genel Ku-
rul’da 7’inci Dönem Başkanlığına 
seçilen Ömer Faruk Okka ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Konya Valisi 
Yakup Canbolat’ı makamında zi-
yaret etti. Yeni Yönetim Kurulunu 
takdim eden Başkan Ömer Faruk 
Okka, yapılacak çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. 

Genel Kurula katılımlarından do-
layı Vali Canbolat’a teşekkürlerini 
ileten MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “1993 yılın-
da kurulan MÜSİAD Konya Şube-
si, sanayicilerimizin birlikteliği ile 
şehrimizin dinamik yapısına katkı 
sağlamak için çalışmalar yapmak-
tadır. MÜSİAD Konya Şubesi ola-
rak şehrimizin ekonomik yapısını 
güçlendirmek için projeler hazır-
lamaya devam edeceğiz.

MÜSİAD Konya’dan

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Konya Valisi Yakup 
Canbolat’ı ziyaret etti. 
Vali Canbolat, Başkan Okka’ya ve 
Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun 
dileklerini iletti.

Ziyaret
Vali Canbolat’a
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Bağımsızlığımıza, birlik ve bera-
berliğimize kastedilen 15 Temmuz 
gecesinde, MÜSİAD Konya Şu-
besi, milletimizin safında, bütün 
üyeleriyle birlikte meydandaydı. 
Vatanımızın istiklaline ve istikba-
line sahip çıktı ve çıkmaya devam 
edecek.

15 Temmuz’dan sonra Ülkemize 
yönelik dolaylı ve doğrudan sal-
dırılar her geçen gün artıyor. Ül-
kemiz ikinci bir İstiklal Mücadelesi 
veriyor. Bütün İslam coğrafyası 
kan ağlıyor. Coğrafya içerisinde 
adeta bir ateş çemberi içerisinde-
yiz. Bizleri hiçbir şey yıldıramaya-
cak, hep dediğimiz gibi Üretmeye 
ve Direnmeye devam edeceğiz ” 
şeklinde konuştu.

Başkan Ömer Faruk Okka ve Yö-
netim Kurulu üyelerine hayırlı 
olsun dileklerini ileten Vali Ya-
kup Canbolat, “Yeni yönetiminize 
Allah güç kuvvet versin. Ülke-

mizin ve Konya’mızın üretmeye, 
çalışmaya ve gelişmeye ihtiyacı 
var. Konya için elinizden geleni 
yapacağınıza inanıyorum. Kentin 
gelişimine ve büyümesine büyük 
katkı vereceğinizi umuyorum. Bu 
bir bayrak değişimi, önemli olan 
alınan noktada daha ileriye taşıya-
bilmek. Sivil toplum örgütü olarak 
sanayici ve iş adamlarımızı temsil 
etmenin getirdiği sorumlulukla-
rın yanı sıra, devletimizin gücünü 
diğer ülkelere taşıma noktasında 
önemli görev üstleniyorsunuz. 
Son yaşanan olaylar şunu gös-
teriyor ki, Türkiye bu coğrafyada 
ayakta durması zor, ama güçlü bir 
şekilde ayakta durması gereken 
bir ülke. Türkiye ayakta duramı-
yorsa orta doğu hiç duramıyor. 
Türkiye bu bölgede denge bir 
ülke, Türkiye’nin ayakta durma-
ması için dış mihraklar ellerinden 
geleni yapmaktadır. Türkiye, güçlü 
bir şekilde direniyor, bu noktada 
da belli bir seviyeye geldi. Bunu 

daha ileriye taşımak için hepimize 
ayrı ayrı görevler düşüyor” ifade-
lerini kullandı. 

Ziyaretin sonunda Başkan Ömer 
Faruk Okka, Vali Yakup Canbolat’a 
sertifika takdim etti.
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Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya’nın dışa açılmasında MÜSİ-
AD Konya’nın büyük rol üstlendiği 
söyledi. MÜSİAD Konya’nın, tüm 
sivil toplum kuruluşlarına da ör-
nek olduğunu ifade eden Başkan 
Akyürek, “Bir şehrin gücünü üre-
tim belirler. Yaşanabilir bir şehirde 
üretim ve katma değerleri oluştu-
ran unsurlar yoksa güçlü değildir. 

elimizden gelen her türlü gayreti 
sarf edeceğiz. Şehrimize ve Mille-
timize katkı sağlayacak her türlü 
çalışmalara ve faaliyetlere birlik ve 
beraberlik içerisinde destek ver-
meye hazırız” ifadelerini kullandı. 

Ziyaretin sonunda Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka’ya hediye takdim etti.  

Güçlü bir şehir olması sadece yol 
su, kanalizasyon çevrecilik çalış-
malarıyla mümkün değildir. Ancak 
kalkınmada top yekûn hamle-
ler yapılarak ortak akılla hareket 
edilmelidir. Hamdolsun Konya, bu 
birlikteliği sağladı. MÜSİAD ve iş 
âleminin birlikteliğe büyük katkısı 
oldu. MÜSİAD, Konya’nın siyasi, 
ekonomi, sosyal ve kültürel haya-
tına yön verdi. Konya iş âlemine 
teşekkür ediyorum. Sizler de bu 
güzellikler zincirine yeni halkalar 
ekleyeceğinize inanıyorum” diye 
konuştu. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka’da “Bu bir bay-
rak yarışıdır. Bizde bayrağı devral-
dığımız yerden itibaren çok daha 
iyi çalışmalar yapabilmek için 

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk 
Okka ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek’i 
makamında ziyaret etti. 

MÜSİAD Konya Şubesi’nden 
Büyükşehir Belediye Başkanı

Ziyaret
Akyürek’e 
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Konyalı Vekillere ve
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına Ziyaret

MÜSİAD Konya’dan 

52 | MÜSİAD KONYA | OCAK-TEMMUZ

HABERLER



53OCAK-TEMMUZ | MÜSİAD KONYA | 

Başkan Okka ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Daha sonra Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin, 15 
Temmuz’da FETÖ’nün darbe 
girişimi sırasında bombalanan 
bölümünü de gezdi. 

Ankara’daki temasları hakkın-
da değerlendirmelerde bu-
lunan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Temaslarımız esnasında Kon-
ya’mızı Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesinde ve TBMM’de temsil 
eden hemşerilerimizle gerek 
ülkemizi, gerekse de şehrimizi 
yakından ilgilendiren konular 
hakkında istişare ederek fi-
kir alışverişinde bulunduk. İş 
dünyasının temsilcileri olarak, 
yürüttüğümüz faaliyetler, ha-
yata geçirmeyi planladığımız 
projelerimiz ve çalışmalarımız 
hakkında Başdanışmanlarımı-
za ve Milletvekillerimize bilgi 
vererek, kendileri ile bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışacağımızı ilettik. 
Ziyaretlerimiz esnasında, şeh-
rimizin özellikle son dönem-
lerde sanayi ve üretim alanın-
da yakaladığı ivmenin devam 
ettirilmesi için iş dünyasının 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinden oluşan 
heyet, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
Konya Milletvekilleri Abdul-
lah Ağralı, Hacı Ahmet Özde-
mir, Halil Etyemez, Hüsniye 
Erdoğan, Leyla Şahin Usta, 
Mehmet Babaoğlu, Muham-
met Uğur Kaleli, Mustafa Ba-
loğlu, Ömer Ünal, Ziya Altun-
yaldız, Karaman Milletvekili 
Recep Konuk, Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanları Ayşe 
Türkmenoğlu, Gülay Samancı, 
Mustafa Akış ve İnşaat Birim 
Başkanı Serdar Kalaycı’yı
ziyaret etti…

daha fazla desteğe ihtiyacının ol-
duğunu dile getirdik. 16 Nisan’da 
gerçekleştirilen referandumun ar-
dından artık önümüze bakmayı ve 
en önemli gündem maddemizin 
ekonomi olması gerektiğini belirt-
tik. İşsizlikten enflasyona, yatırım-
lardan sosyal adaletin tam olarak 
sağlanmasına kadar birçok alan-
da son dönemde ortaya konulan 
gelişmelerin artık yeni bir seviye-
ye ulaşması gerektiğini, MÜSİAD 
olarak da bugünden sonra işleri-
mize daha fazla odaklayacağımı-
zı, üretmeye ve güçlenmeye ara 
vermeden devam edeceğimizi 
vurguladık. İş Dünyasının temsil-
cileri olarak yeni ve güçlü Türkiye 
olma yolunda daha emin adımlar-
la ilerlemesi için elimizden geleni 
yapmaya hazır olduğumuzu ve bu 
noktada yürüttüğümüz çalışma-
larımızı artırarak sürdüreceğimizi 
ifade ettik. MÜSİAD Konya olarak, 
şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren 
konularda bundan sonra da mil-
letvekillerimizle koordineli bir şe-
kilde çalışmaya ve her fırsatta bir 
araya gelmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu. 
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili
Ahmet SORGUN

AK Parti Konya Milletvekili
Abdullah AĞRALI

AK Parti Konya Milletvekili
Hüsnüye ERDOĞAN

AK Parti Konya Milletvekili
Mehmet BABAOĞLU

AK Parti Konya Milletvekili
Hacı Ahmet ÖZDEMİR

AK Parti Konya Milletvekili
Halil ETYEMEZ

AK Parti Konya Milletvekili
Leyla Şahin USTA

AK Parti Konya Milletvekili
M. Uğur KALELİ
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AK Parti Konya Milletvekili
Mustafa BALOĞLU

AK Parti Konya Milletvekili
Ziya ALTUNYALDIZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Ayşe TÜRKMENOĞLU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Mustafa AKIŞ

AK Parti Konya Milletvekili
Ömer ÜNAL

AK Parti Karaman Milletvekili
Recep KONUK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Gülay SAMANCI

Cumhurbaşkanlığı İnşaat Birim Başkanı
Serdar KALAYCI
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RUANDA 
BÜYÜKELÇİSİ’NDEN 
MÜSİAD KONYA’YA 

ZİYARET

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Konya’ya gelen Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
Williams Nkurunziza ve DEİK Ruanda İş Konseyi Başkanı İbrahim Özen ile birlikte MÜSİAD Konya 

Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Ömer Faruk Okka ile görüşen Büyükelçi Williams Nkurunziza’ya 
MÜSİAD, Konya tarımı ve sanayisi hakkında bilgiler verildi.
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Ziyarette konuşan Ruanda Cum-
huriyeti Ankara Büyükelçisi Willi-
ams Nkurunziza, Konya ile Ruanda 
arasındaki karşılıklı ticaretin artırıl-
ması gerektiğini ifade etti. Büyü-
kelçi Nkurunziza,  “Konya üretiyor, 
üretmeyi seviyor ve çok üretken 
bir şehir. Konya ile Ruanda’nın iş 
birliğini geliştirmeliyiz. Afrika’da 
genel anlamda istediğimiz tek şey 
ekonomimizin gelişmesidir. İnanı-
yoruz ki tarım ve sanayide gelişim 
sağlayabilirsek yoksulluk oranımız 
da en düşük seviyelere inecektir. 
Geniş ve verimli topraklara sahip 
olan Afrika’da tarım konusunda 
ileri seviyede değiliz. Bunun için 
Afrika-Türkiye ve özellikle Konya 
olarak çalışmayız. Türkiye ve Kon-
ya’nın Afrika’da önemli yatırımlar 
yapacağını ümit ediyoruz.

MÜSİAD Konya Şubesi’nin çalış-
malarını yakından takip ediyoruz. 
Konya ile Afrika arasındaki ilişkiyi 
büyüttüğünüz için hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Kon-
ya’ya gelmekten ve MÜSİAD’ta 
olmaktan son derece mutluyum. 
DEİK Ruanda İş Konseyi Başkan-
lığı görevini yürüten üyeniz İbra-
him Özen beye, iki ülke arasında 

önemli bir iş aktörü olmuştur. İkili 
ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı 
sağlayacağına inancımız tamdır” 
dedi.
 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka’da 
“MÜSİAD Konya olarak Ruanda’yı 
ve Afrika’yı önemsiyoruz. Afrika 
ile ikili ilişkilerimiz yakın tarihte 
artmaya başladı. Bunu artırmak 

için de Afrika ile ilgili çalışmalar 
yürütmekteyiz. Afrika’da nerede 
ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, ne 
satabiliriz ve ne satın alabilirinizin 
yollarını aramaktayız” ifadelerine 
yer verdi.
 
Başkan Okka, ziyaretin anısına 
Ruanda Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Williams Nkurunziza’ya 
hediye taktim etti.
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MÜSİAD Konya Şubesi
Zambiya

Heyetini Ağırladı

 MÜSİAD Konya Şubesi’nin daveti üzerine Konya’ya gelen Zambiya Cumhuriyeti’nin An-
kara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo ve beraberindeki heyet, bir dizi temas-

larda bulundu. Temaslarının ardından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şube Başkan Ömer Faruk Okka ile de görüşen Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği 

Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo’ya Konya tarımı ve sanayisi hakkında bilgi verildi. 
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Ziyarette konuşan Zambiya Cum-
huriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa 
Nondo, Konya ile Zambiya ara-
sındaki ticari ilişkilerin artırılması 
gerektiğine dikkat çekti. Bwalya 
Lyapa Nondo, “Türkiye’yi Zambi-
ya’ya yatırım yapacak önemli bir 
ülke olarak görmekteyiz. Türki-
ye ile Zambiya arasında oldukça 
önemli ve ileri düzeyde ilişkiler 
var. Bizimde yapmamız gereken 
bu ilişkileri ticarete ve ekonomiye 
yansıtmaktır. Zambiya’ya sizleri 
davet ediyorum. Çünkü Zambiya 
Afrika’da yatırım yapabileceğiniz 
önemli bir ülkedir” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka’da 
“MÜSİAD Konya’nın kurulduğu 
günden bugüne 24 yıllık süreçte 
şehrin ekonomisine ciddi anlam-
da katkı sağlamış ve yön vermiştir. 
Şehrimizin ihracatına katkı sağla-
mak için Afrika’yı hedef Pazar ilan 
ettik ve çalışmalarımızı bu yönde 
sürdürüyoruz. Afrika’daki birçok 
ülkeye iş seyahatlerimiz oldu ve 
Afrika’dan da birçok ülkenin tem-
silcisini burada ağırladık. İlişkileri-

mizi geliştirerek ticaretimize katkı 
sağladık. Bu yönde faaliyetlerimi-
ze ara vermeden devam edece-
ğiz. Bu toplantımızın da Konya 
ile Zambiya arasındaki ilişkilerine 
katkı sağlayacağını ümit ediyo-
ruz” diye konuştu.  

Ziyaretin ardından akşam ye-
meğinde MÜSİAD Konya Şube 
üyeleriyle birlikte bir araya gelen 
heyet, Zambiya’yı anlatan tanıtım 

videosunu izledi. MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
Zambiya Cumhuriyeti’nin Anka-
ra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
Bwalya Lyapa Nondo’ya hediye 
taktim etti. 
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22’inci Olağan Genel Kurul’da 
7’inci Dönem Başkanlığına seçilen 
Ömer Faruk Okka ve Yönetimini 
ziyaret eden Konya Valisi Yakup 
Canbolat, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Yapılan her 
türlü saldırılara rağmen üretmeye 
ve direnmeye devam edeceğiz. 
MÜSİAD Konya Şubesi, şehrimizin 
dinamik yapısına katkı sağlamak 
için çalışmalarına ara vermeden 

Kentimizin gelişmesinde hazırla-
dığınız ve hazırlayacağınız pro-
jelerin devam etmesini temenni 
ediyorum” dedi. Vali Canbolat, 16 
Nisan’da yapılacak olan halk oy-
lamasının Ülkemize ve Milletimize 
hayırlı olması temennisinde bu-
lundu.

devam edecektir. MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak 16 Nisan’da san-
dık başına gidecek olan halkımız 
Ülkesi için en doğru kararı vere-
cektir. Anayasa değişikliğinin ve 
kurulacak yeni sistemin Ülkemize 
istikrar getireceğine inanmakta-
yız” diye konuştu.  

Konya Vali Yakup Canbolat ise 
“MÜİSAD Konya Şubesi’nin ken-
tin kalkınması ve refah seviyesinin 
yükseltilmesinde yaptığı gayret 
takdire şayandır. Bundan sonrada 

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve Yönetim 

Kurulu Üyelerini ziyaret etti. 

Konya Valisi Canbolat’tan 

Ziyaret
MÜSİAD Başkanı Okka’ya
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Başkan Ömer Faruk Okka ve Yö-
netim Kurulu Üyelerine başarı 
dileklerini ileterek sözlerine baş-
layan Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Ülkemizin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve 
siyasal gelişiminde sivil toplum 
kuruluşlarının önemi büyüktür. 
Bu noktada MÜSİAD Konya Şu-
besi yapmış olduğu çalışmalar-
la şehrimizin gelişimine büyük 
katkılar vermiş, önemli projele-
re imza atmış bir kurum olarak 
geçmişte büyük sorumluluklar 
üstlenmiştir. Yeni dönemde de 
bu sorumluluk ve bilinçle hare-
ket edeceğine inancımız tamdır. 
Bizler de bu şehrin yöneticileri 
olarak iş adamlarımızın daha 
kolay çalışabilmeleri için sürekli 
çalışıyor, sanayicilerimizin ya-
şadığı sorunları yerinde tespit 
ederek çözüm üretme noktasın-

da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Selçuklu Belediyesi olarak geç-
mişte olduğu gibi bunda sonra da 
sanayicilerimizin yanında olmaya 
ve işlerini kolaylaştırma devam 
edeceğiz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti ifade ederek Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür eden MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Selçuklu Belediyesi, Konya’nın 
gözde ilçelerinden biri. Şehrimi-
zin gelişimi ve belediyecilik adına 

önemli işlere, örnek olacak pro-
jelere imza atıyorsunuz. Selçuklu 
Belediyesi’nin desteğini yanımız-
da görmekten dolayı mutluyuz” 
dedi. Okka sözlerini şu şekilde 
tamamladı, “1993 yılında kurulan 
MÜSİAD Konya Şubesi, sanayici-
lerimizin birlikteliği ile şehrimizin 
dinamik yapısına katkı sağlamak 
için çalışmalar yapmaktadır. MÜ-
SİAD Konya Şubesi olarak şehri-
mizin ekonomik yapısını güçlen-
dirmek için projeler hazırlamaya 
devam edeceğiz.”

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, MÜSİAD Konya 

Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Altay’dan

Ziyaret
MÜSİAD Başkanı Okka’ya

HABERLER



62 | MÜSİAD KONYA | OCAK-TEMMUZ

KTO Karatay 
Üniversitesi İle 
MÜSİAD KONYA
Arasında Eğitimde 
Dev İş Birliği 
Protokolü

KTO Karatay Üniversitesi İle 
MÜSİAD Konya Şubesi arasında geniş 
kapsamlı eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.
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KTO Karatay Üniversitesi ile Müs-
takil Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şubesi ara-
sında uygulanmak üzere eğitimde 
iş birliği protokolü imzalandı. KTO 
Karatay Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilen protokol törenine, KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Selçuk Öztürk, Müte-
velli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, MÜSİAD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka ve Yönetim Kurulu Üye-
leri katıldı.

“Üniversite Olarak Bölgenin İh-
tiyaçlarına Yönelik Adımlar Atı-
yoruz”

Protokol töreninde konuşan KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
“İş dünyasının temsilcileri ile ge-
niş çaplı eğitim, uygulama, sos-
yal ve kültürel etkinlikler ile bilgi 
transferini kapsayan bir iş birliği 
anlaşmasına imza atıyoruz. KTO 
Karatay Üniversitesi olarak Konya 
ve bölgemizin ihtiyaçlarını düşü-
nerek nitelikli adımlar atıyor, ça-
lışmalarımızı bu yönde şekillendi-
riyoruz. İmzaladığımız eğitimde iş 
birliği protokolünün hem MÜSİAD, 
hem de üniversitemiz için hayırlı 
sonuçlara vesile olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

“Protokol, İş Alemi İle Üniversite 
Arasındaki Bağları Güçlendire-
cektir”

MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Okka 
ise “KTO Karatay Üniversitesi böl-
gede yükselen üniversitelerden 

bir tanesidir. Gerçekleştirilen pro-
tokol üyelerimize büyük katkılar 
sunacak, iş alemi ile üniversiteyi, 
akademik dünyayı her alanda bu-
luşturacak, bağlarımızı güçlendi-
recektir. Karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunmak ise iş dünyası olarak 
bizlere büyük ayrıcalıklar kazan-
dıracaktır. KTO Karatay Üniversi-
tesi’ne teşekkür ediyor, iş birliği 
protokolünün şehrimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum” ifadelerine yer 
verdi.

Protokol kapsamında öğrenci, 
akademisyen ve araştırmacıların 
karşılıklı bilgi transferinin etkin 
bir şekilde sağlanması, ekonomi 
alanında uygulamalı araştırma 
programlarının ve faaliyetlerin et-
kin ve nitelikli bir biçimde gelişti-
rilmesi, ortak konferans, seminer 
ve bilgilendirme toplantılarının 
düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
Ayrıca protokol kapsamında KTO 
Karatay Üniversitesi, lisansüstü 
programlarında, MÜSİAD Konya 
Şubesi çalışan ve üyelerine yöne-
lik olarak da çeşitli ücret avantaj-
ları sağlayacaktır.
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TİKA ve KONYA İŞ DÜNYASI 
MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDE
BİR ARAYA GELDİ

TİKA, MEVKA VE MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Konya İş ve 
Sivil Toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla 
bir araya geldi. Toplantıda TİKA, Konya İş dünyası ve Sivil Toplum 
Kuruluşları arasındaki muhtemel işbirlikleri ve ticari fırsatlar değer-
lendirildi. 
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MÜSİAD Konya Şubesi top-
lantı salonunda gerçekleştiri-
len toplantıya MEVKA Genel 
Sekreteri Ahmet Akman, TİKA 
Başkan Yarımcısı Ali Maskan, 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, MÜ-
SİAD Konya Şubesi Başkanı 
Ömer Faruk Okka. KOSKİ Ge-
nel Müdürü Ercan Uslu, Büyük-
şehir Belediyesi Dış İlişkiler Da-
ire Başkanı Selim Yücel Güleç, 
TİKA Daire Başkanları, TİKA 
Ülke Koordinatörleri, Sivil top-
lum kuruluşları temsilcileri ve 
işadamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Konya; ihracat ve sanayi üre-
timinde Türkiye’den daha faz-
la artış göstererek her zaman 
ülke ekonomisine pozitif katkı 
sağlamıştır. Konya, Ortadoğu, 
Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey 
Amerika, Orta Asya ve Güney 
Amerika’ya ihracat yapmak-
tadır. Yine Konya’mız 91 farklı 
sektörde 180 ülkeye ihracat 
gerçekleştirmektedir. En çok 
makina, yedek parça ve süt 
ürünlerinin ihracatını gerçek-
leştirmekteyiz. Kentimizin ih-
racat oranlarına baktığımızda 
2016 yılında bir önceki yıla 
göre düşüş kaydedilmiştir. En 
fazla kaybın yaşandığı böl-
geler ise Afrika, Orta Asya ve 
Orta Doğu’dur. Bu düşüşün 
en önemli nedeni dünya ge-
nelinde yaşanan dış ticaret 
daralması, petrol fiyatlarının 
düşmesi ve komşu ülkelerde 

meydana gelen siyasi krizlerden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca 2017 
yılında Konya’mızın ihracat ra-
kamlarını artırmaya, ülkesini bü-
yütmeye devam etmesi için Tarım, 
Sağlık-Medikal ve Enerji sektö-
ründe ihtiyaç olan malzeme ve 
ekipmanları daha fazla kapasite-
de üretilmelidir. Üretilen ürünlerin 
daha fazla ülkeye İhracaatını ger-
çekleştirmek için bizde üzerimize 
düşen görevi yerine getireceğiz. 
Bu çerçevede dünya genelinde 
pazar payımızı artırmak ve çeşit-
lendirmek için birçok temaslarda 
bulunduk. “Hedef Afrika” sloga-
nıyla hareket eden MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak Ocak ayı içerisinde 
kentimiz için oldukça önemli bir 
toplantıyı ev sahipliği yaptık. 32 
Afrika ülkesinin Büyükelçisini 3 
gün boyunca şehrimizde misafir 
ettik. Gerçekleştirdiğimiz Afri-
ka-Konya Zirvesi Stratejik İş Ge-
liştirme toplantılarımızda bütün 
birikimimizi paylaştık. İnanıyoruz 
ki bu toplantılarımız Afrika ülkele-

ri ile aramızdaki ticari ilişkileri 
taçlandıracaktır. Mevlana Kal-
kınma ajansıyla birlikte hazır-
ladığımız Konya’nın dış ticareti 
için büyük avantaj sağlayacak 
olan Konya-Karaman-Mersin 
Lojistik Projemiz ve Suriye ile 
Konya’nın iş birliği imkanlarını 
ortaya çıkarmak için yaptığı-
mız “Suriyelilerin Ekonomik 
Potansiyelleri ve İşbirliği İm-
kanlarının Belirlenmesi” araş-
tırma raporu kentimizin gele-
ceğine ışık tutacak projelerden 
sadece bazılarıdır. Bu ve buna 
benzer projelerde ortak çalı-
şarak Ülkemizin ve şehrimizin 
2023 hedeflerine ulaşmasında 
büyük katkı sağlayacağız” ifa-
delerini kullandı. 
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TİKA Başkan Yardımcısı Ali Mas-
kan ise, “Son yıllarda ülke olarak 
yaşadığımız çeşitli olaylar hepi-
mize farklı sorumluklar yükledi. 
Ancak işadamlarımızın çok daha 
büyük sorumlulukları var. Mese-
le artık kendimizin ve ailemizin 
geçimini sağlamaktan çıktı adeta 
bir ülke hatta dünya meselesi ha-
line geldi. Ülkemiz, yaşadığımız bu 
yüzyılda sadece yakın coğrafya-
ların değil, tüm İslam Dünyası’nın 
umudu haline geldi. Bu yüzden 
bizim dünyanın her köşesine 
ulaşmamız, dünya ticaretinden 
pay almamız lazım. Bizler bulun-
duğumuz ülkelerde Türk firmala-
rın ihracat yaptığını ve buralarda 
olduğunu görmekten mutluluk 
duyuyoruz ve sayılarının artması 
adına da elimizden geleni yapma-
ya hazır olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum” şeklinde konuştu.             
 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanı İhsan Bostancı da, “TİKA 

son dönemde mevcut altyapısı 
ve uluslararası alanda yürüttüğü 
faaliyetlerle şu anda ülkemizin 
parlayan yıldızı konumundadır. 
Ülke olarak dünya üzerinde yaşa-
nan ekonomik krizlerden etkilen-
mememizin temelinde ülkemizi 
yurtdışında temsil eden kurum ve 
kuruluşların yürüttüğü aktif çalış-
maların olduğunu düşünüyorum. 
Ülkemiz ekonomisinin dünya üze-
rinde güven duyulan bir ekonomi 
görünümü vermesinde TİKA’nın 
etkisi çok büyük. Konya’da ülke-
mizi uluslararası pazarda sanayi, 
tarım, turizm ve daha pek çok 
alanda temsil eden bir şehir. Tİ-
KA’nın ve Konyalı sanayicilerimi-
zin pek çok alanda işbirliği yapa-
bileceği kanaatindeyim” dedi.

MEVKA Genel Sekreteri Ahmet 
Akman’da “Özellikle son yıllarda 
ülkemiz tüm dünya ülkeleri tara-
fından gıptayla bakılan bir ülke ve 
ekonomi haline geldiyse bunda 

yurtdışında ülkemizin her alanda 
tanıtımı için çalışma yürüten ku-
rumlarımızın büyük payı vardır. 
Konya sanayisi ve Konyalı sanayi-
cilerimizle TİKA arasındaki işbirliği 
imkânlarının artırılması konusunu 
çok önemsiyoruz. Çünkü TİKA var 
olduğu ülkelerin ekonomilerine 
son derece hâkim ve bu Konyalı 
sanayicilerimiz için büyük avan-
tajlar sağlayabilir. Konya sanayi-
sinde üretilen bir ürün TİKA’nın 
faaliyet yürüttüğü ülkelerde çok 
rahatça kendine pazar payı bula-
bilir. TİKA ve Konyalı sanayicileri-
miz arasında oluşacak bu işbirlik-
lerinde köprü vazifesini görmeye 
ve üzerimize düşeni yapmaya ha-
zır olduğumuzu dile getirmek isti-
yorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 
TİKA ülke koordinatörleri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve işadamları toplantıda söz ala-
rak görüşlerini dile getirdi.
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MÜSİAD 
Konya İle 

İTÜ-KKTC
Arasında 

İş Protokolü
İmzalandı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube-
si ile İTÜ-KKTC Eğitim-Araştır-
ma Yerleşkeleri arasında ortak 
çalışmalar yapabilmek ve fayda 
sağlamak amacıyla karşılıklı iş 
birliği protokolü imzalandı.
   
Protokolü imzalamaktaki amaç-
larını şu cümlelerle özetleyen 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD 
Konya - İTÜ-KKTC ile bilimsel, 
toplumsal, sosyal ve kültürel, 
akademik, mesleki ve eğitim iş 
birliklerini geliştirmek, toplum-
sal farkındalığı ve duyarlılığı 
güçlendirerek toplum yararı-
na ortak projeler geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. İş birliği konuların-
da toplantı ve organizasyonlar 
düzenleyerek benzeri konularda 
karşılıklı çalışmalar yürüteceğiz. 

Bu protokol birlik ve beraberliğimize 
büyük katkı sağlayacaktır. Başta şeh-
rimize, ülkemize ve milletimize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum” 
dedi.

MÜSİAD Konya’nın faaliyetlerini ve 
kente değer katan projelerini yakın-
dan takip ettiğini kaydeden İTÜ-KKTC 
Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü 
Prof. Dr. Ercan Kahya ise “Protokolle 
MÜSİAD Konya ve İTÜ-KKTC Eğitim- 
Araştırma Yerleşkeleri arasında güçlü 
iş birlikleri oluşturacağız. Toplumsal, 
Sosyo-kültürel, bilimsel, teknolojik ve 
mesleki ortaklık olanakları ile yapıla-
cak proje ve faaliyetlerini kapsaya-
caktır. Her iki kurum birbirinin bilgi ve 
deneyimlerden faydalanacak. Birçok 
ortak çalışmaların altına imza ataca-
ğımıza inanıyorum” diye konuştu.  
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Üye firma ziyaretlerinin ardından 
15. Uluslararası Tarım,  Tarımsal 
Mekanizasyon ve Tarla Teknolo-
jileri Fuarı ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Tarım, ülkelerin geleceğini şekil-
lendiren ve stratejik öneme sahip 
olan bir sektördür. Tarım ve tarım 
aletleri sektörünün nabzının şeh-
rimizde atıyor olmasından son 
derece memnunuz. Konya’nın 
tarımsal üretim ve tarım aletle-
ri imalatı noktasında ülkemizde 
birinci sırada yer almasının yanı 
sıra dünya pazarında da söz sa-
hibi olması bizler için gurur verici 
bir durumdur. Her yıl şehrimizde 
gerçekleştirilen, yurtiçi ve yurt-
dışından binlerce ziyaretçiye ev 
sahipliği yaparak çiftçi ile sektö-
rün temsilcileri olan firmaları bu-
luşturan fuarın ülkemizin en bü-

konumdayız. Bu durum ülkemi-
zin ve şehrimizin sanayi alanında 
özellikle son yıllarda yakaladığı 
ivmenin de bir göstergesidir. Ülke 
ve şehir olarak yakaladığımız bu 
ivmeyi artırarak devam etmesini 
temenni ediyoruz. Ülkemizin tahıl 
ambarı konumundaki şehrimi-
zin uluslararası arenada daha iyi 
yerlere taşınması için hepimize 
büyük sorumluluk düşmektedir. 
Gerçekleştirilen fuarın, katılımcı 
firmalara, çiftçilerimize, şehrimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyo-
ruz” şeklinde konuştu.        

yük, İtalya, Almanya ve Fransa ile 
beraber Avrupa’nın en önemli 4. 
büyük fuarından bir haline gelme-
si de son derece olumlu bir geliş-
medir. Şehir olarak bize düşen bu 
fuarın ilerleyen yıllarda Avrupa’da 
düzenlenen fuarları geride bırak-
masını sağlamaktır. Fuar sayesin-
de gerek çiftçilerimiz ve gerekse 
de sektör temsilcilerimiz tarımsal 
üretimde ve tarım aletleri imalatı 
konusunda gelinen noktayı ve son 
teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etme fırsatı yakalayacak-
tır. MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
stant ziyaretlerimiz ve firma yet-
kililerinden aldığımız bilgiler ışı-
ğında bir kez daha gördük ki hem 
ülke olarak hem de şehir olarak 
yakın zamana kadar Avrupa’dan 
ithal ettiğimiz pek çok tarım ale-
tini ve tarım ürününü bugün dün-
yanın her noktasına ihraç eder 

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk 

Okka ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nden oluşan he-
yet, 20-25 Mart 2017 ta-

rihleri arasında TÜYAP 
Fuar Merkezi’nde açılan 

15. Uluslararası Tarım,  
Tarımsal Mekanizasyon 

ve Tarla Teknolojileri 
Fuarı’nı gezdi. MÜSİAD 

Konya Heyeti fuara 
katılan MÜSİAD Konya 

Şube üyesi firmaların 
stantlarını ziyaret etti.

MÜSİAD KONYA

Gezdi
Uluslararası Tarım Fuarı’nı 

HABERLER
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“KONYA
Ülke 
Ekonomisini
Büyütmeye 
Devam
Edecek”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Konya’nın ocak ayı 
ihracat rakamlarını değerlendirdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafın-
dan Konya’nın ihracat ve ithalat 
rakamlarını açıkladı. Buna göre, 
Konya’da ihracat yüzde 21,1 art-
tı, ithalat yüzde 0,6 azaldı. 2017 
Ocak ayı itibarıyla Konya’da 113,1 
milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. İhracat değeri bir 
önceki yılın aynı ayına göre (93,4 
milyon dolar) yüzde 21,1 artış gös-
terdi. Öte yandan Konya’da 92,7 
milyon dolar değerinde de ithalat 
yapıldı. İthalat değeri bir önceki 
yılın aynı ayına göre (93,3 milyon 
dolar) yüzde 0,6 azaldı. Konya’da 
2017 Ocak ayında en fazla ihracat 
17 milyon dolar ile Irak’a, en fazla 
ithalat 28,9 milyon dolar ile Al-
manya’dan yapıldı. 
   
Başkan Ömer Faruk Okka yaptığı 
yazılı açıklamada, “Açıklanan ve-
rilerle birlikte şunu görüyoruz ki, 

15 Temmuz darbe girişimine, sınır 
ötesi askeri operasyonlara, kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ül-
kemizin notunu düşürmesine ve 
yaşanan terör saldırılarına rağmen 
ülkemizin ihracat rakamları art-
mıştır. Bu artış bizleri son derece 
memnun etmiştir. Hep söyledik 
söylemeye de devam edeceğiz. 
Hiçbir olumsuzluk bizi yolumuz-
dan alıkoyamayacaktır. Konya 
sanayisi büyümeye ve Ülke eko-
nomisine ciddi katkı sağlayamaya 
devam edecektir. Ekonomi ala-
nında büyük başarılara imza atan 
Konya, önümüzdeki dönemde de 
daha hızlı bir ivme yakalayarak 
ihracat artışını daha üst seviyeye 
çıkartacaktır. Ülkemizin ve özellik 
de şehrimizin ekonomisini sırtla-
yan özel sektörümüzün sağladığı 
katkı ihracat rakamlarıyla bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. MÜSİAD 

Konya Şubesi olarak, dünya eko-
nomi piyasalarında yaşanan son 
gelişmelere ve yaşanan pek çok 
olumsuzluğa rağmen üreten, ya-
tırım yapan, dünya pazarlarına 
açılarak ülkesinin büyümesine 
katkı sağlayan bütün sanayici ve iş 
adamlarımızı kutluyorum. Mevcut 
pazarlarda payımızı artırmak ve 
alternatif pazar arayışlarımızı yo-
ğunlaştırmak için çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürmekteyiz. Çalışa-
rak ihracatımızı artıran sanayicile-
rimizi ve iş adamlarımızı ayrı ayrı 
kutluyorum” ifadelerini kullandı. 
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Gerçekleştirilen ziyarette konuşan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, yeni iş sahaları oluşturma 
konusunda yatırımcıların beraber-
lik içerisinde olmasının önemi-
ne dikkat çekti. Başkan Hançerli; 
“MÜSİAD Konya Şubesi bu ülkeye 
ve Konya’ya değer katmıştır. Kara-
tay Belediyesi olarak nerede ihti-
yaç varsa o noktada Sivil Toplum 
Kuruluşları ile birlikte çalışacağız. 
Yeni Türkiye’de STK’ların üretim 
ve sosyal alanlarda olan güçlü yü-
rüyüşünde desteğimiz sürecektir. 
Bizim beklentimiz tüm sektörlerin 
gelişimini sağlayacak konularda 
birlikte hareket edilmesidir. Bütün 
kurumlar ile birlikte çalışarak Kon-
ya’yı üretim üssü haline getirece-
ğiz” dedi. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ise Karatay 
Belediyesi’nin iş dünyasına olan 
olumlu yaklaşımlarından dolayı 
her zaman takdirle karşılandığını 
vurguladı.  Okka, “Önümüzdeki 
dönemlerde güzel projelere imza 
atmak adına Karatay Belediye-
si’nin desteğini yanımızda hisset-
mek çok güzel” şeklinde konuştu. 
Başkan Okka yeni dönemde MÜ-
SİAD’ın yepyeni projelerle Kon-
ya’ya yeni bir soluk getireceğine 
dikkat çekti.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk 
Okka ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet 
Hançerli’yi makamında 
ziyaret etti. 
Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli’nin 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine hayırlı 
olsun ziyaretinin ardın-
dan 22. Olağan Genel 
Kurul’da 7. Dönem Baş-
kanlığına seçilen Ömer 
Faruk Okka ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri de Baş-
kan Hançerli’ye nezaket 
ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Konya’dan

Ziyaret
Başkan Hançerli’ye 

HABERLER
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Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a, Selçuklu ve Konya 
için gerçekleştirdiği hizmetlerden 
dolayı teşekkür eden ve başarılar 
dileyerek sözlerine başlayan MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “Selçuklu, şehrimizin 
en büyük ilçesi ve sürekli kendini 
geliştiren dinamik bir yapıya sa-
hip. Sınırları içerisinde bulunan 
sanayi, ticaret, eğitim ve turizm 
alanlarıyla, İç Anadolu Bölgesinin 
önemli merkezlerinden biri. Bele-
diye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay’da Şehrimizin gelişimi ve bele-
diyecilik adına önemli işlere, örnek 
olacak projelere imza atıyor. Ken-
disine çalışmalarında başarılar di-
liyor, hizmetlerinin artarak devam 
etmesini umuyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek Başkan Ömer Faruk 
Okka’ya teşekkür eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Ülkemizin ekonomik, sos-
yal, kültürel ve siyasal gelişiminde 
sivil toplum kuruluşlarının önemi 
büyüktür. Bu noktada MÜSİAD 
Konya Şubesi yapmış olduğu ça-
lışmalarla şehrimizin gelişimine 
büyük katkılar vermiş, önemli pro-
jelere imza atmış bir kurum olarak 
geçmişte büyük sorumluluklar 
üstlenmiştir. Şehrimize katma 
değer sağlayacak bu projelerin 
artarak devam edeceğine inanı-
yor, Başkan Ömer Faruk Okka ve 
yönetim kuruluna başarılar diliyo-
rum “ dedi.

MÜSİAD 
Konya Şube 
Başkanı Ömer 
Faruk Okka, 
Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti. 

MÜSİAD 
Konya Şube
Başkanı Ömer 
Faruk Okka, 
Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a iadeyi 
ziyarette bulundu.

MÜSİAD Konya Şube Başkan’ı
Okka’dan 

Teşekkür Ziyareti
Başkan Altay’a 

HABERLER
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Prof. Dr. M. Emin Aydın ve Prof. Dr. Önder Kutlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Konya Şube Başkanlığına seçilen Ömer Faruk Okka’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ülkenin gelişmesi ve kalkınması için sanayinin büyük önem taşıdığını söy-
ledi. Üniversite – sanayi işbirliğine de dikkat çeken Şeker, bilimsel bilginin üretimle buluşması neticesinde 
sanayinin daha da gelişeceğini vurguladı. Şeker konuşmasını Okka’ya başarılar dileyerek sonlandırdı. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başla-
dığı konuşmasında Konya ve ülke sanayinin gelişmesi, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşması için çalışacakla-
rını ifade etti. Üniversite – sanayi işbirliğine de büyük önem verdiklerini anlatan Okka bu konuda yürütülen 
çalışmaları artırıp güçlendireceklerini kaydetti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Faruk Okka’yı ziyaret etti.

Rektör Şeker’den

Ziyaret
MÜSİAD Başkanı Okka’ya

HABERLER
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (KONESOB),
Konya Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneğini (MÜSİAD)
ziyaret etti.

KONESOB

Ziyaret Etti
MÜSİAD Konya’yı 

Başkanı Ali Osman Karamer-
can, MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanlığına seçilen Ömer Faruk 
Okka’ya hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu.
Karamercan, MÜSİAD’ın bir-
lik ve beraberliği sağlamada 
önemli bir rol üstlendiğini be-
lirterek şöyle devam etti:
“84 meslek odamız ve 55 bin 
aktif üyemiz ile Konya ve ilçe-
lerinde hizmet vermekteyiz. 
Konya’da yakalanan birlik be-
raberliğin devamı noktasında 
elimizden gelen gayreti gös-
termekteyiz. Konya’nın önemli 
Sivil Toplum Kuruluşlarından 
(STK) olan MÜSİAD’ın çalış-
malarını da takip etmekteyiz. 
Yeni ekibinizle birlikte başkan-
lığınızın hayırlı olmasını diliyo-
rum.”  Dedi.

KONESOB

HABERLER
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İhracat yapan firmaların yetkili-
lerine hususi damgalı pasaport 
verilmesine ilişkin esaslar, Resmi 
Gazete’nin bugünkü sayısında ya-
yımlanan Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirlendi. Kararın ardından yıl 
içinde 22 bin ihracatçı firma yeşil 
pasaport hakkından yararlana-
cak. Kararı değerlendiren MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “İş dünyasının temsilcile-
ri olarak yeşil pasaport haberini 
bekliyorduk, kararı sevinçle karşı-
ladık” dedi. 
Okka değerlendirmesinde şu gö-
rüşlere yer verdi; “Ülkemizin ih-

racatını artırmaya yönelik atılan 
bu adım oldukça önemlidir. Ye-
şil pasaport alan iş adamlarımız 
Türkiye’ye vize uygulayan birçok 
ülkeye daha rahat girebilecek-
lerdir. Bu sayede pazarlarda yeni 
müşterilerle tanışarak ticari ilişki-
ler kuracaklardır. Ayrıca yoğun re-
kabet içerisinde ve siyasi kararlar 
nedeniyle işleri oldukça zor olan 
ihracatçılarımızın işlerini kolay-
laştıracaktır. Bu vesile ile gerek 
şehrimizin gerekse de ülkemizin 
ekonomisine ciddi katkı sağlaya-
cağını düşünmekteyiz” ifadelerine 
yer verdi. 

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk 
Okka, uzun süre-
dir gündemde olan 
ve ihracatçılara yeşil 
pasaport alma yolunu 
açan kararı değerlen-
dirdi. Resmi Gazetede 
yayımlanan kararın iş 
dünyasında büyük se-
vince yol açtığını ifade 
eden Başkan Okka, ge-
rek şehrimizin gerekse 
de ülkemizin ihracatına 
büyük katkı sağlayaca-
ğını kaydetti. 

BAŞKAN OKKA:
“Karar Şehrimizin Ve Ülkemizin İhracatına 
Büyük Katkı Sağlayacak”

BASIN BÜLTENİ
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Nisan Ayı İhracat verilerini değerlendirdi.  

İhracat rakamlarındaki artışın oldukça sevindirici olduğunu kaydeden MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “İhracat rakamlarında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4’lük bir artış yaşandı. Ekonomi 

açısından çok önemli olan bu artış sevindirici bir gelişmedir. Bundan daha önemli bir gelişme de Türk Lirası 
bazında yapılan alışverişlerde yüzde 133’lük bir artışın olmasıdır. Bu geçtiğimiz dönemde yaşadığımız sorun-

lara rağmen ekonomimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. 

Milletimiz 16 Nisan halk oylamasında ‘evet’ diyerek Anayasa’da yapılan değişikliklere onay vermiştir. Bu 
süreçten sonra artık önümüze bakarak ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden biri olmalıdır. Çünkü 

ekonomi ülkemizde uzun süredir gündem maddelerinin arka sıralarında yer almaktaydı.

Sanayicilerimiz ve iş adamlarımız bu süreçte ciddi fedakârlıklar yaptı. İş dünyasının temsilcileri olarak sana-
yicilerimize ve iş adamlarımıza verilen destek ve teşviklerin artırılarak sürmesi ve yapısal reformların daha 
da güçlü bir şekilde ortaya konulmasını istiyoruz. İş dünyasına sağlanacak destek ve teşvik ile ekonomik 

reformlar yeni yatırımların önünü açacağı unutulmamalıdır. Aynı zamanda ekonomideki olumlu gelişmeler 
işsizlik rakamlarını da ciddi anlamda aşağı çekecektir. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizleri güzel günler 

beklemektedir” şeklinde konuştu. 

“Ekonomimiz güçlenerek
büyümeye devam ediyor”
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MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
“Kamu–Üniversite–Sanayi 

İşbirliği” 
Konusu Anlatıldı

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Mutat olarak düzenlenen toplantıların 1235’cisine Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, KÜSİ Çalışma Grubu Konya Temsilcisi Doç. Dr. Necati Ataberk, 
Konya Teknokent / TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Departmanı Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu 
Aykut Alçayır ve İNNOPARK Girişimcilik Merkezi Yöneticisi Birol Mercan konuk oldu. MÜSİAD 

Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleştirilen konferansta “Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin 
Önemi” anlatıldı.

KONFERANS
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Konferansın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Hıfsı Soydemir, “Çok 
ciddi bir sağlık problemi olduğu 
zaman ilk tercih olarak tam teşek-
küllü hastaneleri tercih ediyorsak, 
sanayide de yaşadığımız prob-
lemlerde veya sorunlarda üni-
versiteleri tercih etmeliyiz. Karar 
verici mercilere detaylı bir rapor 
sunabilirsek yaşadığımız sorunları 
erken bir şekilde çözer ve hızlı yol 
alabiliriz” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürü Uğur Özalır’da “Bakanlığı-
mız tarafından 2015–2018 Türkiye 
Kamu Üniversite Sanayi işbirliği 
stratejisi ve eylem planı gereği 
KÜSİ planlama ve geliştirme ku-
rumları oluşturuldu. Konya’da bu 
kurulları oluşturduk. MÜSİAD’ın 
da üyeliğiyle birlikte 22 üyesi bu-
lunmakta. Üyeler üniversite sa-
nayi işbirliğini nasıl geliştirebiliriz 
ve nasıl daha iyiye götürebiliriz 
konusunda kararlar alınmaktadır. 
Oluşturduğumuz heyetle firma 
ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaret-
lerde sanayicilerimizin sorunlarını 
dinliyor ve çözüm yollarını birlikte 
arıyoruz” dedi.  

Kamu Üniversite Sanayi İşbirli-
ği (KÜSİ) Çalışma Grubu Konya 
Temsilcisi Doç. Dr. Necati Ata-
berk ise “Kamu, Üniversite ve 
sanayi kesimi bir araya geldiği 
zaman ülke kalkınmasında çok 
büyük şeylerin ortaya çıkacağını 
düşünüyoruz. Bir kesişim nokta-
sı bulup çalışmalarımızı bu yön-
de yürütüyoruz. Hem Sanayinin 
Hem Üniversitelerin dünya ile boy 
ölçüşecek kapasiteye sahip oldu-
ğunu biliyoruz.  Hem sanayinin 
hem üniversitelerin zayıf yönleri 

de var güçlü oldukları yönleri de 
var. Eleştirmeye başladığımız za-
man hem sanayi açısından hem 
de üniversitelerin eleştirecek çok 
yönünü buluruz. Kamu, Üniversite 
ve Sanayi İşbirliği içinde olursa so-
runları aşmak daha kolay olacak. 
Devlet teşvik ve destek verirken 
Ar-Ge sonucunda ileri teknolojik 
ürünlerin ortaya çıkmasını sonuç 
olarak ekonomik büyümeyi hedef-
liyor. Kamu, Üniversite ve Sanayi-
nin beklentileri ayrı ayrı olduğu 
için çözüm noktasında tüm taraf-
ların istekli olması gerekiyor.

Kamu, destek vermeye devam 
edecek. Bu amaçla Türkiye gene-
linde 96 akademisyenin katılımı 
ile KÜSİ çalışma gurubu oluştu-
ruldu. Gurubumuzun raporlarına 
göre gerekirse tüzük, yönetmelik, 
kanun değişiklikleri yapılıyor. Sa-
nayici Akademisyenin sanayiye 
gelmesini istiyor, Akademisyen de 
sanayicinin Üniversiteye gelmesi-
ni bekliyor. Herkes olduğu yerde 
beklerken bir ortak noktada bulu-
şulması son derece önemlidir.

Her ilde ve bazı illerde birden fazla 
üyemiz bulunuyor. Üç aylık aralık-
larda toplantı yapıyoruz. Türkiye 
genelinde yaşanan sorunlar çö-
züm önerileri değerlendiriyoruz. 
Bazı sanayicilerden somut istek-
leri var. İlgili olabilecek akade-
misyenlerle görüşme programları 
yapıyoruz. Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin firmalara bakışı proje 
odaklı. Bazı firmaların daha küçük 
problemleri var. Proje olmadan da 
çözüm getirilebilir. En sık karşılaşı-
lan sorun bürokrasi ile ilgili. Proje 
hazırlama süreçleri bazı firmaları 
destek mekanizmalarından uzak-
laştırıyor. Bölgesel ve sektörel 
özellikler dikkate alınmalıdır. Or-
tak sorunlar da var. Mikro ölçekte 
bire bir çalışma yapılması çözüm 
üretmede daha etkili olmaktadır” 
ifadelerine yer verdi.

Konferansta son olarak Konya 
Teknokent– Selçuk TTO Üniversite 
Sanayi İşbirliği Departmanı Proje 
ve İş Geliştirme Sorumlusu Aykut 
Alçayır ve İNNOPARK Girişimcilik 
Merkezi Yöneticisi Birol Mercan’da 
yaptıkları çalışmalar hakkında 
MÜSİAD üyelerini bilgilendirdi.
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BASIN BÜLTENİ

BAŞKAN 
ÖMER FARUK OKKA

Ekonomimizde 
İstikrar Sürüyor“ “
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Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı 
birinci dönem büyüme verilerini de-
ğerlendirdi.  
Türkiye ekonomisi 2017 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre yüzde 5 arttığına dikkat 
çeken MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Beklentilerin üze-
rinde gerçekleşen büyüme oranı iş 
dünyası açısından son derece cesaret 
vericidir. Her alanda kendisi ispatlayan 
ülkemizin ekonomi alanında da varım 
dediğinin bir kanıtıdır” dedi. 
Başkan Ömer Faruk Okka, “2016 yılın-

da artan terör olayları ve 15 Temmuz 
Darbe girişiminin gölgesinde geçiren 
ülkemizin, ekonomik moral olarak bu 
verilere çok ihtiyacı vardı. Bu büyüme 
rakamları pek çok yatırımcı ve ulus-
lararası sermayeye Türkiye’ye yatırım 
yapması açısından önemli bir güven 
verecektir. Türkiye nasıl bir olumsuz 
hava içinde olursa olsun, piyasa üre-
tim ve büyüme yönünü hiç değiştir-
memiştir.
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, Dün-
ya ekonomi piyasalarında yaşanan 
son gelişmelere ve yaşanan pek çok 
olumsuzluğa rağmen, Türkiye eko-
nomisinin büyümesini bir kez daha 
takdirle karşıladık. Dış ticaret verileri-

nin ihracat yönünde daha da yüksek 
seviyelerde olması için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 
Ekonomimizdeki büyüme ilerleyen 
dönemlerde daha da artacaktır. Reel 
sektörü destekleyen, üretimi ve ihra-
catı önceleyen, büyüme ve istihdamı 
önemseyen reformların bir an önce 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Tüm bu zor şartlar altında büyük so-
rumluluk alarak üretmekten vazgeç-
meyen ve ülkemizin büyümesinde 
kilit rol oynayan sanayicilerimizi ve 
işadamlarımızı bir kez daha kutluyo-
rum” diye konuştu.
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Birlik Başkanı Karamercan, MÜ-
SİAD Konya Şubesi’nin yeni yö-
netim Kurulu’nun ziyaretlerinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Başkan Ömer Faruk Okka ziyare-
tin sonunda Karamercan’a MÜSİ-
AD Konya Şubesinin faaliyetleri-
nin yer aldığı dergiyi hediye etti. 
Ziyaretin sonunda günün anısına 
hatıra fotoğrafı çektirildi. 

MÜSİAD 
Konya Şube 
Başkanı Ömer 
Faruk Okka ve 
Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
Başkanı
Ali Osman 
Karamercan’ı 
ziyaret etti.

MÜSİAD Konya’dan

Ziyaret
KONESOB’a 

HABERLER
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diliyoruz. Allah bu millete bir daha 
böyle karanlık geceler gösterme-
sin” dedi. 

Başkan Okka’nın ardından konfe-
ransa geçildi. 30 yıla yakın mes-
leği olan Avukatlık görevini icra 
ettiğini belirterek konuşmasına 
başlayan Gazeteci–Yazar, Payitaht 
ve Direniş Karatay Film Oyuncusu 
Bahadır Yenişehirlioğlu, okumayı 
çok sevdiğini ifade etti. Roman 
yazabilmek için avukatlık mesle-
ğini zirvede bıraktığı kaydeden 
Yenişehirlioğlu, 2011 yılından bu-
yana 8 roman yazdığını belirtti. 
Yenişehirlioğlu, “Oyunculuk serü-
venim tamamen tesadüfen gelişti. 

Konferansın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “15 Temmuz, 
şanlı tarihimize bir destan Darbe 
girişimi Milli İradenin kazandığı 
bir gün haline dönüşmüştür. Mil-
letimiz tankın, topun, uçağın, heli-
kopterin, tüfeğin karşısına sadece 
ve sadece imanıyla, inancıyla, yü-
reğiyle dikilmiştir. Gündüz görev 
yerinde işinin başında, gece ise 
nöbet yerlerini terk etmeyerek 
vatanına sahip çıkan 7’den 77’ye 
herkese teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. 15 Temmuz’un 1’inci yıldönü-
münde kahraman şehitlerimize 
Allah’tan rahmet ve ailelerine sa-
bırlar, gazilerimize de acil şifalar 

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından düzenlenen konferan-
sa Gazeteci–Yazar, Oyuncu 
Bahadır Yenişehirlioğlu konuk 
oldu. MÜSİAD Konya Şubesi 
brifing salonunda gerçekleş-
tirilen konferansta “Sanat ve 
Kadim Tarihimiz” konusu de-
ğerlendirildi. Konferansta çok 
sayıda MÜSİAD ve Genç MÜ-
SİAD üyesi katıldı.

Bahadır Yenişehirlioğlu:
“Okuma hedefini hayata geçirmeliyiz”

KONFERANS
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İçimdeki aktörü 55 yaşında keş-
fettim.  Oyunculuk beni heyecan-
landırıyor. Direniş Karatay Filminin 
çekimleri için buradayım. Oldukça 
önemli bir dizi Konya’da çekiliyor. 
2018 yılında 10 ülkede aynı anda 
vizyona girecek.

Yazarlık zor bir meslektir, kolay 
yazılmaz. Kadim değerlere sa-
dık edebi metin yazmak kolay 
değildir. Görsel sanatlara ilgi gü-
nümüze giderek artıyor. Şunu da 
ifade etmeliyim ki, okuma eylemi 
bir Müslümanın olmazsa olma-
zıdır. Okumak oldukça önemlidir. 
Cebrail Aleyhisselâm’da Allah’ın 
adıyla oku emri veriyor. Yapılan 
araştırmalarda 10 yılda bir kitap 
okuduğu ortaya çıktı. Okuma ora-
nımızı artırmalıyız. 

Türkiye’de çok fazla yazar var. 
İsterdim ki 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin ardından çok fazla eser 
ortaya çıksın. Geleceğe kalıcı 
olan tek şey edebiyattır, kitaptır. 
Seminerlerimiz konferanslarımız 
gelecekte unutulur. Ama kalıcı 
olan tek şey kitaptır. 15 Temmuz’u 
niye yaşadığımızı hepimizin niye 
yaşadığını sorgulamamız gereki-

yor. Allah bize 15 Temmuz’u niye 
yaşattı. Çünkü biz İslam algımızı 
kültür İslam’ı haline dönüştürdük. 
Biz yanlış kodlar üzerinden İslam’ı 
algılamaya başladık. İslam’ı kitabı-
mıza göre doğru ve düzgün olarak 
anlamamız gerekiyor. Okuma eği-
timi bir Müslümanın hayata geçir-
mesi gereken en önemli eylemdir. 
Okumayan bir Müslüman olamaz. 
Okumayan insan idrak edemiyor, 
okumayan insan düşünemiyor. 
Düşmanlarımızın bize karşı silah 
olarak kullandığı ‘görsel sanatlar’ 
sahasında daha etkin olmamız ge-
rekir. İşte bu yüzden okumak son 
derece önem arz ediyor. 

Okumayan bir anne ve baba çocu-
ğunu hiçbir şey veremez, geleceği 
kucaklayan evlatlar yetiştiremez. 
Okuma hedefini hayata geçirme-
liyiz. Ancak, çok popüler olan bazı 
kitapların değerlerimize yöneltil-
miş birer silah olduğunu bilmeliyiz 
ve ona göre seçici davranmalıyız” 
dedi. 

Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Gazeteci–Yazar, Payitaht ve 
Direniş Karatay Film Oyuncusu 
Bahadır Yenişehirlioğlu’na hediye 
takdim etti.

KONFERANS
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“Konya

Osmanlı Devleti’nin 
Çanakkale’sidir” 

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Mutat olarak düzenlenen toplantıların 1219’cusuna 
Yazar-Payitaht Abdülhamid Dizisi Konsept Danışmanı Selman Kayabaşı konuk oldu. MÜSİAD 

Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleştirilen konferansta “Selçuklu’dan Günümüze 
Karatay’dan Abdülhamid’e İstiklal Mücadelemiz” konusu değerlendirildi. Konferansta çok sayıda 

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi katıldı. 

KONFERANS
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Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “Türkiye’nin bütün olum-
suzluklara rağmen gerçekleşen yüzde 
2,9 büyüme oranı beklentimizin üze-
rinde olmuştur. Açıklanan rakamlar 
gelecekle ilgili bütün ümitlerimizi ye-
şertmiştir. İnanıyoruz ki önümüzdeki 
dönemlerde daha da yüksek büyüme 
oranına ulaşacağız. İş dünyası olarak 
aralıksız üretmeye ve güçlenmeye 
devam edeceğiz. Hükümetimizden iş 
dünyasını destekleyen reformlara ara 
vermeden devam etmesini bekliyo-
ruz” ifadelerine yer verdi. 

Başkan Okka’nın konuşmasının ardın-
dan konferansa geçildi. “Direniş  Kara-
tay” adlı tarihi romanını anlatan Yazar 
Selman Kayabaşı, Anadolu  Selçuklu 
Devletinin son dönemi ve Osmanlının 
kuruluş hikâyesinin bilinmeyenlerini 
anlatmaya çalıştığını kaydetti. Ka-
yabaşı, “1251 yılında Emir Celaleddin  
Karatay tarafından kurulan  Karatay 
Medresesi’nden alan Direniş  Karatay, 
Moğolların Anadolu’yu işgal ettiği dö-
nemde, Anadolu direnişinin  Karatay 
Medresesi etrafında örgütlenmesini 
anlatan tarihi romandır. Osmanlı Dev-
letinin güçlü bir imparatorluk olarak 
altı asırdan fazla dünya tarihine yön 
vermesinde Selçuklu’nun, Ahi teşkila-
tının ve  Karatay Medresesi’nde vücut 
bulan medrese kültürünün önemini 
anlattım. Anadolu’yu istila etmeye 
çalışanlarla sadece kılıçla savaşılma-
yacağını, ilmin de bu savaşta etkin 
bir rol oynayacağını görerek medre-
se kurmaya yönelen Emir Celaleddin  
Karatay’ın mücadelesini konu aldım” 
diye konuştu. 

Anadolu Selçuklu Dönemindeki med-
reselerin aynı dönemlerde inşa edil-
diğini belirten Kayabaşı, “Ecdadımız 
Çanakkale’de direnmeseydi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin kurulacağı 
zemini bulamıyor olacaktık. Çanakka-
le’deki direniş bize yeni bir devleti he-
diye eden bir direniştir. Bunun aynısını 
Celalettin Karatay’nın Ahi Evran’ın, 

Fatma Bacının, Bâcıyân, Ahiyan ve 
Gaziyan’ın Konya’da o dönemin süper 
gücü olan Moğollara karşı direnişinde 
görüyoruz. Eğer ki bu ekip, Konya ve 
Kayseri’de Moğollara karşı direnişinde 
başarısız olsaydı, altı asırdır dünyaya 
hükmeden Osmanlı Devleti, bu kadar 
kolay ve sistemli olarak kurulmaya-
caktı. Haliyle ben Konya’ya Osmanlı 
Devleti’nin Çanakkale’sidir diye de-
ğerlendiriyorum” dedi. 

Yayınlandığı ilk günden beri izlenme 
rekorları kıran Payitaht Abdülhamid 
dizisi hakkında da bilgi veren Kaya-
başı, Osmanlı İmparatorluğu’nun var 
olma mücadelesinin tarihe damgasını 
vurduğu ve 1876 yılında çıktığı taht-
ta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu 

Hakan’ unvanıyla  taçlandıran Sultan 
Abdülhamid Han’ın hayatının aktarıl-
dığı söyledi. Kayabaşı, “Payitaht Ab-
dülhamid’in 13 yıllık döneminde mey-
dana gelen olaylar çerçevesinde Batılı 
devletler “yeni yüzyılı” kendileri için 
dizayn etmeyi arzularken, karşılarına 
dikilen yürekli adamın hikâyesi anla-
tılmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
  
Konferansın sonunda MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Ya-
zar Selman Kayabaşı’ya hediye tak-
dim etti. 

KONFERANS
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Başkan Okka’dan
İSO 1000
Değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından açıklanan Türki-
ye’nin ilk 1000 Büyük Sanayi Kurulu-
şu listesi ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Başkan Okka, Türkiye’nin ilk 
1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 
giren Konyalı firmaları tebrik etti. 

Başkan Okka, yaptığı açıklamada şu 
görüşlere yer verdi; “15 Temmuz Dar-
be girişiminde ortaya konulan kararlı 
ve istikrarlı duruşunun ekonominin 
her alanında da gösterilmesi son 
derece önemlidir. Her fırsatta eko-
nomimize darbe vurmak isteyen dış 

güçlerin çabaları sonuçsuz kalmıştır. 
Türkiye’nin ekonomik temellerinin her 
hangi bir dış müdahaleye karşı direnç-
li olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
2016 yılında artan terör olayları ve 15 
Temmuz darbe girişiminin gölgesinde 
geçiren Ülkemiz, ekonomi alanında 
hemen toparlanmıştır. Konyalı sa-
nayicilerimiz nasıl bir olumsuz hava 
içinde olursa olsun ülkesini ve şehrini 
büyütmek için eskisinden daha da çok 
üretmeye devam etmiştir. Ülkemizin 
ekonomi alanında 15 Temmuz önce-
sinden daha iyi yerlere gelmesi için 
çalışmaktayız. 
 
Bu aşamada sanayicisinden mühen-

disine, ustasından işçisine Konya’yı 
oluşturan herkese daha büyük sorum-
luluklar düşmektedir. Bizler Konya sa-
nayisinin bunu başarabilecek güce ve 
altyapıya sahip olduğuna inanıyor, bu 
doğrultuda elimizi taşın altına koy-
maktan bir an bile tereddüt etmeye-
ceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. 
Açıklanan İSO 1000 sıralamasında 22 
firmanın 14’ünün MÜSİAD Konya Şu-
besi üyesi firmalar olması bizlere ayrı-
ca gurur vermektedir.  

İSO ikinci 500 listesine girerek şehri-
mizi başarıyla temsil eden firma sayı-
mızın önümüzdeki yılarda katlanarak 
artması en büyük arzumuzdur. Bu ve-
sile ile listeye girerek şehrimizi temsil 
eden başta MÜSİAD Konya Şube üye-
si firmalarımız, Kombassan Kâğıt, Safa 
Tarım, Golda Gıda, Atiker Metal, Selva 
Gıda, Kompen, Çöğenler Yem, Gitaş, 
Kontensan ve Tosunoğulları Mobilya 
olmak üzere, Konya Cimento, Altınapa 
Değirmencilik, Büyükhekimoğulları 
Un’un firma yöneticileri ve çalışanları-
nı tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum”  dedi.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka ve be-
raberindeki heyet, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i maka-
mında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalar-
da bulunan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “Türki-
ye’nin 2023 hedeflerine ulaşması 
için gayret sarf ettiklerini belirtip 
çalışmalarına, Konya ve ülke sa-

nayisinin gelişmesi şeklinde yön 
verdiklerini kaydetti” dedi.

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ise, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek Üniversite-Sa-
nayi işbirliğinin önemine vurgu 
yaptı.

Ziyaret, MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka’nın, NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e 
hediye takdimiyle sona erdi.

MÜSİAD 
Konya Şubesi’nden

Ziyaret
Rektör Şeker’e 
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Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, 
“İslami Ticaretin temelinde güven 
vardır. Yani Müslüman sözünün 
eri bir kişi olması gerekmektedir. 
Toplumda sağlıklı ticaretin oluşa-
bilmesi için ön şart ahlaktır. Müslü-
man ahlaklı ticaret yapmakla yü-
kümlüdür. Onun için Müslümanlar 
sözlerine güvenilen insanlar olma-
lıdır. “Bizi aldatan bizden değildir.” 
hadisi gereğince ticaretin adalet 
terazisinin de iyi tartılması gerek-
mektedir” diye konuştu. 
Başkan Okka’nın konuşmasının ar-
dından KTO-Karatay Üniversitesi 
İslam Ekonomisi ve Finans Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndü-
ren’in konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa geçildi. İslam’ın evren-
sel bir Din olduğunu vurgulayarak 
konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Hamdi Döndüren, “Allah’ın rıza-
sı gözetilerek yapılan ticaret ve 
çalışma bir ibadettir. Müslüman-
lar olarak hayatımızın her anında 
olduğu gibi ticaret hayatımızı da 
İslami esaslara göre düzenlemek 
zorundayız. Müslümanlar olarak 
ticaret hayatımızda da kılavuzu-
muz Yüce Kitabımız Kur’an-ı Ke-
rim ve Peygamber Efendimizin 
Sünneti olmalıdır. Dini hassasiyeti 
olan işadamlarımızın aynı zaman-
da dini konularda da bilgi sahibi 
olmaları gerekmektedir. Kim hangi 
alanda uğraşıyorsa kendi alanında 
acaba en güzelini nasıl yapabiliriz, 
nasıl ileri gidebiliriz diye bir çaba 
içerisinde olmalıdır. Hepimiz yap-
tığımız işin fıkhını, kurallarını en iyi 
şekilde bilmeliyiz. O alanda ilerle-
dikçe Allah’ın sevgisi de arttığı ha-
dislerle haber verilmiştir.

Prof. Dr. Döndüren:

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Mutat 
olarak düzenlenen toplantıların 1213’cüsüne 
KTO-Karatay Üniversitesi İslam 
Ekonomisi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hamdi Döndüren konuk oldu. MÜSİAD 
Konya Şubesi Toplantı salonunda gerçekleş-
tirilen konferansta “Müslüman Tacirin Güncel 
Meseleleri” konuşuldu. Konferansa çok sayıda 
MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı. 

“Hem Dünya Hem Ahireti 
Kazanmayı Gaye Edinelim”

KONFERANS
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Günlük hayatta en fazla karşı-
laştığımız problemlerden biri de 
alırken tam almaya çalışıyoruz 
ancak vermeye gelince güçlüysek 
eksik veriyoruz. Çalışanların ger-
çek hakkı bellidir ama tam hakkını 
hesaplayıp vermiyoruz. Belki de 
bereket oradadır. Onun içindir ki 
kazancınızın bereketi artması için 
çalışanlarınızın hakkını gözetme-
den veriniz. 
Bazı konularda hassasiyet gös-
termemiz gerekiyor. Peygamber 
Efendimizin (SAV) Hadisi Şerif-
lerinde belirttiği gibi özellikle ti-
carette sözünde durmak oldukça 
önemlidir. Mâide Suresi 1. Ayet’te 
“Ey iman edenler! Akidleri tam 
olarak yerine getiriniz.” Verilen 
sözde sorumluluk vardır. Özellikle 
senede veya çeke imza attığınız 
zaman bu borcu zamanında öde-
meye azmedersek Allah işlerimizi 
rast getirir.  
Günümüz ticari hayatında faiz 
konusu ile her an karşı karşıya 

kalabiliyoruz, bu nedenle ticaret 
yaparken helal ve haram konuları-
na çok dikkat etmeliyiz. İnsanların 
temel geçim kaynağı olan malla-
rın gereğinden fazla stoklanması 
ve gereğinden fazla stokta bek-
letilerek piyasayı darda bırakacak 
noktaya gelmesiyle birlikte asıl 
fiyatının çok daha üzerinde satışı-
nın yapılmasının yasak olduğu bir 
dinin mensupları olarak ekonomik 
hayatımızda dikkat etmemiz gere-
ken pek çok konu vardır. Bunların 
başında ise faiz konusu gelmek-
tedir. Faiz, çok dikkat etmemiz 
ve Müslümanlar olarak kesinlikle 
uzak durmamız gereken bir ko-
nudur. Dinimizin kesin hükümlerle 
yasakladığı faiz konusu günümüz 
ticaret hayatında iş adamlarımızın 
karşısına sıkça gelmektedir. İçeri-
sine faiz bulaşmamış, her yönüyle 
helal yollardan elde edilen kazanç, 
Müslümanlar olarak bizleri hem 
bu dünyada hem de ahiret dün-
yamızda mutluluğa eriştirecek ve 

kazancımızı artıracak en önemli 
etkendir. Müslüman tacirler olarak 
ticaretimizi Peygamber Efendi-
mizin ortaya koyduğu kuralların 
hassasiyeti ile yapmak zorunda-
yız, asıl fetvayı kalbimizden almalı 
kalbin şüphe ettiği hususlarda o 
işi tercih etmemeliyiz.” ifadelerini 
kullandı. 
Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka tarafından KTO-Karatay 
Üniversitesi İslam Ekonomisi ve 
Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Hamdi Döndüren’e hediye takdim 
etti. 
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BASIN BÜLTENİ
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MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Okka, 

“Konya, Ülke Ekonomisine Ciddi Katkı Sağlıyor”

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) tarafından açıklanan Mayıs 
Ayı İhracat verilerini değerlendirdi.  

Başkan Okka yaptığı yazılı açıklamada 
şu görüşlere yer verdi; “TİM’in verile-
rine göre Türkiye’nin Mayıs ayı ihra-
catı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
yüzde 15,8 artışla 12 milyar 472 milyon 
dolar, Konya’nın Mayıs ayı ihracatının 
ise yüzde 18,06 artışla 136 milyon 149 
bin 632 dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2017 yılı ilk beş aylık rakamı, 2016 yılı 
ilk beş aylık rakamına göre yüzde 12,7 
artış gösteren Konya’mız, son 6 aydır 

ihracatını artırmaya devam etmiştir. 
Açıklanan verilerle birlikte şunu gö-
rüyoruz ki, yaşanan pek çok olum-
suzluğa rağmen ekonomimizin gücü 
ortadadır. Bu artış bizleri son derece 
memnun etmiştir ve 2017 yılının ge-
neli için umutlarımızı yeşertmiştir. 
Konya sanayisi Türkiye’yi büyütmeye 
devam edecektir. Ekonomi alanında 
büyük başarılara imza atan Konya, 
önümüzdeki dönemde de daha hızlı 
bir ivme yakalayarak ihracat artışını 
sürdürecektir. Ülkemizin ve özellik de 
şehrimizin ekonomisini sırtlayan özel 
sektörümüzün sağladığı katkı ihra-
cat rakamlarıyla bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. MÜSİAD Konya olarak, dün-

ya ekonomi piyasalarında yaşanan 
son gelişmelere ve yaşanan pek çok 
olumsuzluğa rağmen üreten, yatırım 
yapan, dünya pazarlarına açılarak ül-
kesinin büyümesine katkı sağlayan 
bütün sanayici ve iş adamlarımızı kut-
luyorum. 

Ekonomimizdeki büyüme ilerleyen 
dönemlerde daha da artacaktır. İş 
dünyasının temsilcileri olarak reel 
sektörü destekleyen, üretimi ve ihra-
catı önceleyen, büyüme ve istihdamı 
önemseyen reformların bir an önce 
hayata geçirilmesi son derece önem 
arz etmektedir” diye konuştu.

BASIN BÜLTENİ
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Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı İstihdam 
Seferberliğine MÜSİAD Konya Şu-
besi tüm üyeleriyle birlikte destek 
vermeye devam ediyor. İstihdam 
sorununu aşabilmek için Hükü-
metimiz bazı teşvikleri açıkladı. 
Ancak işverenler olarak bizim en 
büyük sorunumuz eleman sıkın-
tısıdır. Uygun ve yeterli kalifiyeli 
personel bulmakta sıkıntı yaşa-
maktayız. İşverenler olarak bu 
sorunun biran evvel çözülmesini 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Okka’nın konuşmasının 
ardından konferansa geçildi. 

İŞKUR Konya İl Müdürü
Emrah Keleş:

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Mutat ola-
rak düzenlenen toplantıların 1218’cisine İŞKUR 
İl Müdürü Emrah Keleş konuk oldu. MÜSİAD 
Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleş-
tirilen konferansta “İstihdam Politikası Ve 
Güncel Teşvikler” değerlendirildi. Konferansta 
çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi 
katıldı. 

“Konya, işsizlik oranı en düşük 
illerin arasında ama iş beğenmeme 
oranı çok yüksek”

KONFERANS
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İşbaşı Eğitim Programının, işsiz-
lerin ve öğrencilerin mesleki de-
neyim ve tecrübe kazanmalarını 
sağlayan geliştirilmiş bir program 
olduğunu ifade eden İŞKUR İl Mü-
dürü Emrah Keleş, “programda 
amaçlanan bir mesleği işin başın-
da uygulanarak öğretmektir. Prog-
ramlardan, en az 2 çalışanı bulunan 
ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler, Kamu 
kurum/kuruluşlarının payının % 
50’nin altında olduğu iktisadi te-
şekküller ve dernekler, vakıflar, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve birlikleri, sendikalar, 
ticaret ve sanayi odaları ile noter-
ler yaralanmaktadır. Programın 
kapsamında çalışan sayısı 2 ile 10 
arasında ise 1 katılımcı, 11 ve üzerin-
de ise çalışan sayısının 1/10 ’u ora-
nında katılımcı alabilir. Haftada en 
fazla 6 gün ve 45 saat uygulaya-
bilir. Program başladığındaki çalı-
şan sayısının program sonunda da 
korunması istenmektedir. Program 
sonunda katılımcıların en az %50 
oranında istihdam edilmesi iste-

nir. İŞKUR tarafından, katılımcıya 
işbaşı eğitim programına katıldığı 
her bir fiili gün için; Katılımcı zaruri 
gideri olarak; günlük 54 TL, Aylık 
çalışılan fiili gün sayısı göre 1.404 
TL ödenmektedir. İş kazası ve mes-
lek hastalıkları ayrıca genel sağlık 
sigortası primleri de ödenmekte-
dir. İşverenler program süresince 
herhangi bir gider ödememekte-
dir. İşbaşı Eğitim Programını biti-
ren çalışanların işverenler tarafın-
dan istihdam edilmesi durumunda, 
2017 yılının sonuna kadar sigorta 
ve vergi yükümlülükleri olan aylık 
773 TL İŞKUR tarafından karşılan-
maktadır. İşbaşı eğitim program-
larına katılanlara Kurumumuzun 
yaptığı ödemelere ek olarak işve-
ren tarafından da ödeme yapılabi-
lir” şeklinde konuştu. 

İŞKUR’a mutlaka kayıt yaptırılması 
gerektiğini vurgulayan Keleş, “İş-
veren işçi ararken İŞKUR’a başvu-
rarak işçi ile işvereni buluşturmaya 
çalışıyoruz. Konya İşsizlik oranının 

en düşük olduğu kentlerden biridir. 
TÜİK tarafından son açıklanan ve-
rilere göre Konya–Karaman TR52 
bölgesinde işsizlik oranı yüzde 
6.1’dir. Konya’da işsizlik sorunu dü-
şük ancak 3 aydır işsiz olma özel-
liğini taşıyan elemanı bulmada 
zorlanıyoruz. Konya’da iş beğen-
meme oranı çok yüksek. İş arayan-
lar birçok kurumsal firmalarda bile 
çalışmak istemiyor. İşverenlerinin 
en büyük sıkıntısı işi beğenmeyen 
işçinin olması. İŞKUR’a müraca-
at eden 17 bin kişiden 7 binini işe 
yerleştirdik. Bunlardan da 2500 
kişi işsizlik sigortası fonu alıyor. İş 
beğenmeme sorununu çözersek 
istihdam konusunda da ciddi bir 
adım atmış olacağız” dedi. 

Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, İŞKUR İl Müdürü Emrah Ke-
leş’e hediye takdim etti. 
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ödenmesidir. Borçlarını yapılandı-
ran mükelleflerimizin peşin veya 
ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 
2017 tarihi bitimine kadar yapma-
ları gerekmektedir. Kanun kapsa-
mında ilk taksitlerini Kasım 2016’da 
ödeyen mükelleflerimiz de ikinci 
taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 
tarihi bitimine kadar yapacaklardır. 
İlk taksitlerini süresinde ödemeyen 
mükelleflerimiz ise ilk iki taksitleri-
ni içinde bulunduğumuz Mayıs ayı 
sonuna kadar ödemedikleri takdir-
de yapılandırma kanunundan ya-
rarlanma hakkını kaybedeceklerdir. 
Özellikle birikmiş borçların öden-
mesine büyük kolaylık sağlayan 
6736 sayılı kanundan yararlanmak 
için tanınmış olan bu son şansın 

Konferansın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “6736 sayılı ka-
nundan yararlanabilmek için ilk iki 
taksitin mutlaka 31 Mayıs 2017 tari-
hine kadar ödenmesi gerekmekte-
dir. 6736 sayılı kanundan yararlan-
mak için tanınmış olan bu fırsatın 
kaçırılmaması son derece önemli-
dir” dedi.

6736 Sayılı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması Kanunu ve Yeni Ku-
rulan İhtisas Vergi Daireleri hakkın-
da bilgi veren Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, “6736 sayılı ka-
nundan yararlanabilmek için ge-
tirilmiş olan önemli şartlardan biri 
de ilk iki taksitin mutlaka süresinde 

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından Mutat olarak düzenle-
nen toplantıların 1225’cisine 
Konya Vergi Dairesi Başka-
nı Musa Kazım Ünver konuk 
oldu. MÜSİAD Konya Şubesi 
brifing salonunda gerçek-
leştirilen konferansta “6736 
Sayılı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması Kanunu ve Yeni 
Kurulan İhtisas Vergi Daire-
leri” konusu anlatıldı. Konfe-
ransa çok sayıda MÜSİAD ve 
Genç MÜSİAD üyesi katıldı. 

Vergi Dairesi Başkanı Ünver:
“Konya, 6736 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu 
kapsamında, Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı sağladı”

KONFERANS
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mükelleflerimiz tarafından kaçırıl-
maması gerekir” dedi. 

İstişare toplantıları ile birlikte so-
runların karşılıklı konuşularak çö-
züme ulaştığını belirten Ünver, 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 
vatandaşlara sorunsuz şekilde hiz-
met etmenin gayreti içinde olduk-
larını kaydetti. Musa Kazım Ünver, 
“Bu doğrultuda Başkanlığımız 
bünyesinde Katma Değer Vergisi 
iadelerinin etkinleştirilmesi ve hız-
landırılması, iade süreçlerinin stan-
dartlaştırılması, katma değer vergi-
si iadesi konusunda uzmanlaşmış 
personel ile mükelleflere daha ka-
liteli hizmet verilmesi amacıyla, 1 
Mayıs tarihinden itibaren Konya İh-
tisas Vergi Dairesi Müdürlüğümüz 
faaliyete geçerek hizmet vermeye 
başlamıştır. Konya’da 940 mükel-
lefimiz ihtisas Vergi dairesine geç-
miştir. Bu mükelleflerimiz Nisan ayı 
KDV beyannamelerini ihtisas vergi 
dairemize vereceklerdir. Mükellef-
lerimizin diğer beyannamelerini 
önceki süreçte olduğu bağlı olduğu 
vergi dairelerine vermeye devam 
edeceklerdir.” şeklinde konuştu. 

6736 Sayılı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması Kanunundan fayda-

lanmak isteyenlerin sayısı oldukça 
fazla olduğunu kaydeden Ünver, 
Konya Vergi dairesinin Ülke gene-
lindeki 30 Vergi dairesi Başkanlı-
ğı’nın geçerek ilk sırada yer aldığı-
nı vurguladı. Ünver, “çok ciddi bir 
başarı elde ettik. Tahsilatta da ilk 
sırada yer almak için gayret göste-
riyoruz. Türkiye ortalamasının üze-
rinde bir başarı sağladık. Bu başarı 
sadece Vergi Dairesinin değil, baş-
ta MÜSİAD Konya gibi Sivil Toplum 
Kuruluşlarının başarısıdır” dedi. 

Başkan Ünver’in konuşmasının ar-
dından Gelir İdaresi Grup Müdürleri  
Eyüp Yılmaz kanunun ayrıntılarını, 
Behzat Er ise İhtisas Vergi Dairesi 
Müdürlüğü konusunda bilgiler ver-
di. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka konferansın so-
nunda Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver’e hediye taktim etti. 
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DERNEĞİMİZE ZİYARETLER

Ak Parti Konya Milletvekili
Muhammed Uğur KALELİ

Ak Parti Konya Milletvekili
Ziya ALTUNYALDIZ

Ak Parti Konya Milletvekilleri
Halil ETYEMEZ
Abdullah AĞRALI

Konya Valisi
Yakup CANBOLAT

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet SORGUN

Ak Parti Konya İl Başkanı
Musa ARAT

Ruanda Büyükelçisi
Williams Nkurunziza

Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
Bwalya Lyapa Nondo

Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim ALTAY

Meram Belediye Başkanı
Fatma TORU

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Büyükelçisi
Marcel Mulumba TSHIDIMBA

Karatay Belediye Başkanı
Mehmet HANÇERLİ
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Derbent Kaymakamı ve 
Belediye Başkanı
Aziz KAYABAŞI
Hamdi ACAR 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Gülay Samancı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Mustafa Akış

Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı
Mustafa Hakan ÖZER

Ak Parti Meram İlçe Teşkilatı Bşk.
Abdülkadir ÖZUĞUR ve Heyeti

Kto Başkanı 
Selçuk ÖZTÜRK

Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Mehmet MUCUK

N. E. Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksek 
Okul Müd.
Prof. Dr. Ahmet DİKEN

Kto Karatay Üniversitesi
Mütevelli Heyeti

Konya Sanayi Odası Bşk.
Memiş KÜTÜKÇÜ

Necmettin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

DERNEĞİMİZE ZİYARETLER
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DERNEĞİMİZE ZİYARETLER

Kto İnşaat Mühendisleri Komitesi
Ramazan ÖZKAYA ve
Fethullah HAMİDİ

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma 
Yerleşkeleri Rektörü
Prof. Dr. Ercan KAHYA

Kto Karatay Üni Öğretim Üyesi
Prof Dr Osman OKKA

Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı
Ali Osman KARAMERCAN

Konya Vergi Dairesi Başkanı
Musa Kazım ÜNVER

Konya Vergi Denetim Grup Başkanı
Ali YILDIZ

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Konya İl Müdürü
Murat Mustafa YAVUZ

Mevka Genel Sekreteri
Ahmet AKMAN

İşkur Konya İl Müdürü 
Emrah KELEŞ

Konya Stk Platformu
Muhsin GÖRGÜLÜGİL

Smmmo Seyit Faruk ÖZSELEK
Seyit Faruk ÖZSELEK
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Kto Karatay Üniversitesi Eğitim Sağlık 
Vakfı Başkan Yardımcısı
Aslan KORKMAZ
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Kop İdaresi Bölge Başkanı
İhsan BOSTANCI

Tse İl Koordinatörü
Hasan DEMİRTAŞ

Tobb Genç Girişimcileri Başkanı 
Serhat YAYA 

Timav Genel Başkanı 
Abdullah Ecevit ÖKSÜZ 

Cumhuriyet Savcısı /Bekir Sıtkı YILDIRIM
Denetim Serbeslik Müdürü/Zafer GÜN 

Komüt Başkanı
Ekrem DEMİRCİ

İpekyolu Derneği Başkanı 
Tahir ŞAHİN 

Kontimder Başkanı
Osman BAŞARAN 

Makine Mühendisleri Odası Başkanı
Erdoğan DURANSOY 

Askon Şube Başkanı
Yakup YILDIRIM 

Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı 
Vehbi DEMİRCİ 

Zabıta Daire Başkanı Haluk YILMAZ
Minibüscüler Odası Başkanı
Muharrem KARABACAK

DERNEĞİMİZE ZİYARETLER
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DERNEĞİMİZE ZİYARETLER

Mehir Vakfı Başkanı 
Mustafa ÖZDEMİR

Dersiad Konya Şube Başkanı
Musa ÖZKAN 

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
İbrahim Hakkı ERKAN 

Konya Platformu Eğitim Kültür Sağlık 
ve Çevre Derneği Başkanı 
Mehmet Ali ÇELİKMERCAN

Konsiad Başkanı 
Hasan Hüseyin AYDIN 

MÜSİAD Şanlıurfa Başkanı 
Mahmut BARUT 

İhh İnsani Yardım Derneği Başkanı 
Hasan Hüseyin UYSAL 

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı 
Mehmet PARLAK 

MÜSİAD Lyon Başkanı 
Adil DÖNMEZ 

Tika Bşk Yrd  /Ali MASKAN
Kop İdaresi Bsk / İhsan BOSTANCI
Mevka Gen Sek / Ahmet AKMAN
Koski Gen Müd  / Ercan USLU 

Turksat Bölge Müdürü
İsmail Sefa TEKİN
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Basın Yayın Enformasyon
Konya İl Müdürü
Cemil PASLI 
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Mimar Sinan Mühendisler Birliği
Hasan GÖRGÜLÜ 

Fatih Kültür Eğitim Vakfı Başkanı 
Mustafa KULU 

İrfander Başkanı 
Ali GÖKMEN 

İmam Hatip Mezunları Derneği 
Başkanı 
Mustafa AYDIN 

Kızılay Hastanesi Başhekimi 
Ertuğrul YARALI 
Dernek Şube Müdürü / Osman HAKLI 

Thy Konya Müdürü 
Ahmet POTSALLI 

Ptt Başmüdürü
Akın AKINCI 

TCDD Gar Müdür
Mehmet AYBAKIR 

Kto Sarraflar Komitesi Kto Sıhhı Tesisat Komitesi 

Enerya Konya Bölge Müdürü 
Arif KÖSE

Dosteli Derneği Başkanı 
Mehmet SEÇER 

DERNEĞİMİZE ZİYARETLER
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DERNEĞİMİZE ZİYARETLER

Okkalar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim OKKA 

23. ve 24. Dönem Ak Parti
Konya Millet Vekili
Mustafa KABAKÇI 

Suçev Konya Şube Başkanı 
Ahmet Ziya GÜNDÜZ 

Konya Galatasaraylılar Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

Dempaş Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah DEMİROĞLU 

Özsandıkçılar Makine 
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ÖZSANDIKÇI

Ünilever Grubu Konya Göz 
Hasan BELLİER

Şekeroğlu Plastik
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ŞEKEROĞLU

Gündoğan İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı
Mümtaz GÜNDOĞAN

İttifak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı
M. Ali Korkmaz ve Ömer Saylık 

Cihan-ı Nüma Derneği Başkanı 
Barış Çağlayan ÇAKIR 
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Merhaba Gazetesi
İmtiyaz Sahibi
Rıfat TANKUT 

Anadolu’da Bugün Gazetesi 
Gen Yayın Yönetmeni
Mustafa EKMEKCİOĞLU 

Dünya Gezetesi Konya Temsilcisi 
Yıldız Doğruer YEMİŞ 

Memleket Gazetesi
İmtiyaz Sahibi
Adem ALEMDAR

Konya Postası Gazetesi 
Ömer KARA 

Gözde Medya Grup Genel Müdürü 
Ahmet TURAN 

DERNEĞİMİZE ZİYARETLER
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ÜYE ZİYARETLERİ

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Erol KÜÇÜKBAKIRCI

İbrahim OKKA

İsmail DOĞRU

Ömer Lütfi ALAYBEYİ

Bahattin DUMANCI

Metin KONCAGÜL

Ahmet ŞEKEROĞLU

Abdülmüttalip YILDIRIM
Ulvi YILDIRIM

İsmail KELEŞ

Yusuf TOPUZ

Yusuf Ziya ALTINEKİNLİ
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ÜYE ZİYARETLERİ

Lokman KOYUNCUOĞLU

Yahya KELEK

Murat ÖZSANDIKÇI

İbrahim ÜMİT

Yusuf ÇIRAY

Naci ÇIRAY
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KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ FUARI
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Alp Raf

Dişbudak Kalıp

Hamme Makine

Özen Kompresör

Ceykon Makine

Ecerkom Kompresör

İhsan KOÇAK

Öz Olgun Elektrik

CRS Metal

Elfatek Elektronik

Önder Metal

Poslu Makine
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KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ FUARI

SANAYİ FUARI
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Sandıkcılar Makine

İsfur Otomotiv

Ümit Makine 

Sarıtaş Makine

Mesa Makina

Wicon Makine

Simya Hidrolik

Motus Otomotiv



106 | MÜSİAD KONYA | OCAK-TEMMUZ

İNSAAT FUARI
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Zer Meram

Entepe Tepekent Mimarlık

Obje İç Mimarlık

RMA Mühendislik

Remel İnşaat

Sanat Yapı

Aspak Yapı

Etkin Kent Emlak

Adem Bulut İnşaat

Çamlıca Kent

Türmak Grup

Özolgun Elektrik
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İNSAAT FUARI
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Kayıtes Mühendislik

Işık Metal

Gücal Alüminyum

Elfatek Elektronik

Erkon Döküm

Kahveci Otomotiv

Etkin Asansör

Bildem Plastik

Rengarenk

Polatoğlu Kereste

Hidoks Asansör

Genç Metal
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İNSAAT FUARI
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Başcan Plastik

Koçak Park

Logiba Aydınlatma

Tanıroğulları Mermer

ARS Park

Özcan Plastik

Armiya Bilgisayar
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ZİYARETLERİMİZ
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Konya Valisi 
Yakup CANBOLAT

62.-63.-64. Dönem Başbakanı
Ahmet DAVUTOĞLU

Meram Belediye Başkanı 
Fatma TORU

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet OKKA

MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman KAAN

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim ALTAY

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Mustafa ŞAHİN

Necmettin Erbakan Üniv. Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir AKYÜREK

Karatay Belediye Başkanı
Mehmet HANÇERLİ

MÜSİAD 5. Dönem Genel Başkanı 
Nail Olpak’la birlikte 
Konya Valisi Yakup Canbolat’a 
Ziyaret

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bayram SADE
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ZİYARETLERİMİZ
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Konya Sanayi Odası Başkanı
Memiş KÜTÜKÇÜ

Taşkent Belediye Başkanı
Osman ARI

MEVKA Genel Sekreteri
Ahmet AKMAN

Küçük Ve Orta Ölçekli Mükellefler
Grup Başkanı 
Ali YILDIZ

Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Ali Osman KARAMERCAN

SGK İl Müdürü
Murat Mustafa YAVUZ

İşkur İl Müdürü
Emrah KELEŞ

Ak Parti Meram İlçe Başkanı
Abdulkadir ÖZÖGÜR

MÜSİAD Karaman Şube Başkanı 
Ali Osman CEVHER

KOP İdaresi Başkanı
İhsan BOSTANCI

Konya Vergi Dairesi Başkanı
Musa Kazım ÜNVER

Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı
Mustafa Hakan ÖZER
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ZİYARETLERİMİZ
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TİMAV Genel Başkanı
Abdullah Ecevit ÖKSÜZ

ASKON Başkanı
Yakup YILDIRIM

İpek Yolu Derneği Başkanı 
Tahir ŞAHİN

ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ÖZER

Konya Platformu Başkanı
Mehmet Ali ÇELİK

DERSİAD Konya Şube Başkanı
Musa ÖZKAN

KONTİMDER Şube Başkanı
Osman BAŞARAN

Merhaba Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Rifat TANKUT

KOMÜT Başkanı 
Şaban TOPAL

GİV Başkanı
Vehbi DEMİRCİ

Konya SMMMO Bayramlaşma 
Programı

Pusula Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni
Uğur ÖZTEKE
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ZİYARETLERİMİZ
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MÜSİAD 5. Dönem Genel Başkanı Nail 
Olpak ile birlikte Esnaf Ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman     
Karamercan’a Ziyaret

Konya Şeker İcra Kurulu Üyesi
Harun Reşat ERSÖZ
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YURT İÇİ ve YURT DIŞI TEMASLARIMIZ
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İnegöl 96. GİK Toplantısı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet SORGUN

Tekirdağ GİK Toplantısı

İstanbul Tüyap Fuarı Üyemiz 
Serhat YAYA Ziyareti

Gabon Maden Bakanlığı Ziyaretiİstanbul Tüyap Fuarı Üyemiz 
M.Alpaslan ŞAHİN Ziyareti

MÜSİAD İstanbul Başkanlar Toplantısı MÜSİAD Münih Ziyareti MÜSİAD Fildişi Başkanı 
Fatih ÖZ’e Ziyaret

Nijer Ankara Büyükelçisi
Adam Abdoulaye Dan-Maradi Ziyareti

Demokratik Kongo Ankara Büyükelçisi 
Marcel Mulumba Tshidimba Ziyareti

Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve 
Ticaret Koridoru Oluşturulmasına 
Yönelik Etüt ve Fizibilite Projesi
Çalıştayı
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YURT İÇİ ve YURT DIŞI TEMASLARIMIZ
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Fildişi MÜSİAD Başkanı Mehmet Fatih ÖzKamerun M.Taha Özbey Ziyareti Fildişi Abuja Büyükelçisi H.E Koffi 
Charles

Fildişi Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanı 
Faman Toure

Fildişi Thy Ziyareti Fildişi Turizm Bakanı Saiandou Fofana

Gana Attc Başkanı Steww Lairee

MUSİAD Isparta ev sahipliğinde
düzenlenen Lavanta Bahçesi
programı

Nijerya Abidjan Büyükelçisi
Toure Kone

Türkiye Abidjan Büyükelçisi
Esra Demir
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