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Ömer Faruk OKKA
MÜSİAD Konya Başkanı

President

MÜSİAD Konya olarak 23. Olağan Ge-
nel kurulumuzu büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirdik. Ve yeni bir döneme 
Bismillah diyerek başladık. Genel Ku-
rulumuza katılarak bu onurlu görevde 
bizlere güvenlerini ifade eden üyeleri-
mize şahsım ve yönetim kurulum adı-
na teşekkür ediyorum.

MÜSİAD hizmetinde bulunurken, 25 
yıllık büyük bir mirasın gücüyle çalı-
şıyoruz. 1993 yılında, yüreği Konya ve 
Türkiye sevdası ile yanan bir grup işa-
damı tarafından atılan tohum, bugün 
büyük MÜSİAD ailemizi gölgesi altında 
toplayan ulu bir çınar olmuştur.

25’inci yılında MÜSİAD Konya, faaliyet-
leriyle, kurumsal işleyişiyle, işinin ehli 
ve sözünün eri üyeleri ile MÜSİAD’ın en 
büyük ve en etkin şubesidir. 

MÜSİAD Konya, bu şehir için çalışan, 
bu şehre değer katan bir markadır. 
MÜSİAD Konya, kurulduğu günden bu-
güne, gerek şehir ölçeğinde, gerekse 
MÜSİAD şubeleri içinde “yapılmayanı 
yapan, ilkleri başaran” öncü bir kurum 
olmuştur ve böyle olmaya devam ede-
cektir.

İhracat seferberliğimizde bu dönem 
rotamıza, Türkiye için büyük fırsatlar 
bulunduğuna inandığımız Güney Ame-
rika’yı ekliyoruz. 

Diğer yandan, sanayicilerimize yüksek 
katma değerli üretimde yeni ufuklar 
açacak çalışmaları ivmelendirmek için 
Proje ve Teknoloji komisyonumuzu 
oluşturduk.

Ülkemizin kalkınmasının yolu, her fır-
satta dile getirdiğimiz gibi katma de-
ğerli üretim ve ihracattan geçmektedir. 
Bu konuda, sanayici ve işadamlarımız 
gece gündüz demeden çalışıyorlar. Biz 
de faaliyetlerimizi onların bu çabalarına 
ışık tutacak yönde yoğunlaştırıyoruz.

Ülkemizin refahı ve güvenliği, en başta 
güçlü ekonomi ile sağlanacaktır. Eko-
nomimizi güçlendirmek için de herke-
sin üzerine büyük görevler düşmekte-
dir.  Şimdi vakit, durmadan, yılmadan, 
bıkmadan ve usanmadan çalışma 
vaktidir. 

Kalın sağlıcakla. 

We, as MÜSİAD Konya, have carried out 
our 23rd Ordinary General Assembly 
with great enthusiasm. And in the name 
of God we started a new era. On behalf 
of myself and the management I would 
like to thank our members who expres-
sed their confidence in this honorable 
duty by attending our General Assembly.
At MÜSİAD, we are working with the 
strength of a 25-year-old heritage. In 
1993 a group of businessmen sowed a 
seed with a burning passion for Konya 
and Turkey. Today this seed has beco-
me a big tree under whose shade the big 
MÜSİAD family gathers.

In its 25th year, MÜSİAD Konya is the 
biggest and most active branch of MÜ-
SİAD with its activities, corporate opera-
tion, competency and faithful members.
MÜSİAD Konya is a brand that works 
for this city and adds value to it as well. 
MUSIAD Konya has become and rema-
ins a pioneer institution that has achie-
ved what has not been done and this 
makes it take first place among all MÜ-
SİAD branches in Turkey.

We are adding South America to our mo-
bilization because we believe that it has 
great opportunities for our country.

On the other hand, we have created our 
Project and Technology commission to 
accelerate the works that will open new 
horizons for our industrialists in high 
value-added production.

The way of developing our country is 
through value-added production and 
export as we have expressed at every 
opportunity. In this regard our indust-
rialists and businessmen are working 
day and night. We also intensify our ac-
tivities in a way that sheds light on their 
efforts.

The welfare and security of our country 
will be ensured primarily by a strong 
economy. In order to strengthen our 
economy, everyone has great duties. 
Now is the time to work nonstop, tire-
lessly, relentlessly, and fearlessly.

Best Regard

BAŞKANDAN
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MÜSİAD Konya’nın 23. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.
MÜSİAD Konya Şubesi konferans salo-
nunda gerçekleştirilen genel kurula Ge-
nel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜ-
SİAD Konya 4. Dönem Başkanı Selçuk 
Öztürk, 5. Dönem Başkanı Aslan Kork-
maz, 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
önceki dönem yönetim kurulu üyeleri ve 
üyeler katıldı. 

Kuran-ı Kerim Tilaveti, şehitlerimiz için 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunma-
sının ardından divan heyeti oluşturuldu. 
Divan Başkanlığını 6. Dönem Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’in yaptığı genel kurulda 
faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, 
bilanço ve gelir – gider tabloları, faaliyet 
planı, tahmini bütçe okunarak oylandı.

Son olarak da Divan Başkanlığına sunu-
lan yeni yönetim kurulu listesi oylandı ve  
oybirliğiyle yeni yönetim kurulu seçildi.

Gerçekleşen seçimin ardından kür-
süye gelen MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “14 
Ocak 2017 tarihinde gerçekleştir-
diğimiz genel kurulda bir önceki 
başkanımızdan görevi devralırken, 
aynı zamanda kendilerinin azmini 
ve heyecanını da devralmıştık. Böy-
le bir mirasla başlayıp, yeni bir ekip 
olmanın heyecanıyla 2 yıl boyunca 
büyük bir gayretle çalıştık ve teslim 
aldığımız bu bayrağı, bir adım olsun 
ileriye taşıdığımız inancıyla huzuru-
nuza çıktık. 

Bu genel kurul, esasında bir nevi 
arz-ı halimiz oldu. Dilimiz döndü-
ğünce faaliyetlerimizi aktardık. Ar-
tık, sizlerin de teveccühüyle, yeni bir 
döneme başlıyoruz. Böylesi şerefli 
bir göreve bizi yeniden layık gördü-
ğünüz için teşekkür ediyorum. Yine 

YÖNETİM KURULU
Ömer Faruk OKKA
Mevlüt AYDIN
Mevlüt TOSUNOĞLU
Mehmet Hilmi KAĞNICI
Abdullah KARA
Osman ULULAR
Ömer Nazım ÖZCAN
Mevlüt DOĞAN
Muhammed Ulvi YILDIRIM
Serhat YAYA
Halit KARAKURT
Hasan Murat GÜÇLÜ
Ömer KARAKUŞ
Bahattin DÜZGÜN
Mustafa KİRİŞ
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azim ve gayretle çalışarak, Allah’ın 
izniyle MÜSİAD Konya markasını 
daha da yücelteceğiz.

Bildiğiniz gibi MÜSİAD’da her genel 
kurul, bir yenilenmedir, bir kan deği-
şimidir. Yönetim kurulumuza bu gün 
yeni katılan arkadaşımızın heyecanı 
bizlere ayrı bir güç katacaktır.

Sizlerin de bildiği gibi tüzüğümüz-
deki 6 yıl kuralı, bu değişimi bir ilke 
haline getirmiştir. 6 yıl dolu dolu MÜ-
SİAD hizmetinde bulunduktan son-
ra, bu ilke gereği görevleri sona eren 
Başkan Yardımcım Hıfsı SOYDEMİR 
Bey’e ve yönetim kurulu üyem Tun-
cay ÖZKAN Bey’e, yine şahsi ne-
denleriyle yeni yönetimimizde yer 
almayan Başkan Yardımcım Necip 
ÇİMEN Bey’e, Yönetim Kurulu üyele-
rim Mehmet DİKKAYA, Sinan Aydo-
ğan ve Lütfi Can BAŞARAN Beylere 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Sizlerle beraber çalışmak güzeldi, 
yönetim kurulumuzdaki hizmetleri-
niz ile ve hayırla anılacaksınız.

Birçok yeni üyemizin de katılımı ile 
daha büyük bir aile olarak genel ku-
rulumuzu gerçekleştirdik. Ancak bu 
yıl yüreğimizi burkan kayıplarımız da 
oldu. 
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rev almış ve faaliyetlerde izlendiği 
üzere yapmış oldukları etkinliklere 
katkı sağlamış tüm yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ettiğini ifade etti. 
Öztürk, asların asla değişmez oldu-
ğunu ve bu tip güzide kurumlarda 
faaliyetlerin katlanarak devam ede-
ceğine inandığını kaydetti. 

5.Dönem Başkanı Aslan Korkmaz da 
“MÜSİAD’a hizmet etmenin haklı gu-
rurunu yaşıyoruz. Bu kurumda Baş-
kanlık yapma fırsatı bulduk ve şeref 
duyduk. İnanıyorum ki her dönem 
görev almış arkadaşlarım bu duy-
guları yaşamışlardır. Bizler iş adamı 

kimliğimizle hakkın ve adaletin ya-
nında olmaya devam edeceğiz. Yeni 
Yönetim kurulunu tebrik ediyor mu-
vaffakiyetler diliyorum” dedi. 

MÜSİAD Konya şubesine yapmış 
olduğu faaliyetlerden dolayı teşek-
kür ederek konuşmasına başlayan 
Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı 
da “bugün MÜSİAD Konya diğer tüm 
şubelerimize örnek teşkil edecek bir 
genel kurulu tamamladı. Başkanımı-
za ve yönetim kurulu üyelerine te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Genel Kurul, aile fotografı çekilme-
siyle sona erdi.

Kuruluşundan itibaren MÜSİAD’ı-
mızda çok emekleri bulunan değerli 
ağabeyimiz Hüseyin Çiftçi hocamızı, 
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybe-
den üyemiz Soner Taştekin’i, elim bir 
kazada hayatını kaybeden 5. Dönem 
Genç MÜSİAD başkanımız, yönetim 
kurulu üyesi olarak uzun yıllar bir-
likte çalıştığımız ve bir önceki genel 
kurulda bu sahnede aramızda olan 
Mehmet Ali Özbuğday kardeşimi 
rahmetle anıyorum” dedi.

Ardından kürsüye gelen 4. Dönem 
Başkanı Selçuk Öztürk ise Ömer 
Faruk OKKA’nın ilk döneminde gö-

HABER
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23. Olağan Genel Kurul Gala Programı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi’nin 23’üncü Olağan Genel Kurulu Gala Programı 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekilli Leyla Şahin Usta, 
MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, Milletve-
killeri Selman Özboyacı, Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, 
Gülay Samancı, Ziya Altunyaldız, Halil Etyemez, Orhan Er-
dem, Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, TOBB Başkan 
Yardımcısı-Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, KTO - Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, MÜSİAD Konya Şubesi 3’üncü Dönem 
Başkanı Ziya Özboyacı ve 5’inci Dönem Başkanı Arslan 
Korkmaz, 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, MÜSİAD ve 
Genç MÜSİAD üyeleri ile çok sayıda davetli, Yerel ve Ulusal 
Basın Mensupları katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka; MÜSİAD Konya’nın 25’inci yılı 
doldurmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Okka,  
“MÜSİAD Konya adına dolu dolu geçen iki yılı geride bırak-
tık. Üyelerimize yeni kazanç kapıları açacak iş gezilerini 
planlayıp, dünyanın birçok yerinden davet ettiğimiz ticaret 
heyetlerini şehrimizde ağırladık. Aynı zamanda da şehri-
mizi yaşanabilir bir şehir kılmak için projeler hazırladık. 
Çünkü MÜSİAD, bir işadamı derneği olmanın ötesinde bir 
kurumdur. MÜSİAD üyeleri, Konya ve Türkiye için vardır.

23. THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY WAS HELD
Association of independent industrialists and businessmen (MU-
SIAD) Konya branch’s 23rd The gala program of The Ordinary Ge-
neral Assembly branch was organized at the Selçuklu Congress 
Center.

Guests participating in the program ; Minister of Industry and Tech-
nology Mustafa Varank, Governor of Konya Cüneyit Orhan Toprak, 
AK Party general deputy chairman and Konya Parliamentarian Ley-
la Şahin Usta, MUSIAD General Deputy Chairman Mahmut ASMALI, 
Parliamentarians: Selman Özboyacı, Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, 
Gülay Samancı, Ziya Altunyaldız, Halil Etyemez, Orhan Erdem, Hacı 
Ahmet Özdemir, AK Party provincial chairman Hasan Angı, Metro-
politan Municipality Mayor Uğur İbrahim Altay, Konya Chief pro-
secutor of the republic Ramazan Solmaz, TOBB Deputy President 
and Konya chamber of commerce president Selçuk Öztürk, Konya 
Chamber Of Industry President Memiş Kütükçü, Konya Chamber of 
certified public accountants President Seyit Faruk Özselek, Rector 
of KTO Karatay University Bayram Sade, MÜSIAD Konya branch 3rd 
term president Ziya Özboyacı and 5th term president Arslan Kork-
maz, 6th term president Lütfi Şimşek, Müsiad and Young Müsiad 
members, members of the local and national Press. 

MÜSIAD Konya Branch President Ömer Faruk Okka made the ope-
ning speech of the program; He said they were proud to fill the 25th 
anniversary in Konya. We have left behind two very prolific years. 
We have planned business trips that will open new gain doors to 
our members. We entertain a guest the trade delegations we have 
invited from many parts of the world in our city. At the same time, 
we have prepared projects to make our city a livable city. Because 
Musiad is an institution beyond being a businessman’s Associati-
on. Musiad members are for Konya and Turkey.

HABER
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MÜSİAD’DA DURMAK YOKTUR
MÜSİAD’da bir faaliyet tamamlanırken, bir yenisi plan-
lanır. MÜSİAD’da durmak ve yorulmak yoktur. MÜSİAD, 
aşını, ekmeğini, hayatın tadını tuzunu paylaşmaktır; ta-
hakküme cesaretle karşı duruş, iş ahlakı, öze dönüştür. 
İşte böyle bir kurumda iki yılda ürettiklerimizi, biraz önce 
birkaç karede özetlemeye çalıştık. Bu dönemde, bir yarı-
mız Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap vererek Afri-
ka’ya yönelirken, bir yarımız en büyük ihracat pazarımız 
olan Almanya’ya, kardeş ülke Azerbaycan’a gitti. Bir gün 
Afrika’dan gelen heyetlerle iş adamlarımızı buluşturduk, 
ertesi gün yeni bir heyete üyelerimizin fabrikalarını gez-
dirdik. İşimiz artsın, şehrimiz, ülkemiz kalkınsın istedik.

MÜSİAD EXPO’DA KONYA ÜNVANINI KORUDU
MÜSİAD EXPO’ya en fazla firma ve stand alanı ile ka-
tılan şube ünvanımızı koruduk. Fuara katılan üyelerimi-
zi, basın mensuplarımızla birlikte EXPO’da ziyaret ettik. 
MÜSİAD Konya, High Tech Port’ta 4 firma olmak üzere, 
toplamda 14 firma ile temsil edilmektedir. 17. MÜSİAD 
EXPO’da, 14 firmamızla en fazla katılım ve 864 metre-
karelik en geniş stant alanı ile katkı sağlayan Şube olma 
unvanımızı koruduk. Fuara katılarak stant açan üyeleri-
mizi buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ BİZLERE YOL
GÖSTERECEK
Üyelerimiz MÜSİAD’dan ne bekliyor, biz ne yapabiliriz?” 
sorusuna cevap aradık. Eğitim komisyonumuzun ha-
yata geçirdiği üye memnuniyet ve beklentiler anketi ile 
üyelerimizin fikirlerine başvurduk. Kesin ve net bilgilere 
ulaştığımız bu anket çalışmamızda bizler için yol göste-
rici olacak çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

THERE IS NO STOPPING IN MUSIAD
While an activity is completed in mutiad, a new one is plan-
ned. There is no stopping in Müsiad. Musiad is to share his 
bread. In such an institution, we have just tried to summarize 
what we have produced in two years with a few photographs. 
In this period, one half of US went to Africa by responding 
to the call of our President, while one half went to Germany 
and brother country went to Azerbaijan. One day we met our 
business people with delegations from Africa, the next day we 
toured the factories of our members to a new delegation. .We 
wanted our job to increase, our city, our country to develop.

KONYA STILL RETAINS ITS TITLE IN MÜSİAD EXPO
We have protected our title of the branch which has joined 
Müsiad Expo with the most Company and stand area. We vi-
sited our members at Expo together with our press members. 
Müsiad Konya, “high tech port” 4 companies, representing a 
total of 14 companies. 17. Müsiad expo, 14 companies with 
the most participation and 864 square meters of the largest 
stand area of being the branch we have maintained our title. 
I would like to thank our members who opened a booth by 
attending the Fair once again.

MEMBER SATISFACTION SURVEY WILL GUIDE US
What do our members expect from Musiad?”we looked for 
answers to the question. With the member satisfaction and 
expectations survey carried out by our training committee, we 
applied to the ideas of our members. This survey, which we 
have reached to the precise and clear information, will gui-
de us in our study we will continue our work in line with the 
results.
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ÜLKEMİZİN KALKINMASI ÜRETİM VE İHRACATTAN 
GEÇMEKTEDİR
MÜSİAD Konya olarak her platformda dile getirdiğimiz 
gibi ülkemizin kalkınmasının yolu da üretim ve ihracat-
tan geçmektedir. 2018 yılında, ülkemizin açıkça ekono-
mik saldırıya maruz kaldığı bir yılda, ihracatımızı yüzde 
7 artışla 168,1 milyar dolara ulaştırmış olmamız pozitif 
bir gelişme olmakla beraber, ülke olarak daha kat edi-
lecek çok yolumuz olduğu da açıktır. Aynı yıl içerisinde 
Konya’mızın, ihracatını yüzde 15,2 artışla 1 milyar 803 
milyon dolara ulaştırmış olması takdire şayandır. Yüz-
de 15,2, Türkiye ihracat artış oranının iki katından daha 
fazladır. Aynı zamanda Konya ihracatı için bir rekordur. 
Bu vesile ile şehrimizin ekonomisine yön veren sanayici 
ve iş adamlarımızı kutluyorum. Bu başarıda, MÜSİAD 
Konya’nın da bir katkısının olması bizler için onur ve-
silesidir.

MÜSİAD, birçok konuda Türkiye’ye örnek teşkil edecek 
çalışmalara imza attığı gibi, kurumların işleyişlerinin ki-
şilerden bağımsız olması konusunda da çok önemli bir 
ilkeyi gelenek haline getirmiş, MÜSİAD Yönetim Kurulla-
rında aralıksız görev süresi 6 yıl ile sınırlandırılmıştır.  Bu 
ilke gereği, 6 yıl dolu dolu MÜSİAD hizmetinde bulunup 
artık işlerine dönme zamanı gelen arkadaşlarıma bugü-
ne kadar derneğimize vermiş oldukları katkılardan dola-
yı teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmak güzeldi, yönetim 
kurulumuzdaki hizmetlerinizle ve hayırla anılacaksınız” 
dedi. 

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da, 
“MÜSİAD, ülkemizin en güzel sivil toplum örgütlerinden 
bir tanesidir. Yurt içinde 86 şubede, yurt dışında 91 ülke 
220 noktasında faaliyetlerini sürdürmektedir. MÜSİAD 
Konya’nın bütün şubelerimize örnek teşkil etmektedir. 
Kuruluşundan bugüne bütün Başkanlarımıza Teşekkür 
ediyorum. Allah Birlik ve beraberliğimizi daim etsin” 
dedi.

THE DEVELOPMENT OF OUR CONTRY PASSES THROUGH 
PRODUCTION AND EXPORTS
As we have mentioned in every platform, our country’s de-
velopment path is through production and exportation. It is 
a positive development that we have increased our exports 
to $ 168.1 billion by 7 percent in a year in which our country 
was openly subjected to economic attack in 2018. In the 
same year, Konya’s exports increased by 15.2 percent to $ 1 
billion 803 million I congratulate our industrialists and busi-
nessmen who are leading the economy of our city.
Also Permanent duty period of MÜSIAD Board of Directors is 
limited to 6 years. I would like to thank you for your contri-
bution to our association so far.It was nice working with you, 
and you will be remembered with your services at our Board 
of directors.”

MUSIAD General Deputy Chairman Mahmut ASMALI: Müsiad 
is one of the most beautiful non-governmental organizations 
of our country. In 86 branches in Turkey, 91 countries abroad 
operate at 220 points. Müsiad is an example of Konya’S all 
branches. I would like to thank all our presidents since its 
foundation. Allah will give us peace and security.”

HABER
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Biz 
belediye olarak şehrimizi güzelleştiriyoruz ama şuna inanıyoruz ki, 
bir şehirde üretim ve ticaret yoksa insanların yaşaması için bir ge-
rekçe yok. Bu şehrin sanayicilerine ve üreticilerine teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta’da, “Konya’nın sadece tarım değil, aynı zamanda sanayi 
şehri olarak anılmasına vesile olan iş adamlarımızı kutluyorum. 
Sayın Bakan’ım bir isim değişikliği olabilir mi? Müstakil İş adamla-
rı değil, Müstakil iş insanları şeklinde diye bir öneride bulundu. Bu 
salonda bulunan iş adamlarımızın hepsinin arkasında ciddi emek 
veren ve her zaman onları destekleyen eşleri var” diye konuştu.

“Konya’nın tarım ve sanayisindeki yükselişe vurgu yaparak konuş-
masına başlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, “Konya 
tarımın yanında, sadece Türkiye pazarında değil, dünya pazarına 
araç parçası gönderen bir sanayi kenti haline dönüşmüştür. MÜ-
SİAD Üyelerine şehrimize ve ülkemize sunmuş oldukları katma 
değerden dolayı teşekkür ediyorum. MÜSİAD Konya’nın da büyük 
katkısıyla ihracat rakamları daha da yukarı seviyelere çıkacaktır” 
ifadelerine yer verdi.

Programda son olarak kürsüye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank geldi. Varank, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında 
MÜSİAD’ın çok önemli rol oynadığını ifade etti. Bakan Varank, 
“Birlikte Konya’yız diyorsunuz ya, gerçekten birlikte Türkiye’yiz. 
Büyük hedefleri ve ulaşmak istedikleri idealler var.  MÜSİAD, bizi 
hedefe götüren bu yolda önemli bir yol arkadaşımız. İki ay önce 
İstanbul’da düzenlenen ve ülkemizin en büyük uluslararası ticaret 
fuarı olan MÜSİAD EXPO’da Türkiye’den dünyaya güzel mesajlar 
verdik. Küresel ticaret savaşları gündemi meşgul ederken biz, ‘yeni 
işbirliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşindeyiz’ dedik. 
Fuar alanındaki çeşitliliğe, katılımcıların gözlerindeki heyecana ve 
yatırım yapma şevklerine bizzat şahit oldum. Bugün de Konya’da 
diyoruz ki ‘üreterek büyüyecek, katma değerle gelişeceğiz’. Bu 
amaçla sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve yatırım-
ları teşvik etmeye var gücümüzle devam edeceğiz. İş adamlarının 
tüm enerjisini yatırıma ve istihdama odaklaması gerekiyor”

Metropolitan Municipality Mayor Uğur İbrahim Al-
tay : We are beautifying our city as a municipality, 
but we believe that if there is no production and 
trade in a city, there is no reason for people to live. I 
would like to thank the industrialists and manufac-
turers of this city.”.

AK Party general deputy chairman and Parliamen-
tarian of Konya Leyla Şahin Usta : Konya is not only 
in the agricultural sector , at the same time, I cong-
ratulate our businessmen who are instrumental in 
the successful reputation of the industry sector. In 
addition, the minister made a proposal ; “Not inde-
pendent businessmen, independent businesspeop-
le” Behind all of our businessmen in this hall, there 
are their wives who have worked hard and always 
supported them.”

Governor of Konya Cüneyit Orhan Toprak; “Konya 
has become an industrial city that is sending ve-
hicle parts not only in the Turkish market but also in 
the world market alongside agriculture. I would like 
to thank MÜSIAD members for their contribution to 
our country and our city. With the great contribution 
of Müsiad in Konya exports figures will rise to even 
higher levels,” he said.

Finally, Minister of Industry and Technology Musta-
fa Varank came to the lectern. 
Varank stated that Müsiad played a very important 
role in reaching Turkey’s goals. “You say Konya 
together, we are Turkey together. Turkey has gre-
at goals and ideals they want to achieve.” Two 
months ago in Istanbul and our country’s largest 
international trade exbition, MUSIAD Expo, we gave 
good messages to the world from Turkey. I am per-
sonally witnessed the diversity in the Exbition area, 
I personally witnessed the diversity in the Fair area, 
the excitement in the eyes of the participants and 
the enthusiasm to invest. We say today in Konya; 
‘we will grow by producing, we will develop with ad-
ded value’. To this end, we will continue to reduce 
the additional burden on the industry and encoura-
ge investments.
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14,7 MİLYAR LİRAYLA
İŞVERENLERİMİZE DESTEK
VERDİK
Hükümet olarak sanayicinin yanında ol-
duklarını dile getiren Varank, şöyle devam 
etti:
“En ufak bir dalgalanmanın istihdam po-
litikalarınızı değiştirmesine izin verme-
melisiniz. Biz de hükümet olarak sizlerin 
yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 
geçtiğimiz ay reel sektöre yönelik çok gü-
zel müjdeler verdi. Bu sene ve önümüzdeki 
yıl ilk defa işe alınacak her işçinin, asgari 
ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi gi-
derlerini devlet üstlenecek. Geçen sene 
asgari ücret desteğini ilk 9 ay uygulamış-
tık. 9,5 milyon vatandaşımız bu destekten 
faydalandı ve 7,5 milyar liralık bir ödemey-
le sanayicimize destek verdik. Asgari ücret 
desteğini bu sene tüm yıl boyunca verece-
ğiz. Yine geçen sene tüm işverenlerimiz, 
sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan 
indiriminden faydalandı. Böylelikle 10 mil-
yon kişiye ulaştık ve toplamda 14,7 milyar 
lirayla işverenlerimize destek olduk”

İTHALATA BAĞIMLILIK SORUNUNU ÇÖZ-
MEYİ HEDEFLİYORUZ
Varank, devlet desteklerinin 2019 yılın-
da da devam edeceğini belirterek, şunları 
söyledi:
“TÜBİTAK ve KOSGEB’in bu seneki toplam 
destek bütçesi 5,6 milyar lira. Bu tutarı, 
‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’ vizyonunu 
esas alarak araştırmacı, girişimci ve sa-
nayicilerimizle en etkin şekilde buluştura-
cağız. Yerlileştirme alanında atacağımız 
adımlarla ülkemizin en önemli yapısal 
problemlerinden olan ithalata bağımlılık 
sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Bu kap-
samda yatırım, Ar-Ge ve Ür-Ge teşvikle-
rimizi yerlileştirme alanındaki öncelikle-
rimizle koordineli olarak kullandıracağız. 
Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonu-
muzu güçlendirip dış finansman kaynaklı 
kırılganlıkları azaltmış olacağız. Siz değerli 
sanayicilerimizin OSB’lerdeki ve endüstri 
bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek 
adına önemli birtakım düzenlemelerimiz 
yolda. Çok yakında da kamuoyuyla pay-
laşacağız. KOSGEB’in yeni vizyon ve des-
teklerini duyurduk. KOSGEB, büyümeyi ve 
istihdamı odağına alarak, katma değerli 
yatırımlara öncelik verilecek”

WE HAVE SUPPORTED OUR EMPLOYERS WITH 14.7 BILLION POUNDS
Government expressed that they were with the industrialists. You should 
not let the slightest financial crisis change your employment policies. We 
are with you as the government. Mr. President gave very good news about 
the reel sector last month. This year and next year for the first time, the sta-
te will assume all insurance and tax expenses for each employee, through 
the minimum wage. We will provide minimum wage support this year all 
year round. 

WE AIM TO SOLVE THE PROBLEM OF DEPENDENCE ON IMPORTS
Mr. Varank support will continue in 2019, he said: TÜBITAK and Kosgeb’s 
total support budget this year is 5,6 billion TL. With the steps we take in the 
field of localization, we aim to solve the problem of dependence on imports, 
which is one of the most important structural problems of our country. We 
will strengthen our balance of payments position and reduce the vulnerabi-
lities caused by external financing. We have announced kosgeb’s new visi-
on and support. Kosgeb will focus on growth and employment and priority 
will be given to added value investments”

HABER
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KOBİ’LERİN BÜYÜK İŞLETMELERLE İŞBİRLİĞİNE
DESTEK
Girişimciliği Geliştirme Destek Programını, yüksek tek-
nolojiye uyarladıklarına değinen Varank, şunları kaydetti: 
“İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yük-
sek KOBİ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halin-
de 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce 
bu rakam 1,5 milyon liraydı. İki KOBİ bir araya gelerek 
bu destekten faydalanabilecek. Yeni girişimci programı-
mızla hem geleneksel girişimcileri desteklemeye devam 
edecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri 
teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Eğitimini almış, 
işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde fa-
aliyet gösterecek girişimcilerimize 360 bin liraya kadar 
destek sağlayacağız. Orta yüksek ve yüksek teknoloji 
alanındaki ürünlere de 5 milyon liraya kadar destek ve-
receğiz.”

KONYA’DA 12 BİN KOBİ’YE BUGÜNE KADAR 
113 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Konya’da farklı sek-
törlerde düzenlenen bin 348 teşvik belgesiyle 12,4 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımını desteklediklerini belirte-
rek, “KOSGEB aracılığıyla 12 bin KOBİ’ye bugüne kadar 
113 milyon lira destek verdik. Yine 15 bin işletmeye 61 
milyon liralık kredi finansman desteği sunarak, 601 mil-
yon liralık kredi hacmi oluşturduk. Güçlü bir Ar-Ge ekos-
temi ile beraber hareket etmeyen sanayi, yüksek büyü-
meye ulaşamaz. Bu bilinçle Konya’da farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren 23 Ar-Ge merkezini destekliyoruz” ifa-
desini kullandı.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut 
Asmalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
günün anısına hediye takdim etti. 

Programın sonunda yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

Daha sonra MÜSİAD Konya’da 20’inci yılını dolduran 
üyelere plaket verildi.

Programda son olarak yeni üyelere rozetleri, TOBB Baş-
kan Yardımcısı-Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
3’üncü Dönem Başkanı Ziya Özboyacı, 5’inci Dönem 
Başkanı Arslan Korkmaz ve 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek tarafından takıldı.

HABER

KOBİ’S SUPPORT TO LARGE ENTERPRİSES
Mentioning that they adapted the Entrepreneurship Deve-
lopment Support Program to high technology, Varank noted: 
With our new entrepreneur program, we will continue to sup-
port traditional entrepreneurs as well as high-tech entrepre-
neurs operating in the manufacturing sector. To our entrepre-
neurs who have received training, established their business 
and will operate on a high technology level We will provide 
support up to 360 thousand liras

12 THOUSAND SMES TO DATE 113 MİLLİON POUNDS WERE 
GİVEN SUPPORT İN KONYA
Minister Of Industry And Technology Mr. Varank  :12 thou-
sand SMEs to date 113 million pounds were given support. 
Offer loan financing support of TL 61 million to 15 thousand 
enterprises. We created a loan volume of 601 million liras. 
We support 23 R & D centers operating in different sectors 
in Konya.”

Following the speeches,: MÜSIAD Konya Branch Chairman 
Omar Faruk Okka, MUSIAD General Deputy Chairman Mah-
mut Asmalı , industry and Technology Minister to Mustafa 
Varkan presented a gift.

Later, plaques were given to the members who completed 
their 20th anniversary in Müsiad Konya.
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MÜSİAD EXPO’ya 
Konya çıkarması!

MÜSİAD Konya Branch
Media Relations Konya Attack!

Association of independent industri-
alists and businessmen (MUSIAD) by 
every two years International Expo MU-
SIAD is held  by 17 on Wednesday 21 
November in Istanbul CNR Expo Center 
was opened. Attended by 16 compa-
nies from the exhibition in Konya, the 
Konya branch president of the Musiad 
Omar Faruk Okka, Meram Mayor Fatma 
Toru, Selçuk Mayor Ahmet Pekyatir-
maci, the president of the Chamber of 
Industry Memiş Kütükçü, the Chamber 
of Commerce President Selcuk Ozturk, 
the president of the Chamber indepen-
dent  of accountants and tax advisors 
Seyit Faruk Ozselek, 3. President Ziya 
Ozboyaci, 5. President Aslan Korkmaz, 
6. President Dr. Lutfi Şimşek, along with 
members of the board of directors, whi-
ch operates in Konya news agencies, 
newspapers and toured together with 
representatives of the television. 

Before Meeting with the members of the 
press at the breakfast in the morning 
MÜSIAD Konya Branch President Omer 
Faruk Okka, Meram Mayor Fatma Toru, 
The president of the Chamber of In-
dustry Memiş Kütükçü, 5. President As-
lan Korkmaz, 6. The president Dr. Lutfi 
Şimşek who met with the press of mem-
bers in İstanbul. The president Okka 
“Association of independent industria-
lists and businessmen (MUSIAD) since 
1990  conducts many activities for the 
development of our country. In line with 
this, begun in 1993 and held every two 
years the exhibition of the MUSIAD 17 
was organized. 

Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) 
tarafından iki yılda bir dü-
zenlenen Uluslararası MÜ-
SİAD EXPO’nun 17’incisi 
21 Kasım Çarşamba Günü 
İstanbul CNR Fuar Merke-
zi’nde açıldı. Konya’dan 16 
firma katıldığı fuar Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükçü, Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Serbest Muhasebe-
ci ve Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
3. Dönem Başkanı Ziya Öz-
boyacı,  5. Dönem Başkanı 
Aslan Korkmaz, 6. Dönem 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, yö-
netim kurulu üyeleri ile birlik-
te Konya’da faaliyet gösteren 
Haber Ajansları, gazete ve 
televizyon temsilcileriyle bir-
likte gezdi.

Ziyaret öncesi basın mensuplarıyla 
sabah kahvaltısında bir araya ge-
len MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükçü, 5. Dönem 
Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek İstanbul’da 
basın mensuplarıyla bir araya geldi.  
Başkan Okka, “Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) 1990 
yılından bu yana, ülkemizin kalkın-
masına yönelik birçok faaliyetler 
gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, 
1993 yılında başladığı ve her iki yıl-

da bir düzenlediği MÜSİAD Fuarının 
17’incisi organize edilmiştir. 

HABER
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At MUSIAD Expo, where the heart of the 
business world beats, the IBF-Interna-
tional Business Form, defence systems 
and advanced technology fair, where 
the latest technology reaches, are or-
ganized with the participation of bu-
sinessmen from around the world. On 
the last day of Müsiad Expo, The Inter-
national Young Businessmen Congress 
(UGIK), which brings together the busi-
nessmen and industrialists of the futu-
re, will also be held. This year, many dif-
ferent sectors such as environment and 
building materials, construction, textile, 
automotive, machinery, furniture, food, 
information technologies and defense 
industry meet with visitors.  MUSIAD 
expo, which will host professional visi-
tors from many countries of the world, 
visit 80,000 people in 2016. This year’s 
Expo exbition is also important for the 
distribution of foreign investors, especi-
ally from abroad, compared to previous 
years. From Asia to Europe, from Tur-
kic republics to Africa, business peop-
le from around 100 different countries 
participate. Müsiad showed that taking 
the road together is one of the most im-
portant examples of winning together.

MUSIAD Expo is not only a platform for 
companies to promote their products 
but also a privileged environment for 
increasing and developing trade with 
foreign purchasing delegations and bi-
lateral business negotiations, country 
presentations, country reports and 
business forums. Music Expo brings 
together members of business people 
from 215 contact points in 85 count-
ries.  Music Expo has an important role 
in the growth of the Turkish economy. 
It enables the establishment of foreign 
investors for new investments as well 
as the current account balance and 
motivation of domestic investors in the 
Turkish economy. Our fair, which we see 
as a mirror of change and development 
in our country’s economy, will make an 
important contribution to our country’s 
goal of becoming a great Turkey by re-
vealing new markets and new collabo-
rations. 

İş dünyasının kalbinin attığı MÜSİ-
AD EXPO Fuarında aynı zamanda 
IBF-Uluslararası İş Forumu, tek-
nolojinin en son ulaştığı noktanın 
sergilendiği savunma sistemleri ve 
ileri yüksek teknoloji fuarı High Tech 
Port ve dünyanın 4 bir tarafından iş 
adamlarının katılımıyla organize edi-
len ikili iş görüşmeleri yapılmaktadır. 
MÜSİAD EXPO’nun son gününde de, 
geleceğin iş adamları ve sanayici-
lerini buluşturan Uluslararası Genç 
İş Adamları Kongresi (UGİK) de dü-
zenlenecektir. Fuarda bu yıl çevre 
ve yapı malzemeleri, inşaat, tekstil, 
otomotiv, makine, mobilya, gıda, bil-
gi teknolojileri ve savunma sanayi 
gibi birçok farklı sektör ziyaretçiler-
le buluşmaktadır.  Dünyanın birçok 
ülkesinden profesyonel ziyaretçileri 
ağırlayacak olan MÜSİAD EXPO’yu, 
2016 yılında 80 bin kişi ziyaret et-
mişti. Bu yılki EXPO fuarı, geçen yıl-
lara oranla özellikle yurt dışından ka-
tılan yabancı yatırımcıların dağılımı 
açısından da önem arz etmektedir. 
Asya’dan Avrupa’ya, Türki Cumhu-
riyetlerinden Afrika’ya kadar 100’e 
yakın farklı ülkeden iş adamı katıl-
maktadır. Bu fuarla MÜSİAD, birlikte 
yol almanın, birlikte kazanmanın en 
önemli örneklerinden biri olduğunu 
göstermiştir.

MÜSİAD EXPO, firmaların sadece 
ürünlerini sergileyerek tanıtımları-
nı yaptıkları bir platform olmaktan 
öte, yurtdışı alım heyetleri ile ikili iş 
görüşmeleri, ülke sunumları, ülke ra-
porları ve iş forumları ile ticaretin art-
tırılması ve geliştirilmesine yönelik 
ayrıcalıklı bir ortam oluşturulmuştur.  
MÜSİAD EXPO, Türk işadamlarının 
yurtdışına açılmasını teşvik ede-
rek, ihracatımızın artırılması, ihraç 
ürünlerimizin çeşitlendirilmesi gibi 
alanlarda kendilerini geliştirmelerine 
imkân sağlamaktadır. Çünkü MÜSİ-
AD; 85 ülkede, 215 irtibat noktasın-
daki üye iş adamlarını EXPO’da bir 
araya getirmektedir.  MÜSİAD EXPO, 
Türkiye ekonomisinin büyümesinde 
önemli bir misyon üstlenmektedir. 
Türkiye ekonomisinin içinde bu-
lunduğu darboğazdan çıkabilmesi, 
cari açık dengesinin kurulması ve 
yabancı yatırımcının yanı sıra yerli 
yatırımcının yeni yatırımlara motive 
edilmesini sağlamaktadır. Ülkemi-
zin ekonomide yaşadığı değişim ve 
gelişimin aynası olarak gördüğümüz 
fuarımız, yeni pazarlar ve yeni işbir-
liklerini ortaya çıkararak Ülkemizin, 
Büyük Türkiye olma hedefine önemli 
bir katkı sağlayacaktır.
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MÜSİAD’ın en büyük şubelerinden 
biri olan MÜSİAD Konya, High Tech 
Port’ta 4 firma olmak üzere, toplam-
da 16 firma ile temsil edilmektedir. 
Fuara katılarak stant açan üyele-
rimiz, Konya Şeker, İttifak Holding, 
Enka Süt, Motus Otomotiv, Hüsan 
ARMS, Golda Gıda, Hamme Makine, 
Logiba Aydınlatma, Yenibahar İleti-
şim Yayıncılık, Asaf İnşaat, Yükse-
len Metal, Ender Fırça, Özbey Yem, 
Aspirsan olmak üzere kurumlarımız 
Mevlana Kalkınma Ajansı ve KTO – 
Karatay Üniversitesi yöneticilerine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

MÜSİAD Konya Şubesinin faaliyet-
lerinden de bahseden Okka, “Bu yıl 
içerisinde sizlerin de yakından takip 
ettiği “Türkiye-Afrika Ekonomi Foru-
mu” programını büyük bir katılımla 
gerçekleştirdik. 33 Afrika Ülkesinin 
Bakan ve Büyükelçileri ile 200’e ya-
kın Afrikalı iş adamının katılımıyla 
gerçekleşen bu program, bugüne 
kadar Konya’da yapılan en geniş 
kapsamlı ekonomik forum olmuş-
tur. Formumuzda, Türk ve Afrikalı iş 
adamlarımız 1000’in üzerinde ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirmiştir. Yine 
geçtiğimiz günlerde Kazakistan’a 
yönelik bir iş seyahati düzenledik. 
Kazakistan, Orta Asya’da hem eko-
nomik hem de kültürel işbirliğimiz 
bakımından özel önem verdiğimiz 
ülkelerin başında gelmektedir. Kon-
ya-Kazak iş adamlarını bir araya ge-

tirdiğimiz bu seyahatte, Konya’mızın 
yatırım ortamını anlatırken, biz de 
Kazakistan’da ne yapabileceğimiz 
konusunda detaylı bilgi sahibi ol-
duk. Konya ve Kazakistan arasın-
daki ticari hacmi en üst seviyelere 
taşımak için gerekli girişimlerde 
bulunduk. Son olarak Ekim ayında 
Hollanda ve Almanya’daki MÜSİAD 
Şubelerini ziyaret ettik. Bu ziyareti-
mizde de şubeler arasındaki iletişimi 
artırmayı, işadamlarımızın arasın-
daki ticari ilişkileri kuvvetlendirmeyi 
hedefledik. Aralık ayı içerisinde iş 
adamı heyeti ile beraber Gürcistan 
ve Azerbaycan’a kapsamlı bir iş se-
yahati düzenleyeceğiz. 2019 yılında 
da, ihracatımızı artırmaya yönelik 
iş adamlarımızla birçok iş seyahati 
düzenleyeceğiz ve yabancı iş adam-
larını şehrimizde misafir edeceğimiz 
programları organize edeceğiz.

MÜSIAD Konya, one of the largest bran-
ches of musiad, is represented by 16 
companies, including 4 companies of 
“high tech port”. I would like to thank 
the managers of our institutions such 
as Konya şeker, Ittifak Holding, Enka 
Süt, Motus Otomotiv, Hüsan Arms, Gol-
da Gıda, Hamme Makine, Logiba Ay-
dınlatma, Yenibahar İletişim Yayıncılık, 
Asaf Inşaat, Yükselen Metal, Ender Fır-
ça, Özbey Yem, Aspirsan, Mevlana De-
velopment Agency and KTO – Karatay 
University separately. 

Mentioning the activities of Musiad 

Konya branch, Okka said, “this year we 
realized the “Turkey-Africa Economy 
Forum” program which you follow clo-
sely with a great participation. With the 
participation of Ministers and ambas-
sadors of 33 African countries and close 
to 200 African businessmen, this prog-
ram has been the most comprehensive 
economic forum ever held in Konya. In 
our Form, our Turkish and African busi-
nessmen have conducted over 1000 bi-
lateral business meetings. Again in the 
past few days, we organized a business 
trip to Kazakhstan. Kazakhstan is one 
of the countries where we attach spe-
cial importance to our economic and 
cultural cooperation in Central Asia. 
Konya-Kazakh businessmen in this trip 
we brought together, Konya ‘ s invest-
ment environment describes, We have a 
detailed information about what we can 
do in Kazakhstan. We have made ne-
cessary attempts to increase the com-
mercial volume between Konya and Ka-
zakhstan to the highest levels. Finally, 
we visited MUSIAD branches in Holland 
and Germany in October. During this 
visit, we aimed to increase the com-
munication between the branches and 
strengthen the commercial relations 
between our businessmen. In Decem-
ber, we will organize a comprehensive 
business trip to Georgia and Azerbaijan 
together with the businessmen’s dele-
gation. In 2019, we will organize many 
business trips with our business peop-
le to increase our exports and organize 
programs where we will host foreign 
businessmen in our city.
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MÜSİAD Konya Şubesi olarak, üyele-
rimizin ticaret hacimlerini artırmaları 
ve üyelerimiz arasındaki kaynaşma-
nın sağlanması için çalışmalarımıza 
ara vermeden devam ediyoruz. Sek-
tör kurullarımız aktif bir şekilde gün-
cel ekonomik gelişmeleri ve bun-
ların sektörlere yansımalarını takip 
etmekte, sorunlar çözüm önerilerini 
Genel Merkezimiz aracılığıyla yet-
kili makamlara iletmektedir. MÜSİ-
AD Konya’nın kuruluşundan beri bir 
gelenek halinde devam eden Cuma 
toplantılarımızda da gündeme ilişkin 
konukların da katılımıyla üyelerimiz-
le bir araya gelmekteyiz.” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü de “İş dünyamız ve 
sanayicimiz artık yönünü dünyaya 
dönmüştür. İhracatını artırmak için 
yoğun çaba içindeler. Fuarlar da 
bunların en önemli ayaklarından bir 
tanesi... Bu fuarlarda ortaya konan 
çalışmalar bizi dünyaya açan adım-
lardır. Benzer çalışmalarla Konya’nın 
ihracatını artırmaya yönelik yoğun 
çalışmalarımız organize olarak de-
vam edecek” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, dünyanın pekçok ülkesinden 
Türkiye’ye birçok kişinin geleceğini 
aktararak, “Ülkemiz için atılım, ya-
tırım ve imkan sağlayacaklar.” dedi.
 
MÜSİAD Konya Şubesi 5’inci Dönem 
Başkanı Aslan Korkmaz ve 6’ıncı 
Dönem Başkanı Lütfi Şimşek fuarın 
hayırlara vesile olmasını diledi. 

Toplantının ardından MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
beraberindeki heyet ve basın men-
suplarıyla birlikte 17. MÜSİAD Expo 
Fuarına katılan Konya Şeker, İttifak 
Holding, Enka Süt, Motus Otomotiv, 
Hüsan ARMS, Golda Gıda, Hamme 
Makine, Logiba Aydınlatma, Yeniba-
har İletişim Yayıncılık, Asaf İnşaat, 
Yükselen Metal, Ender Fırça, Özbey 
Yem, Mevlana Kalkınma Ajansı ve 
KTO-Karatay Üniversitesi’nin stant-
ları gezdi. 
 
Başkan Ömer Faruk Okka ve berabe-
rindeki heyet ve basın mensuplarıy-
la birlikte 17. MÜSİAD Expo Fuarına 
katılan firma ve kurumların temsil-
cileriyle akşam yemeğinde biraraya 
geldi.

As Musiad Konya branch, we continue 
our efforts without a break in order 
to increase the trade volumes of our 
members and to ensure the integrati-
on between our members. Our sector 
boards actively monitor the current 
economic developments and their refle-
ctions on the sector, and communicate 
the solution proposals to the authorities 
through our General Headquarters. We 
are meeting with our members with the 
participation of the guests on the agen-
da at our Friday meetings, which have 
been a tradition since the founding of 
Musiad Konya.” quoth.

Konya Chamber of Industry Chairman 
Memiş Kütükcü said, “Our business 
world and industrialists have now tur-
ned their direction to the world. They 
are working hard to increase exports. 
The fairs are one of the most important 
ones... The works put forward in these 
fairs are the steps that lead us to the 
world. Our intensive efforts to increase 
Konya’s exports will continue to be or-
ganized with similar activities” he said.

Meram Mayor Fatma Toru, many people 
from many countries of the world will 
come to Turkey, saying, “our country 
will provide breakthrough, investment 
and opportunities.” quoth.

Musiad Konya Branch 5. President As-
lan Korkmaz and 6th term. President 
Lutfi Şimşek said that the exhibition will 
be a good opportunity.

Following the meeting, Konya Branch 
Chairman Omar Faruk Okka, with the 
accompanying delegation and mem-
bers of the press 17. MÜSIAD Expo Ex-
hibition ; Konya şeker, Ittifak Holding, 
Enka Süt, Motus Otomotiv, Hüsan Arms, 
Golda Gıda, Hamme Makine, Logiba Ay-
dınlatma, Yenibahar İletişim Yayıncılık, 
Asaf Inşaat, Yükselen Metal, Ender Fır-
ça, Özbey Yem, Aspirsan, Mevlana De-
velopment Agency and KTO – Karatay 
University Stand were visited.

President Ömer Faruk Okka and the 
accompanying delegation and the rep-
resentatives of the companies and ins-
titutions participating in the Fair met for 
dinner.
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17. MÜSİAD EXPO

Torku İttifak Holding

Seçkinler Metal & Hamme Makine Motus Otomotiv

Golda GıdaLogiba Akıllı Şehir Teknolojileri

Enka Süt Hüsan Av Malzemeleri
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17. MÜSİAD EXPO

KTO-Karatay Üniversitesi

Özbeyler Grup Ender Fırça

TÜMOSAN

Evelux Tech Trafik Güvenlik Sistemleri Yenigün Gazetesi

Mevlana Kalkınma Ajansı
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MÜSİAD ve KTO - KARATAY
ÜNİVERSİTESİ
Arasında Dev İşbirliği

KTO Karatay Üniversitesi, yurt 
dışında yaşayan Türk gençleri-
ne ve uluslararası öğrencilere 
Konya’da üniversite eğitimi 
sağlamak amacıyla MÜSİAD 
ile önemli bir protokol imzala-
dı. Protokol sayesinde öğrenci-
ler bulundukları ülkelerde on-
line olarak bursluluk sınavına 
girerek başarılı oldukları tak-
dirde KTO Karatay Üniversi-
tesi’nde yüzde 25 bursla eğitim 
alma imkânı kazanmış oldu.

KTO Karatay Üniversitesi ve MÜSİAD yurt dışında yaşayan Türk 
gençlerine ve uluslararası öğrencilere Konya’da üniversite eğitimi 
sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul’da bir  otel-
de gerçekleştirilen toplantıda protokolü üniversite adına KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk imzaladı. Proto-
kol sayesinde çifte vatandaşlık sahibi Türk gençler ve diğer ülke va-
tandaşlarına KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim ücreti üzerinden 
yüzde 25 burs kazanarak istediği bölümde eğitim alma imkanı sağ-
landı. Protokol sayesinde öğrenciler Türkiye’ye gelmeden bulunduk-
ları ülkelerde online olarak bursluluk sınavına girebilecek. Sınavdan 
geçer not alan, olumlu referans verilen öğrenciler ise Türkiye’de eği-
tim hakkını kazanmış olacak

HABER
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“Eğitimlerini Türkiye’de Almala-
rına Yönelik Bir Talepleri Var”

Protokolün hem üniversite hem 
de öğrenciler için çok önemli 
olduğunu ifade eden KTO Kara-
tay Üniversitesi Mütevelli Heye-
ti Başkanı Selçuk Öztürk, “Çok 
önemli ve büyük bir toplantı. Her 
şeyden önce yurt dışından öğ-
rencileri Türkiye’ye kazandırmak 
unun içerisinde yabancı öğren-
ciler olduğu gibi o ülkenin va-
tandaşı olan aynı zamanda Türk 
kökenli öğrenci kardeşlerimiz de 
var. Özellikle 2’inci ve 3’üncü ne-
sildeki vatandaşlarımızın çocuk-
larının en azından eğitimlerini 
Türkiye’de almalarına yönelik bir 
talepleri var” diye konuştu.

“Bizim Üniversitemizde Bazı Ekstra Haklar Elde Edecekler”

Öğrencilerin eğitimlerini Türkiye’de almalarının kendileri açısından 
birçok avantajı olacağını ifade eden Öztürk, “Kültürlerini ve ana dili-
miz olan Türkçe’yi daha iyi öğrenmelerine yönelik bir talepleri vardı. 
Yeterince iletişim kurulamadığı için zorlanıyorduk bu protokolle bera-
ber özellikle yurt dışındaki yabancı öğrenci kardeşlerimiz oradaki bize 
bir referans mektubu getirdiğinde bizim üniversitemizde bazı ekstra 
haklar elde edecekler. Hem ülkemizin orada tanıtımını yapmış ola-
caklar hem oda üniversitesi olmamız vesilesiyle ticaret bizim için çok 
önemli o ülkelerle Türkiye arasında bir ticari köprü oluşturacaklarını 
düşünüyorum” dedi.
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MÜSİAD Konya’dan
Ankara ve İstanbul’da Önemli Temaslar

Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİ-
AD) Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve yöne-
tim kurulu üyeleri, Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyük-
dede, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı İsmail Gülle 
ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta’yı 
ziyaret etti. Ziyaretlerde 
MÜSİAD Konya’nın faali-
yetleri ve hazırlanan projeler 
hakkında bilgi verildi. 

HABER
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Ankara ve İstanbul’daki temasları 
hakkında değerlendirmelerde bulu-
nan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Temaslarımız 
esnasında gerek ülkemizi, gerekse 
de şehrimizi yakından ilgilendiren 
konular hakkında istişare ederek 
fikir alışverişinde bulunduk. İş dün-
yasının temsilcileri olarak, yürüttü-
ğümüz faaliyetler, hayata geçirmeyi 
planladığımız projelerimiz ve çalış-
malarımız hakkında Sağlık Bakanı 
Sayın Dr. Fahrettin Koca Beye, İstan-
bul Valisi Sayın Ali Yerlikaya Beye, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Sayın Hasan Büyükdede Beye, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Sayın İsmail Gülle Beye ve AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Sayın Leyla Şahin Usta 
Hanımefendiye bilgi verdik. Sağlık 
Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca 
Beye, sağlık turizm projemiz hakkın-
da detaylı bilgi verdik. 

Şehrimizin özellikle son dönemlerde 
sanayi ve üretim alanında yakala-
dığı ivmenin devam ettirilmesi için 
iş dünyasının daha fazla desteğe 
ihtiyacının olduğunu dile getirdik. 
Ülkemizin en önemli gündem mad-
demizin ekonomi olması gerektiğini 
kaydettik. MÜSİAD olarak da işleri-
mize daha fazla odaklayacağımızı, 
üretmeye ve güçlenmeye ara ver-
meden devam edeceğimizi vurgula-
dık. İş Dünyasının temsilcileri olarak 
Ülkemizin ve şehrimizin ekonomi 
alanında istenilen seviyeye gelmesi 
için canla başla çalışmaya devam 
edeceğimizi ve bu noktada yürüt-
tüğümüz çalışmalarımızı artırarak 
sürdüreceğimizi ifade ettik. MÜSİAD 
Konya olarak, şehrimizi ve ülkemizi 
ilgilendiren konularda bundan sonra 
da Sayın Bakanlarımızla, Milletvekil-
lerimizle ve Bürokratlarımızla koor-
dineli bir şekilde çalışmaya ve her 
fırsatta bir araya gelmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Başkan Okka, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 
TİM Başkanı İsmail Gülle ile bir araya geldi.
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MÜSİAD
Konya’da
Yeni Rota Avrupa

From MUSIAD Konya 
New Route is Europe

MÜSİAD Konya Şubesi, 
şehrimizin ihracat oranını 
artırmak için yeni pazar ara-
yışlarını sürdürmeye ve aynı 
zamanda da şubeler arasın-
daki iletişimi güçlendirmek 
için Hollanda ve Alman-
ya’daki şubeleri ziyaret etti. 

Heyetin ilk durağı Hollanda oldu. MÜSİAD Amsterdam Şube Başkanı Ümit 
Akbulut, Den Haag Başkanı Hamza Çelik, Rotterdam Başkanı Mustafa Duyar 
ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. 

MÜSİAD Konya Branch 
visited the branches in the 
Netherlands and Germany 
to continue the search for 
new markets to increase 
the export rate of our city 
and at the same time to 
strengthen the communi-
cation between the bran-
ches.

Committee visited firstly the Netherlands. President of the MÜSİAD Amsterdam 
Branch Ümit Akbulut, President of Den Haag Hamza Çelik, Rotterdam President 
Mustafa Duyar and the members of the board visited by MUSİAD Konya Branch. 

HABER
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The delegation went to Germany 
after their contacts in the Nether-
lands, and visited Commercial At-
taché of Frankfurt, Tansu Günendi, 
Director of MÜSİAD Europe and 
MÜSİAD Head of Karlsruhe Burhan 
Sağlam, MÜSİAD Frankfurt Presi-
dent Musa Aydın, Head of Utrecht, 
Ali Köklü, President of Stuttgart 
Mehmet Ali Bulut, Vice President of 
Nuremberg İsmail Sönmez, Presi-
dent of Munich Nebi Alp and board 
members.

Evaluating the contacts of the 
Netherlands and Germany, 
MUSIAD Konya Branch Presi-
dent Omer Faruk Okka stated 
that they organized this trip to 
maximize the communication 
between the branches.Presi-
dent Okka said ‘MÜSİAD is the 
world’s largest network of bu-
sinessmen. In order to reveal 
the potential of this network, we 
intend to increase our intera-
ctions, relationships and trade 
between our members with ot-
her branches. 

Buradaki temaslarının ardından 
Almanya’ya geçen heyet, Frank-
furt Ticaret Ateşesi Tansu Gü-
nendi, MÜSİAD Avrupa Direktörü 
ve MÜSİAD Karlsruhe Başkanı 
Burhan Sağlam, MÜSİAD Frank-
furt Başkanı Musa Aydın,  Utre-
cht Başkanı Ali Köklü, Stuttgart 
Başkanı Mehmet Ali Bulut, Nür-
nberg Başkan Yardımcısı İsmail 
Sönmez, Münih Başkanı Nebi 
Alp ve yönetim kurulu üyeleriyle 
bir araya geldi..

Hollanda ve Almanya temasla-
rı hakkında değerlendirmelerde 
bulunan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, şu-
beler arasındaki iletişimi en üst 
seviyeye çıkarmak için bu geziyi 
düzenlendiklerini ifade etti. Baş-

kan Okka, “MÜSİAD, işadamları 
örgütü olarak dünyanın en büyük 
network ağına sahip bir dernek-
tir. Bu network ağının potansi-
yelini ortaya çıkarabilmek ama-
cıyla diğer şubelerimizle olan 
etkileşimlerimizi, ilişkilerimizi ve 
üyelerimiz arasındaki ticareti ar-
tırmayı amaçlıyoruz. 



28 | MÜSİAD KONYA | ŞUBAT//2019

Hollanda ve Almanya’daki gur-
betçi iş adamlarımız Türkiye ile 
ilişkilerini kuvvetlendirme konu-
sunda oldukça iştahlılar. Böyle 
bir girişimden çok memnun kal-
dılar. Konya’nın tarım ve sanayisi 
hakkında bilgi verdik. Bizde iki 
ülkenin ihracatı ve ithalatı hak-
kında bilgi sahibi olduk. Gurbet-
çi işadamlarımızın ihtiyacı olan 
ürünlerle ilgili Konya Şube üye-
lerimize yönlendirdik. Temasla-
rımızı sürdürdüğümüz esnada 
bir ticaret gerçekleşmiş oldu. 
Hollanda ve Almanya’daki Şube 
Başkanlarını, yönetim kurulu 
üyelerini ve üyelerini Konya’mıza 
davet ettik. Bu teklifimiz olumlu 
karşılık buldu ve ikili iş görüşme-
leri, fabrika gezileri düzenleye-
ceğiz. Aynı zamanda Konya’daki 
üyelerimizle birlikte Avrupa’daki 
farklı bölgelere program organi-
ze edeceğiz. 

Konya’mızın otomotiv yedek 
parça, makine ve gıda sektörün-
de üretilen ürünler, Avrupa’nın 
ihtiyaçlarına ilaç olacaktır. Oto-
motiv yedek parça ve makine 
sektörleri, Konya’nın en güçlü 
olduğu sanayi sektörleridir. Gıda 
konusunda da Konya’nın azım-
sanmayacak bir gücü var. 

Our expatriate business people in the 
Netherlands and Germany are quite 
temperamental regarding strengthe-
ning its relations with Turkey. They 
were very pleased with such an ini-
tiative. We gave information about 
Konya’s agriculture and industry. We 
have learned about the export and 
import of the two countries. We have 
directed our Konya Branch mem-
bers about the products needed by 
our expatriate businessmen. As we 
continued our contacts, a trade was 
realized. We invited the heads of the 
Netherlands and Germany,also board 
members to Konya. At the same time, 
we will organize programs in different 
regions of Europe with our members 
from Konya MUSIAD. 

The production about automotive 
spare parts, machinery and food se-
ctor in Konya will be benefit for Euro-
pe’s needs. Automotive spare parts 
and machinery sectors are the most 
powerful industrial sectors in Konya. 
Also Konya has a considerable power 
in terms of food sector. 

HABER
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Avrupa, Konya olarak bizim ya-
bancı olmadığımız bir pazardır. 
En çok ihracatımızı yaptığımız 
ülkelerin Avrupa’da olduğu bir 
gerçektir. Burada kalite olarak 
da Konya sanayisi Avrupa’nın 
ihtiyacını karşılayacak güçte-
dir. Avrupa pazarı tabi ki onların 
elinde. Kuracağımız ilişkiler hem 
sanayimizin teknolojik açıdan 
daha da ileri gitmesini hem de 
yapacağımız büyük işler için çok 
daha elverişlidir. Oralarda MÜSİ-
AD şubelerimizin olması, hem de 
oradaki üyelerimizin bizim şehri-
mizi tercih edecek olmaları çok 
büyük bir avantajdır. Orada bizim 
üyelerimizle çalışanlar, çok bü-
yük bir tedarikçi konumuna gel-
miş durumdalar. Bu fırsatları çok 
iyi bir şekilde değerlendirmemiz 
gerekiyor. Ülkemizin içinde bu-
lunduğu ekonomik sıkıntıdan 
kurtulmasının tek yolu ihracattır. 
Her bir sanayici ve iş adamımız 
elinde çantasını alarak bütün 
dünyayı karış karış gezmelidir” 
dedi. 

HABER

Europe is a market in which we are not foreigners. It is a fact that the count-
ries where we export most are in Europe. Here the quality of Konya industry is 
strong enough to meet the needs of Europe. The European market is of course 
in their hands. The relations we will establish are much more convenient for our 
industry to go further and technically. 
It is a great advantage that our MU-
SIAD branches will be there, and our 
members will prefer our city. Working 
there with our members, they have 
become a very big supplier. We need 
to consider these opportunities very 
well. The only way to get rid of the 
economic hardship of our country 
is export. Every industrialist and bu-
sinessman should travel the entire 
world.’He said.
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MÜSİAD
Konya’dan Gürcistan 
ve Azerbaycan’a
“İhracat” Atağı

Exportation Development 
Visit From MUSIAD 
Konya To Georgia and 
Azerbaijan

MÜSİAD Konya Şubesi, gerek ül-
kemizin ve gerekse de şehrimizin 
önüne koyduğu ihracat hedeflerine 
katkı sağlamak amacıyla Gürcistan ve 
Azerbaycan’a Yurt Dışı Yatırım Orta-
mı Araştırma ve İş Seyahati düzenledi. 
5 gün süren geziye otomotiv, makine, 
metal maden, çevre yapı malzemeleri 
ve dayanıklı tüketim mobilya ürünle-
rinde faaliyet gösteren sanayici ve iş 
adamları katıldı. 

MÜSİAD Konya Branch or-
ganized an International In-
vestment Environment Re-
search and Business Travel 
to Georgia and Azerbaijan 
in order to contribute to the 
export targets of our country 
and our city. Especially for 
the automotive, machinery, 
metal mines, environmen-
tal building materials and 
durable consumer furniture 
products industry sectors 
business people participated 
on a 5-day tour.
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14 kişiden oluşan heyet, Gürcistan Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan’ı, MÜSİAD Batum şube Başkanı Meh-
met Karslıoğlu, MÜSİAD Tiflis Şube Başkanı Mustafa Özgür Yücel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Burada 
MÜSİAD Batum ve Tiflis şube tarafından düzenlenen ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 

Başkan Okka Başkanlığından oluşan heyet Azerbaycan’da ise Bakü 
Büyükelçisi Erkan Özoral’ı makamında ziyaret ederek sanayi ve tica-
reti hakkında bilgi aldı. 
Temaslarını MÜSİAD Bakü Şube Başkan Yardımcısı Sait İnanç ve Yö-
netim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek sürdüren heyet, B2B toplantısı-
nın ardından saha ziyaretleri gerçekleştirdi. 

Delegation of 14 people,met with Fatma Ceren Yazgan, Tbilisi Ambassador Mehmet Karslioglu, President of the Ba-
tumi branch of MUSIAD, Mustafa Ozgur Yucel, President of Tbilisi Branch of MUSIAD, and the members of the Board 
of Directors.

All  members of the Board of Directors and delegations joined B2B meetin-
gs organized by MUSIAD Batum and Tbilis branches.
A delegation composed of President Okka visited Azerbaijan Ambassador 
Erkan Özoral in Azerbaijan and received information about industry and 
trade.After that The delegation visited and continued Board of Directors of 
MUSIAD Baku Branch and  Sait Inanc whom vice president of of MUSIAD 
Baku Branch. Board Members, conducted field visits after the B2B meeting.

HABER
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5 gün süren Gürcistan ve Azerbay-
can’a gerçekleştirilen iş gezisini 
değerlendiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, ülke ihra-
catına katkı sağlamak için yurt dışı 
seyahat programlarına devam ede-
ceklerini ifade etti. Okka, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu ekonomik şartlar-
dan güçlenerek çıkacağının sinyalini 
aldıklarını belirterek, işadamlarını 
üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirdiğini vurguladı. Başkan Okka, 
“Gürcistan ve Azerbaycan stratejik 
öneme sahip, potansiyeli yüksek iki 
ülke. ihracatımızı geliştirmek ekono-
mik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliş-
tirmek için bu ziyaretlerimizi gerçek-
leştirdik. Potansiyeli çok yüksek olan 
bu pazarlarda oldukça verimli gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. Neticelerini 
de kısa sürede alacağımıza inanıyo-
rum. Metal, ev gereçleri, inşaat mal-
zemeleri, otomotiv yedek parça gibi 
sektörlerde oldukça yoğun, önemli 
görüşmeler gerçekleştirdik ve karşı-
lık bulduk” 
Gürcistan’ın ticarette en aktif güm-
rük kapılarından biri olduğuna dik-
kat çeken Okka, “Gürcistan’da po-
tansiyel oldukça yüksek. Oradaki iş 
adamlarının Türkiye’ye bir meyil var. 
Ticarette öncelikleri Türkiye. Biz de 
burada merkezin Konya olmasını is-
tiyoruz. Azerbaycan’ı ise kendimiz-
den görüyoruz” dedi.

Evaluating the business trip to 
Georgia and Azerbaijan, MUSIAD 
Konya Branch President Omer Fa-
ruk Okka said ‘They will continue 
their travel abroad to contribute to 
the export of the country’.President 
Okka, indicating economic conditi-
ons in Turkey where they received 
the signal will be stronger, that  has 
fulfilled its responsibility business-
men. President Okka, ‘Georgia and 
Azerbaijan are two countries with 
high strategic importance and po-
tential. We have realized these vi-
sits in order to improve our econo-
mic, cultural and social relations. 
We have had very fruitful negotiati-
ons in these markets with very high 
potential. I believe we wii get the re-

sults in a short time. We have met 
and received very important mee-
tings in the sectors such as metal, 
house supplies, construction ma-
terials, automotive spare parts’.
President Okka pointed out 
that Georgia is one of the most               

active customs gates for Republic 
of Turkey. ‘In Georgia, the potenti-
al is quite high. Business people in 
Georgia had a penchant for Turkey.
We would like to Konya will be cen-
ter for trade.Also We see Azerbaijan 
as a from ourselves’.
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SUDAN
KUZEY KORDOFAN 
VALİSİ
MÜSİAD KONYA’DA

SUDAN NORTH 
KORDOFAN
GOVERNOR VISITED 
KONYA MUSIAD

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere 
kente gelen Sudan Kuzey Kordofan 
Eyaleti Valisi Ahmed Mohammed Ha-
roun, Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif 
Ahmed Eltayeb Elkordafani ve bera-
berindeki heyet, MÜSİAD Konya Şube-
sini ziyaret etti. MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle kısa bir süre görülen 
Vali Haroun, Konya’nın tarım ve sanayi 
alanındaki tecrübesinden faydalan-
mak istediklerini dile getirdi. 
Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed 
Eltayeb ElKordofani, “MÜSİAD Konya 
Şubesi bizim için oldukça önemli bir 
kurumdur. MÜSİAD ile daha önce or-
tak birçok çalışma yürüttük. Bugünkü 
ziyaretimizin nedeni ise Kordofan Eya-
leti yeraltı bakımından oldukça zengin 
bir bölgedir. Türkiye’de birçok kurum 
ve kuruluşları ziyaret ediyoruz. Biz 
Konya’yı kendimize oldukça yakın gö-
rüyoruz” dedi. 
Sudan Kuzey Kordofan Eyaleti Valisi 
Ahmed Mohammed Haroun ise “Kon-
ya ile ortak bağlarımız var. Her konu-
da ortak hareket edip Konya ile Sudan 
arasındaki ekonomik ve kültürel ilişki-
leri artırmak istiyoruz. Konya’nın tarım 
alanındaki gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz ve tecrübesinden faydalan-
mak istiyoruz. Bu konuda destek ver-
menizi arzu ediyoruz. 
Hem ülkemiz için hem de kıtamızda 
gıda güvenliği sağlamamız konusunda 
bir çalışma yürütüyoruz. Bu konuda da 
birlikte çalışarak projeler üretmek isti-
yoruz” diye konuştu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka’da, “Sayın Valimizi 
şehrimizden ve şubemizden ağırla-
maktan son derece memnunuz. Su-
dan, kardeş ülkemiz olduğu gibi, aynı 
zamanda da geçmişten gelen bir gö-
nül bağımız var. İlerleyen dönemlerde 
ticari ilişkilerimizin daha üst seviyelere 
ulaşacağına inanıyorum. 
Tarım ve tarım ekipmanları konusunda 
Türkiye’deki en doğru adres Konya’dır. 
Konya son birkaç yıl öncesine kadar 
Tarım şehri olarak bilinen bir kentti, an-
cak yakın zamanda sanayide yaşanan 
gelişmelerle birlikte güçlü bir sanayi 
kentine dönüşmüştür. Konya’nın tarım 
ve sanayi konusunda elde ettiği bilgi 
ve birikimlerini sizlerle memnuniyetle 
paylaşacağız. Kardeş ülkemiz Sudan 
ile her türlü iş birliğine hazırız” dedi. 

Ahmed Mohammed Haroun, Governor of 
Sudan the North Kordofan Province and 
Ambassador of Sudan Dr.Yousif Ahmed 
Eltayeb Elkordafani and the accompan-
ying delegation visited MUSIAD Konya 
Branch. MUSIAD Konya Branch Presi-
dent Omer Faruk Okka and the board of 
directors has brief period meeting with 
Governor Haroun.The Governor expres-
sed that they want to take advantage of 
Konya’s agricultural and industrial expe-
rience.
Ambassador of Sudan Yousif Ahmed 
Eltayeb ElKordofani, “MÜSİAD Konya 
Branch is a very important institution for 
us. We have carried out many projects 

with MÜSİAD. The reason of our visit 
today is the Kordofan province, which is 
very rich in terms of underground. We vi-
sit many institutions and organizations 
in Turkey and we see Konya is very close 
to ourselves.
Sudan Governor of Northern Kordofan 
Province Mohammed Haroun, said: We 
have a close relationship with Konya. We 
would like to act and join on every issue 
and to increase the economic and cultu-
ral relations between Konya and Sudan. 
We closely follow the developments in 
agriculture in Konya and we want to be-
nefit from this experience. We would like 
to get support from Konya in this regard.
We conduct a study to ensure food sa-
fety both for our country and our conti-
nent. We would like to work and create 
new projects together on this issue. 
MUSIAD Konya Branch President Ömer 
Faruk Okka, expressing his pleasure 
about the visit,and he said, ‘We are ext-
remely pleased to host Mr. Governor for 
our city and our branch. Sudan is our 
brother country, as well as the same 
time we have a strong bond from the 
history. I believe that our commercial 
relations will reach higher levels in the 
following periods.Konya is true address 
on agriculture and agricultural equip-
ment in Turkey. Konya was known as the 
city of agriculture until the last few ye-
ars, but with the recent developments in 
industry, it has become a strong indust-
rial city. We will be glad to share with you 
the knowledge and experience of Konya 
about agriculture and industry. We are 
ready for all kinds of cooperation with 
our brother country Sudan.

HABER
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MÜSİAD
Konya’dan
Vali Toprak ve 
Başkan Altay’a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka ve 
yönetim kurulu üyeleri, Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 

Başkan Okka ve Yönetim Kurulu 
üyeleri ilk ziyaretini Konya Valiliği’ne 
gerçekleştirdi. Heyet Vali Cüneyit 
Orhan Toprak ile bir süre görüştü. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Vali Toprak, “Ülkemizin 
ve Konya’mızın üretmeye, çalışma-
ya ve gelişmeye ihtiyacı var. Konya 
için elinizden geleni yapacağınıza 
inanıyorum. Kentin gelişimine ve bü-
yümesine büyük katkı vereceğinizi 
umuyorum. Sivil toplum örgütü ola-
rak sanayici ve is adamlarımızı tem-
sil etmenin getirdiği sorumlulukların 
yanı sıra, devletimizin gücünü diğer 
ülkelere taşıma noktasında önem-
li görev üstleniyorsunuz. MÜSİAD 
Konya’nın da büyük katkısıyla ihra-
cat rakamları daha da yukarı sevi-
yelere çıkacaktır. Çalışmalarınızdan 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.  

Başkan Altay ise “Ülkemizin eko-
nomik, sosyal, kültürel ve siyasal 
gelişiminde sivil toplum kuru-
luşlarının önemi büyüktür. Bu 
noktada MÜSİAD Konya Şubesi 
yapmış olduğu çalışmalarla şeh-
rimizin gelişimine büyük katkılar 
vermiş, önemli projelere imza 
atmış bir kurum olarak geçmiş-

te büyük sorumluluklar üstlenmiştir. 
Şehrimize katma değer sağlayacak 
bu projelerin artarak devam edeceği-
ne inanıyorum” diye konuştu.
Temasları değerlendiren Başkan 
Ömer Faruk Okka’da, “1993 yılında 
kurulan MÜSİAD Konya Şubesi, sa-
nayicilerimizin birlikteliği ile şehrimi-
zin dinamik yapısına katkı sağlamak 

için çalışmalar yapmaktadır. MÜSİAD 
Konya olarak, şehrimizin ekonomik 
yapısını güçlendirmek için proje-
ler hazırlamaya devam edeceğiz. İş 
dünyasının temsilcileri olarak ülke-
mizin ‘Büyük Türkiye’ olma yolunda 
daha emin adımlarla ilerlemesi için 
elimizden geleni yapmaya ve bu nok-
tada yürüttüğümüz çalışmalarımızı 
artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Ömer Faruk Okka ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
daha sonra Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altay’ı da 
ziyaret etti. 

HABER
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Konferansın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Ankara’da Yük-
sek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan 
kılavuz trenin çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada hayatını kay-
beden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yararlılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Öte yandan Fırat’ın doğu-

suna harekatta bulunan kahraman 
Ordumuza muvaffakiyet diliyorum. 
Ülkemizi tehdit eden terör örgütle-
rine yönelik düzenlenen harekâtı, iş 
dünyasının temsilcileri olarak sonu-
na kadar destekliyoruz. Rabbim şanlı 
ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, 
gücünü artırsın. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, gerek 
ülkemizin ve gerekse de şehrimizin 
önüne koyduğu ihracat hedeflerine 
katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz 
hafta Gürcistan ve Azerbaycan’a 
Yurtdışı İş Seyahati düzenledik. 5 gün 
süren gezimizde Gürcistan ve Azer-
baycan’da iş insanlarıyla ikili iş gö-
rüşmeleri gerçekleştirdik. 14 kişiden 
oluşan heyetimiz ayrıca iki ülkede 
fabrika ve işyerlerini ziyaret ederek 
saha araştırması yaptık. Konya’mızın 
yatırım ortamını anlatırken, bizlerde 
her iki ülkede ne yapabileceğimizi 
konusunda detaylı bilgi sahibi olduk. 
Gürcistan ve Azerbaycan, Orta As-
ya’da ekonomik ve kültürel işbirliği-
miz açısından özel önem verdiğimiz 
ülkelerin başında gelmektedir. Her iki 
ülke ile hem var olan ticaretimizi, hem 
de ikili ilişkilerimizi en üst seviyelere 
taşımak ve aynı zamanda da kardeş-
lik bağlarımızı daha da güçlendirmek 
istiyoruz. MÜSİAD Konya olarak, 
önümüze koyduğumuz hedeflere 
ulaşabilmek için yurt dışı iş seyahat-

lerine devam edeceğiz” dedi. 

Başkan Okka’nın ardından sözü alan 
MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol 
Yarar, “İnsanların tek bir gayesi var-
dır; Allah’ın rızasını kazanmak. Bizde 
Allah’ın rızasını kazanmak için MÜ-
SİAD çatısı altında buluştuk. MÜSİ-
AD, maddeyi amaç edinen değil, araç 
olarak gören insanların yeridir. Helal 
kazanç kavramını benimseyen ve ka-
zandığını helal yolda harcayan insan-
ların yeridir. 
2019 yılında ekonomiden beklentile-
rinizi yüksek tutmayın, ama ne olursa 
olsun yatırıma devam edin. Kriz orta-
mında yatırım yapmayı sürdürenler, 
krizden sonra patlama yaşamakta-
dırlar. Neden, çünkü yatırım maliyet-
leri düşmekte ve rekabet koşulları 
azalmaktadır. Kriz atlatıldıktan sonra 
sektörünüzde bir numara olabilirsi-
niz. Ayakta kalmayı düşünüyorsanız, 
krizi bahane ederek yatırımlarınızı er-
telemeyin. Firmasının bütün imkan-
ları var, ama önünü göremediği için 
adım atmıyor. Ama şunu asla unut-
mayın dünya durmuyor. Sektörünüz-
de tek değilsiniz, Amerika, Almanya, 
Kore, Japonya ve Çin’de firmalar 
yatırımlarına sürdürüyor. Eğer sen 
durursan dünyanın gerisinde kalırsın. 
Özellikle belirtmek isterim ki, MÜSİ-
AD EXPO fuarlarına katılın, teknolojiyi 

EROL
YARAR:
Krizi Bahane Ederek 
Yatırımlarınızı
Durdurmayın!

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından düzenlenen konferansa 
MÜSİAD Kurucu Genel Baş-
kanı Erol Yarar konuk oldu. 
Günümüz ticaretinde
MÜSİAD’lı olmanın önemi 
ve 2019 yılında ekonomiden 
beklentilerin anlatıldığı
konferansa Karaman Şube 
Başkanı İbrahim Taşbaş, 
Seydişehir Şube Başkanı 
Mustafa Akman, MÜSİAD 
Konya 3. Dönem Başkanı Ziya 
Özboyacı ve Konya şube 
üyeleri ile çok sayıda davetli 
katıldı
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takip edin ve aktif olarak mücadele 
edin. Kriz dönemlerinde yatırımları-
nızı daha da artırın. Sanayi dinamik 
seviyededir. Her üç beş yılda bir tek-
noloji değişiyor. Teknolojide yaşanan 
gelişmeleri an be an takip edin. Sek-
törde rekabet üstünlüğü kazandıra-
cak çalışmalara devam edin. 

2019 yılında Türkiye’de çok büyük bir 
iktisadi değişiklik beklemeyin. Para-
metreler değişmediği sürece Türki-
ye’de çok köklü bir değişikliğin kısa 
vadede olması zor. Siyasi söylemlerle 
reel gerçekleri iyi ayırt etmelisiniz. İş 
insanların reel bir dünyası, siyasetin 
ise ayrı bir dünyası vardır. 
İş insanı çok seyahat etmeli, elinde 
çantası eksik olmamalıdır. İhracatını-
zı artırmak için gezilere önem verin. 
Türkiye’nin Afrika politikası ne olmalı? 
Bu soru 3 yıldır görev yapan konsolo-
sa sorulmaktadır. Bu doğru bir adım 
değildir. MÜSİAD Konya, Afrika paza-
rıyla ilgili çok güzel bir çalışma yaptı. 
Gelin MÜSİAD Konya’ya danışın. Ben 
Afrika’yı büyük bir hedef olarak görü-
yorum. 1.2 milyar nüfusu var. 2050 
yılında her dört kişiden biri Afrikalı, 
2020 yılında ise her beş kişiden ikisi 

Afrikalı olacak. Onun için iktisadi ola-
rak büyüyecek ve nüfusunun çoğu 
Müslüman olan dünyadaki tek ülke 
olacak. Demek ki, politik sorunumuz 
olmayan, büyükelçiliklerimizin açıldı-
ğı, uçak seferlerinin artırıldığı, MÜSİ-
AD Konya’nın da ele almış olduğu Af-
rika stratejisi çok doğru bir stratejidir. 
Türkiye’de kriz iç piyasada satış ya-
panlara var, yüzde yüz ihracat yapan-

lar ise bayram var. Yüzde yüz ihracat 
yapanların bütün alacakları döviz, 
borçları ise Türk Lirası’dır. Kriz yapı-
sal olarak iyi bir şekilde yapılanama-
yanları etkilemektedir. Politikalarımı-
zı, MÜSİAD Konya gibi uygulamaya 
başlarsak, önümüzdeki süreçte ikti-
sadi krizlerde ne yaparız diye endişe 
etmekten kurtuluruz.  Devlet politi-
kasında aktif olmamız için, gittiğimiz 
ülkelerde büyükelçiliklere mutlaka 
uğramalısınız. 
2019 yılı yeniden yapılanlar ve öz 
kaynaklarına dönenler için iyi geçe-
cektir. Yani kolay bir yıla girmeyece-
ğiz. Ancak, ihracata yönelenler için 
ümitvari bir yıl olacaktır. Elimizde 
dövizin yükselmesini engelleyecek 
iki fırsatımız var. Biri yeni çıkan ka-
nunla, 250 bin dolar karşılığında Türk 
vatandaşlığına geçiştir. 250 bin kişilik 
bir potansiyelle, Türkiye’ye 125 milyar 
dolar sıcak para gelecektir. Bu kayna-
ğın getirilmesinde başarı sağlanırsa 
ülkemizde, dövizin artışını durdurula-
caktır. İkincisi ise petrol fiyatlarındaki 
düşüş devam ederse, ülkemizin cari 
açığı enerji girdi fiyatlarındaki düşüle 
birlikte azalacak ve dış finansmana 
ihtiyaç duyulmayacaktır. Dolayısıy-
la bu iki faktörde başarı sağlanırsa 
dövizin yükselmesi engellenecektir. 
Bu fırsata dönüştürülürse ekonomik 
beklentilerimiz yükselir” dedi.
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Erkin 
Şahinöz 

“Piyasaları manipüle 
etmeye çalışanlara 
itibar etmeyin”

MÜSİAD Konya Şubesi ta-
rafından düzenlenen kon-
feransa Gazeteci – Yazarı 
Erkin Şahinöz konuk oldu. 
Dalgalı piyasalarda geleceği 
öngörme ve risk yönetimi-
nin anlatıldığı konferan-
sa MÜSİAD Çorum Şube 
Başkanı Mücahid Ahmed 
Köksal, MÜSİAD Seydişehir 
Şube Başkanı Mustafa Ak-
man, yönetim kurulu üyeleri 
ile MÜSİAD Hollanda Den 
Haag önceki dönem Başka-
nı Gülali Alkılıç ve MÜSİAD 
Konya şube üyeleri ile çok 
sayıda davetli katıldı. 

Konferansın açılış konuşması-
nı yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Türkiye’nin en yaygın ve en 
güçlü sivil toplum kuruluşu 
olan MÜSİAD, dünyanın her 
noktasına ulaşma hedefiyle, 
şube ve temsilci sayısını ar-
tırmaya devam ediyor. Suriye 
Azez temsilciliğimizin açılışıyla 
birlikte 82 Ülkede 212 temsil 
noktasına ulaşmış durumda-
yız. 
Öte yandan, Uluslararası MÜ-
SİAD EXPO’nun17’cisi 21Ka-
sım’da İstanbul CNR Fuar 
Merkezi’nde başlayacak. Kon-
ya’dan da 13 firmamızın yer 
alacağı fuara, yerli yabancı 
yaklaşık 600 firma katılacak. 
30 farklı ülkeden Bakan düze-
yinde katılımın olacağı fuarı-
mızda 8000’in üzerinde de ikili 
iş görüşmesinin gerçekleşmesi 
hedefleniyor.” dedi.  

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Gazeteci-Yazarı Erkin Şahi-
nöz, “ Kısaca ekonomimizin du-
rum tespitini yapmak istiyorum. 
Türkiye ekonomisinde inşaat 
sektörünün payı yüzde 7’dir. Ama 
Türkiye ekonomisinin çok önemli 
kısmı inşaatta ilintilidir. Konut sa-
tışlarının 3’te biri ipoteklidir. Geçen 
yıla göre de konut satışlarında dü-
şüş yüzde 70’dir. Türkiye’nin şu an 
kanayan yarası inşaat sektörüdür. 
Otomobil satışlarında da geçen 
yılın Ağustos ayına göre yüzde 75 
düşüş yaşandı. Türkiye’de artık 
otomobil de satılmıyor. Hükümet 
de bunu görerek piyasayı hareket-
lendirmek için bir takım vergi dü-
zenlemeleri yaptı, ama vatandaşta 
alacak para yok.
Türkiye şu an küçülüyor. Küçül-
meden bir krizden çıkılmaz. Türki-
ye’de şuan için kar zarar problemi 
yok, bu krizi de kısa zamanda at-
latabiliriz. 
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Ancak bir konkordato dalgası var 
ki, devletimizin buna biran önce 
el atması gerekiyor. Aksi halde bu 
iş başımızı ciddi bir şekilde ağrıta-
cak.
Ekonomimiz çok çabuk dalgalanı-
yor ve aynı şekilde çabukça topar-
layabiliriz. Bu, işi nasıl yönettiğimi-
ze bakar. Önümüzdeki yıl sonuna 
doğru global bir kriz beklenmek-
tedir. Böyle bir kriz, biz güçlü olsak 
bile bir ekonomide büyük bir hasar 
oluşturabilir.

Dünyada dolaşan 80 milyar dolar 
sıcak para korktuğu zaman kendi-
ne yeni bir liman arar. O güvenilir 
limanın adı halk arasında bilinen 
şekliyle altın değil dolardır. Para 
korkarsa bizim gibi ülkelerden 
çıkar ABD’ye geri döner. Bizden 
çıkış olunca da kur yükselişe geç-
mektedir. Cumhurbaşkanımız, va-
tandaşımızdan ısrarla dövizlerini 
bozdurmalarını istiyor. Vatandaşın 
bankada 85 milyar, yastık altında 
ise 40 milyar dolar var. Bu top-

lamda 125 milyar doları buluyor. 
Bu paranın yüzde 80’i dolar yüzde 
20’si ise Euro’dur. Merkez banka-
sının kullanılabilir rezervi ise 20 
milyar dolardır. Cumhurbaşkanı-
mız, Merkez bankasının müdahale 
edecek gücü yok ama vatandaşın 
müdahale edecek bir gücü var 
diyor. Türkiye’de gerçek merkez 
bankası vatandaştır, bu bir gerçek-
tir. Döviz alınmaya devam edilirse 
kur yükselmeye devam edecek-
tir. Kriz başlanmadan önce bazı 
hesaplarda tarihte nadir görülen 
döviz alımları oldu. Yaklaşık dokuz 
milyar dolar döviz alındı.
Dolar yılsonunda 7,40 olacakmış, 
3,20 olacakmış diyen varsa itibar 
etmeyin. Bunlar, sistemi manipü-
le etme çabasıdır. Doların ne ola-
cağını bilmek mümkün değil, biz 
sadece kurun nereye doğru gide-
ceğini hesaplayabiliriz. Herkes de 
kendi hesabını kendisi yapacak, 
önlemini ona göre alacaktır” diye 
konuştu. 

HABER
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Konferansın açılış konuşması-
nı yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka “Ra-
hip sorunuyla başlayan ABD’nin 
hukuk dışı yaptırımları, ekono-
mimizde bir takım sıkıntılara yol 
açtı. Buna, dünya ekonomisi ve 
dünya siyasetindeki hamleler de 
eklenince, yüksek faiz, yüksek 
kur ve yüksek enflasyonla karşı 
karşıya kaldık. İş dünyası olarak 
en son isteyeceğimiz üçlü ile 
karşı karşıyayız. Ülke olarak bir-
çok badireler atlattık, bunun da 
üstesinden geleceğimize inan-
cımız tamdır. Bu zor dönemde 

şehrimizdeki bazı firmalarımızla 
ilgili asılsız, mesnetsiz ve onların 
ticari itibarlarını zedeleyen dedi-
kodular yayılmaktadır. Bu tür gi-
rişimlere asla izin vermemeliyiz. 
Bu tür dedikoduların kimseye 
faydası olmayacağı gibi şehrimi-
zin ekonomisine de ciddi zarar 
vermektedir. Bu süreçte rehavete 
ve endişeye kapılmadan eskisin-
den daha çok çalışmalıyız. Yerli 
üretim ve yerli tüketim konusun-
daki hassasiyeti en üst seviyele-
re çıkarmalıyız.” dedi. 

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Merkez Bankası eski Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim 
Turhan, “Türkiye ekonomisi, 
özellikle Ağustos’tan beri ciddi 
bir gerilim yaşamaktadır. Bu ge-
rilimde politik risk algısının bo-
zulması, uluslararası ilişkilerden 
kaynaklanan etkilerin rolü tartı-
şılmazdır. Bu yaşanan sorunun 
en önemli bileşeni ise Türkiye’ye 
karşı hiç de dostça olmayan, hiç 
de ahlaki olmayan tavırlardır. 
ABD’nin Başkanı Türkiye’ye twit-
ter üzerinden saldırdı, bunu ol-

mamış gibi görmek imkânsızdır. 
Mesele oldukça büyüktür. 2011 
yılında Merkez bankasındaki gö-
revimden ayrıldığım zaman Tür-
kiye’deki enflasyon, İngiltere’deki 
enflasyonunda altındaydı. 2012 
yılında Türkiye’de kişi başına mil-
li gelir 15 bin dolardı. Yeni eko-
nomi programında önümüzdeki 
yıl için kişi başına milli gelir, 10 
bin dolarında altında, devletimiz 
böyle ön gördü. Burada bir geriye 
gidiş var. 

Evet, bizim kur ve faizle ilgili bü-
yük bir problemimiz var. Bunu 
tetikleyen sebepleri de biliyoruz. 
İçimizdeki bir takım hainler, dış 
güçlerle ittifak kurarak Türkiye 
ekonomisine zarar vermeye çalı-
şıyorlar. Gezi olayları, 17-25 Ara-
lık ihaneti, 2015 yılında terör ye-
niden başlaması, sonrasında ise 
2016 yılında darbe girişimi. Bun-
lar hiçbir zaman bitmeyecek ve 
her zaman ülkemize saldıracak. 
Biz bunlara karşı akıllı davrana-
rak, birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket etmeliyiz. Bu durumları 
iyi okuyup, iyi bir şekilde değer-

Doç. Dr. 
İbrahim 
Turhan 

“Ülkemizdeki
Enflasyon 
Problemini En Kısa 
Sürede Çözmeliyiz”

MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen kon-
feransa Merkez Bankası eski 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
İbrahim Turhan konuk oldu. 
Turhan, “Enflasyon en büyük 
ekonomik felakettir. Enflas-
yon problemini en kısa sürede 
çözmemiz gerekiyor” dedi.
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lendirmeliyiz. Diğer yandan dün-
ya da değişiyor. Gelişmiş ülkeler 
faiz artırıyorlar. İlk defa ABD Mer-
kez bankasının faizi enflasyonun 
üzerine çıktı. Yani ABD Merkez 
Bankası reel faiz vermeye baş-
ladı.

Peki, ülke olarak biz bu krizden 
nasıl çıkacağız? Bütün bunların 
ekonomimizi zorlamalarını sağ-
layan veya kolaylaştıran bizdeki 
zaaf; tasarruflarımız az olması-
dır. Tasarruflarımızı artırmalıyız. 
Paranın kıt olduğu yerde faiz yük-
sek oluyor. Faizin yüksek olduğu 
yerde yatırım yapmak güç oluyor. 
ABD yaşadığı krizden çıkmak için 
4,5 trilyon dolar para bastı. Çün-
kü ABD Merkez bankasının bas-
tığı para bütün dünyada geçiyor. 
Bizim de paramızda geçsin, yerli 
parayı kullanalım. Bu olmaz diye 
bir şey yok, daha önce yaptık. 
3 yıl boyunca Gürcistan, Kuzey 
Irak, Ürdün ve Mısır ile olan tica-

retimizde Türk parasını kullan-
dık. Bu rakam 100 milyar dolar 
tutarındaydı. 2016 Mayısından 
itibaren Türk lirası, diğer gelişen 
Ülkelerin parasından ayrışmaya 
başladı. Bütün gelişen ülkelerin 
parasında bir problem vardı ama 
bizim paramızdaki problem daha 
da büyüktü. Biz sıkıntıyı 2017’de 
yaşamaya başladık. Gelişen ül-

keler iyiye giderken biz maalesef 
kötüye gittik. Bunun da sebebi 
enflasyondur. Enflasyon, en bü-
yük kul hakkıdır, en büyük ahlak-
sızlıktır, en büyük ekonomik fe-
lakettir. Enflasyon problemini en 
kısa sürede çözmemiz gerekiyor. 
Enflasyon problemini de, yapısal 
reformları devreye alarak çöze-
biliriz” dedi.
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“Paramız değer
kaybetmemelidir”

Gazeteci Yazar
İbrahim 
Kahveci:

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından düzenlenen konferansa 
Gazeteci – Yazar İbrahim 
Kahveci konuk oldu. Kahveci, 
ekonomide çözüm önerileri 
ve krizden korunma yollarını 
anlattı.  

Konferansın açılış konuşması-
nı yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “Uzun 
yıllardır yüksek faiz, yüksek kur 
ve yüksek enflasyon kelimelerini 
unutmuştuk. Ancak, Temmuz ve 
Ağustos aylarındaki gelişmelerle 
birlikte bu kelimeler gündemi-
mizde yeniden yer almaya baş-
ladı. Bu durum tüm iş dünyasını 
büyük ölçekte etkiledi, ekono-
mik düzenimizi alt üst etti. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve devleti-
mize güvenimiz tamdır. Ancak, 
piyasaları rahatlatacak adımların 
daha hızlı atılması gerekmekte-
dir” dedi.

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Gazeteci – Yazar İbrahim 
Kahveci, ekonomide çözüm öne-
rileri ve krizden korunma yol-
larını anlattı. Kahveci, “Doların 
yükselmesinde ABD Başkanı’nın 
attığı twetin etkisi oldukça büyük 
oldu.  Ekonomimiz, doları 5 lira 
iken dengeleyecek güce sahipti. 
Doların 7 liraya kadar dayanma-
sında gerçekten ekstra oyunlar 
oynandı. Bizim de ekonomi ala-
nında bazı zayıflıklarımız vardı, 
zamanında bazı önlemleri al-
malıydık. Açıkçası ben doların 5 
liranın üzerine çıkmasını bekle-
miyordum. Peki, çıkmaya devam 
edecek mi? Siyasette Hollanda, 
Almanya ve ABD ile ilişkiler dü-
zelmeye başladı. İlerleyen dö-
nemlerde doların beklenen se-
viyeye ineceğini ümit ediyorum.  
Faizin sebebi enflasyondur. Enf-
lasyonu da kur etkilemektedir. Bu 
sorunu biran önce çözmeliyiz. 
Paramız değer kaybetmemelidir.
İhracatımız bir miktar artıyor, 
ithalatımızda ise çok sert da-
ralma yaşandığı için bir miktar 
cari fazla verebiliriz. Kısa vadede 
döviz sıkıntısı da yaşayabiliriz. 
Ama ben önümüzdeki dönem-
lerde finansal bir kriz beklemi-
yorum.  Dolar belki bir dönem 
sonra tekrar yükselebilir. Ama 
doların artışı, enflasyonun üze-
rine çıkmayacaktır. Önümüzdeki 
dönemlerde dalgalanmalar ola-
bilir, ardından dış ticaret denge-
sine bağlı olarak dövizde düşüş 
yaşanacaktır. Orta vadede 5 
liraya kadar düşmesini bekliyo-
rum. Bununla birlikte faizde de 
ciddi düşüş yaşanmasını bekli-
yorum. Tabii ki, eğer para basıl-
maz ve ciddi tedbirler artırılırsa. 
Peki, bu söylediklerim ne zaman 

gerçekleşecek? Ekonomimizde 
dengelenme yaşandığı zaman. 
Hepsinden önce devletimiz biran 
önce tasarruf yapmalı ve savur-
ganlığın önüne geçmelidir. Bütçe 
disiplini yapacağım diye iş yapan 
iş dünyasının parası kısılmama-
lıdır. Tasarruf tedbirleri üretime 
yönelik harcamalardan değil, 
savurganlığa yönelik yapmalıdır. 
Bunu yaparak vatandaşlarımıza 
da örnek olmalıdır. Ülkesini se-
ven kişi verimsiz yatırımları dur-
durur” dedi. 
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Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “1993 yılın-
dan itibaren düzenlenen MÜSİAD 
EXPO’nun 17’incisini geçtiğimiz 
hafta gerçekleştirdik. Fuarımızda 
“Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla 
küresel ölçekte teşkilatlanmayı 
sürdüren MÜSİAD’ın, 87 ülkede 
217 farklı noktadaki üyelerimizin 
ürünleri sergilendi. MÜSİAD EXPO, 
üyelerimizin dış dünyaya açıl-
maları açısından da son derece 
önemlidir. 
 Ekim ayı ihracat rakamları 
ekonomi de yaşanan gelişmelere 
rağmen bizleri sevindirmiştir. Ekim 

ayında Konya’da 163,1 milyon do-
lar değerinde bir ihracat gerçek-
leştirilmiştir.  İhracat değeri bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
19,3’lik artış yaşanmıştır. İthalatta 
ise ciddi bir daralma söz konusu-
dur.  
MÜSİAD Konya olarak, üyelerimi-
zin ihracatına katkı sağlamak için 
önümüzdeki hafta içerisinde Azer-
baycan ve Gürcistan’a yönelik bir 
iş seyahati düzenliyoruz. 15 kişilik 
bir iş adamı heyetiyle birlikte Azer-
baycan ve Gürcistan’a gerçekleşti-
receğimiz temaslarda Konya’mızın 
ticari hacmini artırmak ve ülkemi-
zin ekonomisine katkı sağlayabil-
mek için çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz” dedi.  
Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Stratejist - Yazar Haluk Ünal-
dı, “Şirketler, canlı bir organizma-
lardır. Şirketler, doğarlar, gelişirler 
ve en sonunda ölürler. Canlıların 
organizmalarını hareket ettiren en 
kritik organ beyindir. Şirketlerin 
beyni ise patronlardır. Patronlar, 
esasında şirketlerin bilinçaltıdır. 
Şirketler, kriz veya tehlikeyle karşı 
karşıya kaldığı zaman, başarıyla 
çıkmalıyım diyen tek kişi patron-
dur. Şirketiniz uyurken bile sizin bi-

linçaltınızda çalışmaktadır. Çünkü 
şirketlerinizin ayakta kalabilmesi 
için burada bir şeyler öğrenmeye 
çalışmaktasınız. Herhangi bir kriz 
veya tehlike karşısında durmamalı 
ve bir aslandan daha da hızlı koş-
malısınız. Elinizde nakit bulundur-
malı, sabit giderlerinizi düşürmeli 
ve ihracatınızı daha da artırmalı-
sınız. Üzülerek söylüyorum ki, son 
günlerde birçok şirket konkordato 
ilan ediyor. Ancak; IBM’nin kurucu-
su Thomas Watson’un dediği gibi 
‘şirketlerin sorunları kötü günlerde 
değil, iyi günlere aittir. Bu nedenle 
şirketlerimizin birçoğunun sorunu; 
iyi günlerdeki kötü yönetimdir. Kriz 
de bu kötü yönetimin ‘turnosal ka-
ğıdır’dır. Bir krizin nedenini geride 
bıraktığımız kötü yönetimde ara-
yacağız. 
Şirketlerinizi büyütmek, sağlık-
lı bir şekilde yaşatmak ve sizden 
sonra da sürdürülebilir olması için 
çalışmalısınız. Bunu yaparken de 
finansal tabloları sağlıklı bir şekil-
de takip etmelisiniz. Eğer, finansal 
tabloları iyi bir şekilde analiz ede-
mezseniz şirketleriniz için tehlike 
çanları çalmaya başlamıştır. Hiçbir 
krizden etkilenmek istemiyorsanız 
finansal tablolarınızı çok etkin bir 

Stratejist - Yazar 

Haluk 
Ünaldı; 

Şirketlerin Hayatta 
Kalma Stratejilerini 
Anlattı

MÜSİAD Konya Şubesi
tarafından düzenlenen 
konferansa Stratejist - Yazar 
Haluk Ünaldı konuk oldu. 
Şirketler için hayatta kalma 
stratejilerinin katıldığı 
konferansa MÜSİAD Konya 
şube üyeleri ile çok sayıda 
davetli katıldı.
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şekilde okuyabilmeniz gerekmek-
tedir. Fakat bunu yapamıyorsanız 
işiniz oldukça zordur. Mali analizi 
öğrenmeli, bütçelerinizi kesin ola-
rak ayırmalı ve kurumsal kaynak 
planlamasını çok iyi yapmalısınız. 
Bir fakülteyi başarıyla bitirdiniz 
ve dünya kadar kitap okudunuz. 
Kurduğunuz şirket için hiçbir et-
kinliğiniz olmadı. Bir işi yapmayı 
iyi bilmek, o iş ile ilgili şirketi de iyi 
yönetebilmek anlamına gelmez. 
Esasen sorunumuz budur. Çin-
li yöneticiler, kendilerini yönetim 
konusunda bilgilerinin eksik oldu-
ğunu kabul ediyor ve bu eksiklerini 
kapatmak için çalışmaktadırlar. 
Bizler yönetimi iyi bir şekilde uygu-
lamalıyız. Kesinlikle bisiklet ehliyeti 
ile tır kullanmaya çalışmamalıyız. 
Dünyadaki bütün şirketler, rekabe-
tin daha düşük olduğu 1980’li yıl-
lara kadar üretim odaklı kurulmuş-
tur. Üretirler ve daha sonra bunu 
satmaya çalışırlar. 

Son bir kaç yıldır, rekabetin inanıl-
maz şekilde artmasıyla birlikte arz 
talep dengeleri değişmiş ve oyu-
nun kuralları da buna bağlı olarak 
değişmiştir. Üretim becerisi artık 
yerini pazarlama becerisine bırak-
tı. Dünyadaki bütün şirketler pazar 
odaklı hale gelmeye çalışıyor. Şir-
ketler artık pazarlama departma-
nı etrafında kuruluyor. Üretirsiniz, 

sonra bu ürünü satmaya çalışır-
sınız. 
Artık bu da yanlış bir kavramdır. Bir 
ürünü önce pazarlamalı ve sonra 
üretmelisiniz. Şirketinizin ayakta 
kalmasını ve şirketinizin kurum-
sallaşmasını istiyorsanız, yönetim 
kurulu stratejilerini iyi belirlemeli 
ve icra kurulu operasyon ekibinizi 
kurmalısınız” dedi.
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KTO
Karatay ile MÜSİAD 
Konya Şubesi
arasında işbirliği

Cooperation between 
KTO Karatay and 
MUSIAD Konya branch

Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay 
Üniversitesi ile
Müstakil Sanayici ve
 İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya 
Şubesi arasında Sektör 
Danışmalığı Projesi’ne 
yönelik iş birliği
protokolü imzalandı.

Konya Chamber of Com-
merce (KTO) Karatay 
University and 
independent industria-
lists and  Businessmen 
Association (musiad) 
Konya branch between 
the consultancy 
project signed a business 
cooperation protocol. 

HABER

Öğrencilerin derslerde 
edindikleri teorik bilgilerin, 
sanayi içerisinde uygula-
ma alanında görülmesi, 
bilgi yanında beceri de ka-
zanarak iş dünyasına ni-
telikli eleman olarak giriş 
yapması hedefi ile yola çı-
kılan projeden bugüne ka-
dar 300 sektör danışmanı 
öncülüğünde bin 200’ün 
üzerinde öğrenci yarar-
landı. Sektör ve iş dünyası 
birlikteliğini güçlendirmek 
amacıyla üniversitede 
düzenlenen törene KTO 
Karatay Üniversitesi Mü-
tevelli Heyeti Başkan Yar-
dımcısı Dr. Bekir Aydoğan, 
KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Mütevelli Heyeti 
Üyeleri, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, MÜSİAD Lyon Şube 
Başkanı Adil Dönmez, 
sektör danışmanları, aka-
demisyenler ve öğrenciler 
katıldı. 

The project, which has 
been started with the aim 
of seeing the theoreti-
cal knowledge they have 
acquired in the courses in 
the field of application in 
the industry, gaining skills 
as well as entering the bu-
siness world as qualified 
personnel, has benefited 
more than 1200 students 
with the leadership of 300 
sector consultants.. To the 
ceremony held at the Uni-
versity in order to strengt-
hen the unity of the sector 
and the business world; 
KTO Karatay Üniverstiy 
Mütevelli Heyeti Başkan 
Yardımcısı Dr. Bekir Aydo-
ğan, KTO Karatay Üniver-
sity Rector Prof. Dr. Bay-
ram Sade, and Members of 
the Board of Trustees, MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, MÜSİAD 
Lyon Branch President Adil 
Dönmez, sector consul-
tanst, academics and stu-
dent were attended.
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Üniversite iş dünyası 
bütünleşmesine vesile
The university will be
instrumental in the
integration of the
business world

“
”

İş dünyası ile üniversiteyi bütün-
leştirme noktasında çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini aktaran KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. 
Bekir Aydoğan, “MÜSİAD Konya 
Şubesi ve üniversitemiz arasın-
da gerçekleştirilen üniversite-iş 
dünyası bütünleşmesine de vesi-
le olan Sektör Danışmanlığı Pro-
jesi protokolünün hayırlı olmasını 
diliyorum. Sektör Danışmanlığı 
Projesi aynı zamanda ahilik gele-
neğinin bir uzantısı niteliğindedir. 
Bugüne kadar bin 227 öğrenci, 
300 sektör danışmanı aracılığıyla 
projeye dahil olmuştur. Proje ile 
öğrenciler hocalarından öğren-
dikleri bilgilerin yanında pratiği 
de katmakta, öğrenci ve sektör 
danışmanı arasında usta-çırak 
ilişkisi oluşmakta, böylece köklü 
gelenek KTO Karatay Üniversite-
si aracılığıyla nesillerden nesillere 
taşınmaktadır” dedi. 

Vice President Of The Board Of 
Trustees Of Karatay University Dr. 
Bekir Aydoğan said ; “I wish that the 
integration of the University-busi-
ness world realized between Musi-
ad Konya branch and our university 
would be better. The sector consul-
tancy project is also an extension 
of the ahi tradition. So far, 1227 
students have been involved in the 

project through 300 sector consul-
tants. In addition to the information 
students learn from their teachers, 
the project also adds practice, es-
tablishes a master-apprentice re-
lationship between the student and 
the industry consultant, thus mo-
ving from generation to generation 
through KTO Karatay University.” 

HABER
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Sektör Danışmanlığının öğrenci-
ye vizyon, sektör bilgisi kazandı-
ran, öğrencinin ufkunu açan ve 
sektöre hazırlayan bir program 
olduğunu ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Bayram Sade, “Sektör Danış-
manlığı üniversitemize özgü, isim 
hakkı KTO Karatay Üniversite-
si’ne ait bir projedir. Sektör nite-
likli iş kaynağına ihtiyaç duyuyor, 
bizler de bu kapsamda nitelikli 
insan kaynağını yetiştirme nok-
tasında çalışmalar yapıyoruz. 
Sektörün taleplerini merkez alan 
bir üniversiteyiz. Proje ile öğren-
cilerimiz sektörü tanıyarak me-
zun oluyor. Üniversiteden mezun 
ettiğimiz birçok öğrencimiz kendi 
sektöründe çalışacak, bu proje 
ile sektör çalışandan ne bekliyor 
onu okulunu bitirmeden öğrene-
cek, cevabını sektör danışma-
nından alacak. Müfredatımızı da 
sektör danışmanlarımızla istişare 
sonucu şekillendiriyoruz. Öğren-
cilerimizin kariyerlerini yönlen-
direcek bu protokolün onların iş 
hayatına tecrübe sahibi bireyler 
olarak başlamalarına yardımcı 

olacağına inanıyoruz. Verdikleri 
desteklerden ötürü firmalarımıza, 
MÜSİAD Konya Şube’sine teşek-
kür ediyor, protokolün ülkemiz, 
üniversitemiz, öğrencilerimiz adı-
na hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” şeklinde konuştu

tant. We also shape our curriculum 
as a result of consultation with our 
sector consultants. We believe that 
this protocol that will guide our 
students ‘ careers will help them 
start their business life as indivi-
duals with experience. I would like 
to thank our firms, MUSIAD Konya 
Branch for their support, and wish 
the protocol to be auspicious on 
behalf of our country, university, 
students.”

Rector Prof. Dr. Bayram Sade said ; 
that sector consultancy is a prog-
ram that gives Vision, sector know-
ledge to the student, opens the ho-
rizons of the student and prepares 
for the sector. “Sector consultancy 
is a project that belongs to our uni-
versity and belongs to KTO Kara-
tay University. The sector needs 
qualified work resources, and we 
are working in this context to raise 
qualified human resources. We are 
a university based on the demands 
of the sector. With the project, our 
students graduate by recognizing 
the sector. Many students gradua-
ted from the university will work in 
their own sector, with this project 
the sector will know what is waiting 
for the employee before finishing 
his / her school, will receive his / 
her answer from the sector consul-

KTO Karataylılar 
sektör danışmalığı ile 
iş hayatında bir adım 
öndeler
KTO Karataylı
students are one step 
ahead in business life 
with sector 
consultancy” 

“

”
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Sektör Danışmanlığı Projesi’nin 
kendileri için büyük öneme sa-
hip olduğunu kaydeden MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka ise, “Ciddi ekonomik 
gelişmeler gösteren ülkemizde 
maalesef katma değer sorunu 
yaşanmaktadır. Bu soruna karşı 
en büyük gücümüz ülkemizde 
var olan beşeri sermaye gücü-
dür. Beşeri sermayeyi aktif hale 
getirecek çalışmalar yapmalı, sa-
nayi-üniversite iş birliklerini güç-
lendirmeliyiz. Bugün imzalanan 
protokol ile üniversitede kazanı-
lan bilgi sanayide uygulama im-
kanına dönüşecektir, bu vesile ile 
KTO Karatay Üniversitesi’ne te-
şekkür ederim” şeklinde konuştu. 
Protokol imza töreninin ardından 
katkılarından ötürü sektör danış-
manlarına teşekkür belgeleri tak-
dim edildi, öğrenciler ise sektör 
danışmanı firmalar ile fikir alış-
verişinde bulunarak projeye katkı 
sağladı.

MÜSIAD Konya Branch Chairman 
Ömer Faruk Okka said that sec-
tor consultancy project is of great 
importance to him, “In our country 
that shows serious economic de-
velopments, unfortunately there is 
a problem of added value. Our gre-
atest strength against this problem 
is the human capital that exists in 
our country. We must make efforts 
to activate human capital, strengt-
hen industrial-University business 
associations. With the protocol 

signed today, the information ga-
ined in the university will become 
the opportunity to apply in the in-
dustry. I would like to thank KTO 
Karatay University.”
After the protocol signing cere-
mony, thanks certificates were pre-
sented to Sector Consultants for 
their contributions and students 
exchanged ideas with sector con-
sultants and contributed to the 
project.

En büyük gücümüz 
beşeri sermayemiz
Our greatest strength 
is our human capital

“
”
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MUSİAD KONYA
TARİHİ GEÇMİŞE SAHİP

ÇIKIYOR

HABER
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MÜSİAD Konya Şubesi tarafından tarihi mirasa sahip çıkmak ve geçmişten
geleceğe ticaretin gelişimini temsili olarak ortaya koymak için düzenlenen 

“Mâzi’den Âti’ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü” programı MÜSİAD Konya
Kızılören  Kuruçeşme Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. Programa Konya Valisi  

Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 

MÜSİAD Niğde, Aksaray, Karaman ve Seydişehir Şube Başkan ve
Yöneticileri,  MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem 

Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ile basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

HABER
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Katılımcılar, yapılan duanın ardın-
dan at ve develerden oluşan temsili 
ticaret kervanı ile 2,5 km yol yürü-
yerek Kızılören Kuruçeşme Kervan-
sarayı’na ulaştı. Kervan katılımcılar 
tarafından karşılandı. Daha sonra 
Konya’da ve çevre şehirlerde üreti-
len ürünlerin taşındığı yükler indirildi. 
Gerçekleştirilen kervan yürüyüşü ile 
birlikte ticaret geçmişine ışık tutmuş 
oldular.

Programın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Anadolu coğ-
rafyasında hüküm süren Selçuklu 
ve Osmanlı Devletleri ticareti daha 
iyi şartlar altında sürdürmek için o 
günün şartlarında önemli çalışma-
lar yapmıştır. Bunların başında ise; 
ulaşım ve konaklama imkânlarının 
kısıtlı olmasından dolayı ticaret ker-
vanlarının konaklamaları ve her türlü 
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ihtiyaçlarını karşılamaları için işlek ti-
caret yolları üzerine büyük hanlar ve 
kervansaraylar inşa etmişlerdir. Gü-
nümüz modern ticaretinin gelişme-
sinde en büyük paya sahip olan es-
naflığın, tüccarlığın ve sanatkârlığın 
temel noktası olan Ahiliğe ve Ahilik 
kültürüne değinmek istiyorum. Ahilik 
geleneğine sahip Anadolu girişimcisi 
olarak bizler Ahilik kavramını, top-
lumsal kimliğimiz açısından daima 
sahiplenmemiz gereken çok özel bir 
kültür olarak görüyoruz. Ahilik Teşki-
latı, yüzyıllarca karşılıklı sevgi, saygı, 
hoşgörü, dayanışma ve adalet bilin-
cini taşıyan esnaf ve zanaatkârlar 
yetiştirmiştir. 

Biz bu geleneğimiz ile gurur duyuyo-
ruz. Çünkü geleneğimizde güzel ah-
lak, doğruluk ve dürüstlük vardır. Ger-
çek zenginliğin mal çokluğu ile değil, 
gönül tokluğu ile olduğunu bilen in-
sanlarız. Doğrulukla yapılmayan hiç-
bir iş bereket getirmemektedir. Ahi 
Evran, geleceği arayanlar için, geç-
mişte yakılan bir ışıktır. Bu çerçevede 
bizlere düşen en önemli görev ise, 
dünü ve bugünü iyi bilmektir. Kökü 
maziden olan ati bilincini sürekli taze 
tutmalıyız. Ticaret hayatının temel-
lerini oluşturan tarihi değerlere, kül-
türlere ve miraslara sahip çıkmalıyız. 
Ayrıca bize asırlar öncesinden miras 
bırakılan Ahilik kültürünü gelecek ne-
sillere taşımak zorundayız. Bu doğ-

rultuda bizler de hem Sivil Toplum 
Kuruluşu olarak hem de iş dünyası-
nın temsilcileri olarak üzerimize dü-
şeni yapmaya devam edeceğiz” dedi. 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Muharrem Karaba-
cak ise, “Ahinin işi hak kapısıdır, sa-
mimiyetle girilir hürmetle çalışılır ve 
kazanç helal yolda harcanır. Konyalı 
esnafımız bu bilinçle hareket etmek-
tedir” dedi. 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru 
da “Bu tür geleneklerimizin yaşatıl-
ması bizim için son derece önemlidir. 
Çünkü geleneklerini bugüne taşıya-
mayan toplumlar, hiçbir zaman var 

olamazlar ve her türlü saldırılara kar-
şı savunmasızdır. Kültür bir toplumu 
bir arada tutan en önemli unsurlar-
dan biridir” dedi. 

Programda son olarak kürsüye ge-
len AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da “Konya, her zaman ülkesine 
ve dünyaya örnek olmuştur. Ailede 
aldığı eğitim, öğrendiği sanat, yap-
tığı ticareti ve sosyal hayatının her 
safhasında iyi insan olmayı her za-
man kendine şiar edinmiştir. Biz iyi 
insanlarımızın sayısını artırabilirsek, 
bu dünya çok daha da güzel olacak” 
dedi. 
Program, katılımcılar yemek ikramı 
ile sona erdi. 
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GENÇ
MÜSİAD Konya’da 
Botsalı Dönemi

Genç MÜSİAD Konya Şube-
sinin 8. Olağan Genel Kuru-
lunda 7. Dönem Başkanı Kadir 
Başaran görevi Safa Botsalı’ya 
devretti.  

MÜSİAD Konya Şubesi 
toplantı salonunda 
xgerçekleştiren Genel 
Kurula AK Parti AK Parti 
Gençlik Kolları Başkan 
Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Selman 
Özboyacı, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Genç 
MÜSİAD Genel Başkanı 
Engin Akdağ, MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, 5. Dönem Şube 
Başkanı Aslan Korkmaz, 
Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, AK Parti 
İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, BBP 
Konya İl Başkan Yardımcısı 
Mehmet Atasagun  ile çok 
sayıda Genç MÜSİAD üyesi 
ile işadamları katıldı. 

Genel Kurulun açılış konuş-
masını yapan Genç MÜSİAD 
Konya 7. Dönem Başkanı 
Kadir Başaran, “Yönetim 
kurulu başkanlığını yürüt-
tüğümüz süreçte kısa adı 
ALİM olan ‘Anadolu Liderlik 
Modeli Projesi’ni  “Dönüşen 
Dünyada liderlik” temasıyla 
işledik. Bu tema kapsamın-
da organizasyon ve zaman 
yönetimi, finansal yönetim, 
girişimcilik, etkili hitabet, iş 
hayatında kişisel imaj, müş-
teri ilişkileri ve yönetimi, aile 
şirketlerinde kurumsallaş-
ma, zaman ihracat zamanı, 
pazarlama ve risk yönetimi 
gibi başlıklarla üyelerimizin 
istifadesine sunduğumuz 
programlar organize ettik. 

Üniversite öğrencilerine yönelik 
“Young Business Academy” pro-
jesini 4 üniversitemizin öğrenci-
lerine 4 hafta süren bir program-
la, alanında uzman 12 katılımcı 
ile hayata geçirdik. Bu projeye 
katılan 350 öğrenciye sertifika-
larını verdik. Ayrıca ihracatımızı 
artırmak için yurt dışı seyahat 
programları organize. Tanı, tanış, 
ticaret yap diyerek üyelerimizin 
birbiri ile ticaretini geliştirecek 
programlar icra ettik. Tecrübe 
paylaşım programları ile konuk-
larımızın tecrübelerinden isti-
fade ettik. Teknik gezilerle üye-
lerimizin farklı sektörlerde bilgi 
edinmelerini sağladık. Göreve 
geldiğimizde bir hayalim vardı: 
Üç mukaddes mescidi ziyaret 
etmek. İlk olarak, üyelerimizle, 
yetim kardeşlerimizle ve şehit 
çocuklarıyla beraber kâinatın 
merkezine, Kâbe’ye ve sevgililer 
sevgilisi Rasulullah’ın huzuru-
na gitmek nasip oldu. Allah’ın 
feyziyle doldurduğu o mübarek 
beldelerde, muhtaç olduğumuz 
kulluk coşkusuna ulaşma im-
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“GELECEĞİN 
TÜRKİYESİNDE GENÇLER BELİR-
LEYECİ OLACAK”

“GENÇ MÜSİAD, MÜSİAD’IN 
GÖZ BEBEĞİDİR”

kânımız ve kulluğu hayatımızın 
merkezine yerleştirme isteği-
miz perçinlendi. Mescid-i Aksa 
ziyaretimizde ise ilk kıblemizde 
ibadet ettik ve oralara sahip çık-
mamız gerektiğini bir kez çok iyi 
anladık” dedi. 

“MÜSİAD’ın vizyoner bakışı, gelece-
ğin Türkiye’sini inşa ederken, genç-
lerin ne kadar belirleyici olacağını 
şimdiden görebiliyoruz” diyerek ko-
nuşmasına başlayan Genç MÜSİAD 
Genel Başkanı Engin Akdağ’da “Hep 
birlikte yazalım dediğimiz yeni eko-
nomik hikâyeye, mutlaka gençlerin 
elinin değmesi gerektiğine inanıyo-
rum. Bu düsturla çıktığımız yolda, bi-
lindiği gibi Genç MÜSİAD’da 30 yaş 
sınırı olduğu gibi bir de görev süresi 
vardır. Bu görev süresini tamamla-
yan başkanlarımızı, genç MÜSİAD’ı 
okul olarak addettiğimiz gibi genç 
MÜSİAD’dan mezun ederek MÜSİ-
AD’a transfer ediyoruz. Bugün Genç 
MÜSİAD Konya Şubemizde bayrak 
değişimi gerçekleşiyor. Görevi dev-
ralacak yeni başkanımızın Safa Bo-
tsalı’ya görevinin hayırlı ve bereketli 
olmasını diliyorum. Yeni başkan gö-
revi zirvede alacak, daha fazla üze-
rine nasıl çıkarır zamanla yaptığı ve 
yapacakları ile göreceğiz” ifadelerini 
kullandı.

“Genç MÜSİAD, MÜSİAD’ın en büyük 
değerlerinden bir tanesidir. Adeta 
göz bebeğidir” diyen MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“MÜSİAD olarak, ülkemizin önündeki 
Büyük Türkiye idealini gerçekleştir-
mek için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Çünkü nasıl ki geçmişte ahiler, fetih-
lerin öncüsü olmuşlarsa, bugünün 
işadamları da Büyük Türkiye’nin 
mimarları olacaktır. Genç işadamları 
olarak bu davanın bayrağını devralıp 
daha ileri taşıyacak olan sizlersiniz. 
MÜSİAD okulunda yetişen genç 
işadamları olarak herkesten daha 
fazla çalışmalı, burada kazandığınız 
tecrübelerle gençliğinizin enerjisini 
birleştirmelisiniz. Unutmayın ki, ina-
nırsanız ve çalışırsanız mutlaka ba-
şarırsınız. Hiçbir şeyin sizi değerle-
rinizden koparmasına izin vermeyin. 
Asla yılmayın ve pes etmeyin. Birlik 
ve beraberliğinizi bozmadan araş-
tırmaya, geliştirmeye, üretmeye de-
vam edin. İş hayatınızın başlangıcın-
da, en verimli çağınızda, işinizden, 
ailenizden artırdığınız zamanı Genç 
MÜSİAD çatısı altında geçiriyorsu-
nuz. Burada kazandığınız dostluk-
ların, bilgi ve tecrübelerin, birlik ve 
beraberliğinizin ne kadar değerli ol-
duğunu zamanla daha çok fark ede-
ceksiniz. Genç MÜSİAD, MÜSİAD’ın 
en büyük değerlerinden bir tanesidir. 
Adeta göz bebeğidir. MÜSİAD Konya 
olarak, sizlerle birlikte milletimizin 
ve ülkemizin yararına olacak pro-

jeler üretmeye, şehrimizin sorunla-
rına çözüm sunmaya ve ülkemizin 
hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 
faaliyetler yürütmeye devam edece-
ğiz” dedi. 

MÜSİAD’ın ülkemiz için kalkınan, bü-
yüyen lider Türkiye için vazgeçilmez 
bir sivil toplum kuruluşu olduğuna 
dikkat çeken AK Parti Gençlik Kolları 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı , “16 
yıldan beri bu ülkenin sağlam emim 
adımlarla yola çıktığı bu yürüyüşte 
Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu 
kutlu hareketin en önemli yapı taşla-
rından biri olarak görüyoruz.
Rabbim inşallah hem MÜSİAD’a, 
hem Genç MÜSİAD’A daha başarılı 
işleri yapmayı nasip etsin. Çünkü bu 
mücadelenin en büyük ayaklarından 
bir tanesi de ekonomidir. Biz sade-
ce siyasi bir mücadele vermiyoruz. 
Türkiye devleti, yürüyüşünde daha 
kuvvetli , daha iyi yerlere gelebilmek 
için canhıraş koşturan ve dertlenen 
bu dava gemisi içinde biliyoruz ki 
birçok isimsiz kahraman var. İşte 
bu isimsiz kahramanların en büyük 
çaba harcadığı alanlardan bir tanesi 
de ekonomidir.
Bu alanda bizleri gururlandıran MÜ-
SİAD’ın ve bilhassa geleceğin işa-
damlarını, girişimcilerini yetiştiren 
Genç MÜSİAD’ın önemini biliyor 

“MÜSİAD ÜLKEMİZ İÇİN 
VAZGEÇİLMEZ SİVİL TOPLUM 
KURULUŞU” 
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“ÖNEMLİ OLAN HAYIRDA 
YARIŞABİLMEKTİR”

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ-
NE BAĞLI BİREYLER OLABİLMEK 
İÇİN ÇABALAYACAĞIZ”

1990’da İstanbul’da 5 fedakar insa-
nın başlattığı hayırlı iş olan MÜSİAD, 
25 sene önce de 1993’te Konya ku-
ruluşunu gerçekleştirdiğine dikkat 
çeken AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, “MÜSİAD Konya Şubesinin 
kuruluşunda yer aldık o dönem. Ben 
bu yolda emek vermiş bütün kardeş-
lerimi tebrik ediyorum. Önemli olan 
hayırda yarışabilmektir. Nasıl Kadir 
başkanımız kadar diğer Genç MÜSİ-
AD başkanlarımıza da bu hizmeti or-
taya koyduysa, inşallah yeni dönem 
de Sefa kardeşimizi bu tempoyu ar-
tırarak deven edecektir” dedi.

“Görev istemez verilir düsturuyla 
hareket eden teşkilatımızda bugün, 
başkanlık görevini, çok başarılı bir 
başkandan Kadir Başaran’dan eki-
bim adına devralıyorum” diyen 8. 
Dönem Genç MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Safa Botsalı da “Ben ve 
ekibim bu bayrağı bir adım öteye 
taşımak için gece gündüz mücadele 
edeceğiz. Aldığımız sorumluluğun 
farkındayız. Gerçekleştireceğimiz 
faaliyetlerle ve geliştireceğimiz pro-
jelerle; şehrimizin gelişmesi, ülkemi-
zin güçlenmesi, bölgemizin refaha 

ermesi ve adil bir dünya tasavvu-
runun oluşması için inşallah canla 
başla çalışmaya devam edeceğiz. 
Yüksek ahlakı yüksek teknoloji ile 
buluşturan, eli kârda gönlü yâr da 
gençler yetiştireceğiz. Sözlerime 
son vermeden, bu yıl ahirete yolcu 
ettiğimiz 5. Dönem Genç MÜSİAD 
Konya Şube Başkanımız Hafız Avu-
kat Mehmet Ali Özbuğday başka-
nımızı rahmetle anmak istiyorum. 
Bizleri hüzne boğan şehadeti, aynı 
zamanda davamızın kutsallığını zi-
yadeleştirmiştir. Ondan aldığımız 
ilham ve muhabbetle inşallah bu 
güzel birlikteliği sonraki dönemlere 
aktarmak için mücadele edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

HABER

ve ben genç milletvekili kardeşiniz 
olarak şimdiden söylüyorum.  Kadir 
başkanımız ile iyi bir irtibatımız var-
dı.  İnşallah Safa başkanımızla da bu 
irtibatı sürdüreceğiz ve Genç MÜSİ-
AD’ın hayırlı çalışmaları yapmasında 
elimizden gelen tüm desteği verece-
ğiz” diye konuştu. 
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15 Temmuz hain darbe girişimin-
deki kararlı ve dik duruşu, hem 
şehrin hem de sanayinin gelişi-
mine sağladığı katkılarından do-
layı Vali Yakup Canbolat’a teşek-
kür eden MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Bursa 
Valiliği görevinde başarılar diledi. 
Başkan Okka, 25 yılını geride bı-
rakan MÜSİAD Konya Şubesinin, 
bütün kamu kurum ve kuruluşla-
rıyla birlik ve beraberlik içerisinde 
şehrimizin dinamik yapısına katkı 
sağlamak için çalışmalarına de-
vam edeceğini ifade etti. 

Kaymakam adayı olarak Konya’da 
mesleğe başladığını hatırlatan Vali 
Yakup Canpolat, tekrar Mevlana 
diyarı Konya’ya hizmet etmenin 
mutluluğunu yaşadığını belirtti. Vali 
Yakup Canbolat, “MÜSİAD Kon-
ya Şubesi’nin hazırladığı projelerle 
Konya’nın gelişmesine büyük bir 
katkı sağlamıştır, faaliyetlerin arta-
rak devam etmesini temenni ediyo-
rum” dedi.

Başkan Okka, ziyaretin sonunda Vali 
Canbolat’a ziyaretin anısına hediye 
takdim etti. 

Vali
Canbolat’tan

Başkan Okka’ya 
Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesi ile 
Bursa’ya atanan Konya 
Valisi Yakup Canbolat, 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk 
Okka’ya veda ziyaretinde 
bulundu.

Konya Valiliği görevini yürü-
türken Valiler Kararnamesi 
ile Bursa Valiliği’ne atanan 
Konya Valisi Yakup Canbo-
lat, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka 
ve Yönetim Kurulu Üyele-
rini ziyaret ederek bir süre 
görüştü. 
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MÜSİAD Konya’da her 
Cuma gerçekleştirilen 
programların bu haftaki 
konuğu, AK Parti Konya 
İl Başkanı ve MÜSİAD 
Konya Şubesi 2. Dö-
nem Başkanı Hasan 
Angı oldu.  MÜSİAD 
Konya Şubesi 2. Dönem 
yöneticileri, tecrübelerini 
paylaştı. 

MÜSİAD Konya Şubesi bri-
fing salonunda düzenlenen 
programın açılış konuş-
masını yapan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “MÜSİAD 
Konya olarak önceki dönem 
başkan ve yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya geldik. 
Üyelerimiz arasında kaynaş-
mayı artırmak için bu tür 
programları önemsiyoruz. 
Bölgesel kahvaltı program-
larımız, hasbihallerimiz ve 
cuma konferanslarımızla 
işbirliği ortamımız daha da 
kuvvetlenecektir. 

Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan 
ihracat rakamlarına baktığımızda, son 
aylarda yaşadığımız ekonomik durgun-
luğun ardından yüzümüzü güldürecek 
sonuçların gelmeye başladığını görüyo-
ruz Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 
oranında artarak 15 milyar 732 milyon 
dolara yükselmiştir. Konya’mızın ihracatı 
ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 
18,4 artarak 164 milyon 542 bin dolar ol-
muştur. Konya bu rakamlarla, aylık bazda 
tarihinin en yüksek ihracat rakamına ula-
şırken, Türkiye ihracatından daha büyük 
bir artış göstererek de ülke ekonomisin-
deki yerini göstermiştir. İnanıyoruz ki, 
ekonomimiz gün geçtikçe daha iyi sevi-
yelere ulaşacaktır. Buradan, her türlü zor 
koşullara rağmen üreten, yatırım yapan, 
ülkemizin ekonomisini sırtlayan, dünya 
pazarlarına açılarak ülkesinin büyüme-
sine katkı sağlayan bütün sanayici ve iş 
adamlarımızı kutluyorum” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı ve MÜSİAD 
Konya Şubesi 2. Dönem Başkanı Hasan 
Angı da, ihracattaki başarıya değinerek 
konuşmasına başladı. Angı, “Daha önce 
bir yılda yaptığımız ihracatı şuanda bir 
ayda yapar olduk. İnşallah ilerleyen dö-
nemlerde haftalık yapan bir şehre dönü-
şürüz. Ürettiğimizi yurt dışına satmanın 
keyfini yaşamak apayrı bir şeydir. Dünya 
piyasalarındaki olumsuzluklara rağmen 
işadamlarımız ve sanayicilerimiz canla 
başla çalışmaktadır. 
Müsiad Konya’nın 2. döneminde görev 
alan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 
buradayız. Bizden sonra bayrağı teslim 
alan arkadaşlarımız başarılı bir şekilde 

şubemizi bu günlere getirdiler. Emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Aramızdan ayrılanlara da Al-
lah’tan rahmet diliyorum. 
Biz, MÜSİAD Konya yönetimde 28 Şubat 
dönemini yaşadık. Çok zor şartlardan 
bugünlere gelindi. O dönemde en az üye 
kaydeden bir şubeydik. Şimdi imkânları-
mız eskisinden çok farklı durumda. İnşal-
lah yarın çok daha güçlü olarak, adaletin 
hakim olduğu, zulümden arınmış bir dün-
yayı da görürüz. 15 Temmuz ise ülkemizi 
farklı bir şekilde sarsmıştır. Ancak, yapı-
mız o kadar sağlam temeller üzerine ku-
rulmuş ki, tüm bu badireler atlatılmış, ku-
rumlarımız dayanışma içerisinde gücünü 
artırarak çalışmaya devam etmektedir 
Konya’mızda, odalarımız birlik ve bera-
berlik içinde hareket etmeye devam edi-
yor. Bugüne kadar hamdolsun bu birlik 
ve beraberliğimizden ödün vermedik, 
bundan sonra da vermeyeceğiz. Hangi 
görevde olursak olalım, bu şehir için, bu 
millet için varız. 
Türkiye, ekonomide çok büyük mesafe 
aldı. Türkiye’nin üretebilen ve ürettiğini 
satabilen bir ülke olması, ekonomisinde-
ki iyi gelişmeler bizi son derece memnun 
etmektedir. Ama bizler, helal lokma nok-
tasını asla göz ardı etmeyeceğimiz bir 
hayatı kendimize hedef almak zorunda-
yız. Amacımız, ileride hayırla anılacak bir 
insan olmak olmalı. Rabbim ülkemiz ve 
milletimizin yardımcısı olsun” dedi. 
Hasan Angı’nın ardından MÜSİAD Konya 
Şubesi 2. Dönem yöneticileri, tecrübele-
rini paylaştı. 

MÜSİAD
Konya’da 2. Dönem 
Başkanı Hasan Angı 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri konuk oldu
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka’yı ziyaret 
etti. Başkan Okka ve yönetim kurulu 
üyeleriyle bir süre görüşen Pekyatır-
macı, yatırımları hakkında bilgi verdi. 

Amaçlarının Selçuklu halkına en iyi 
şekilde hizmet edebilmek olduğunu 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugüne 
kadar Selçuklu’da hayatın her alanı-
na değer katacak güzel işlere imza 
atıldı. Yeni ihtiyaçlar yeni çalışmala-
rın yapılmasını gerektirmektedir. Bu 
anlamda ilçede yapılacak daha çok 
işimiz var. Şu anda yapımı devam 
eden 50’nin üzerinde projemiz var. 
Bunlara her geçen gün yenilerini de 
ilave ediyoruz. Selçuklu’nun 72 ma-
hallesi için ihtiyaçlar doğrultusunda 
en iyi hizmeti sunmanın gayretinde-
yiz. Başarılarımızın ilk kaynağı hem-
şerilerimizden aldığımız destek ve 
güvendir. Allah bu birlik ve beraberlik 
ruhumuzu bozmasın.

Ülkemiz, refah ve büyüme açısından 
büyük bir ivme kazanmıştır. Bu bü-
yüme sürecinde ülkemiz adına milli 
ve yerli yüzlerce kaynak üretildi. Bu 
kaynağın üretilmesinde temel olan, 
güven ve istikrardı. Ülkemizin ya-

pısı gereği ülkemizden beklentiler 
çok. Bizden beklentisi, ümidi olan 
ülkelerin yanında Türkiye üzerinde 
kirli emelleri olan ve Türkiye ile be-
raber çevresindeki coğrafyaya şekil 
vermeye çalışan, bu coğrafyadan 
nemalanmak isteyen ülkeler de var. 
Bunların temel gayeleri  Türkiye’yi 
güçsüzleştirmek, zayıflatmak ve ül-
kemizi kendileri tarafından yönetile-
bilir bir ülke haline getirmek. Bunları 
yaptıktan sonra da Türkiye’nin kay-
naklarını kendi istedikleri şekilde yö-
netmek ve coğrafyamızdaki diğer ül-
keleri de aynı şekilde yönetebilmek. 
Onların bu amaçlarını engelleyen tek 
şey Türkiye’nin istikrarı, Türkiye’nin 
güçlü olması ve rol biçilen değil, rol 
biçen bir ülke olmasıdır” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka da “Tür-
kiye’nin en yaygın Sivil Toplum Ku-
ruluşu olan MÜSİAD,  yurt içinde 86, 
yurt dışında 76 ülke ve 206 farklı 
noktada hizmet vermektedir. MÜ-
SİAD Konya Şubesi de faaliyet ve 
üye bakımından Türkiye’nin en etkin 
şubesidir. Kurulduğu 1993 yılından 
bugüne, hazırladığı projeler ve ger-
çekleştirdiği faaliyetlerle şehrimizin 
ekonomisine ciddi yön vermektedir. 

Şehrimizin ekonomisine katkı sağ-
lamak ve sanayicilerimizin alternatif 
pazarlara ulaşması için çalışmaları-
mızı bu yönde sürdürüyoruz. 

Bölge coğrafyasının umudu olan ül-
kemiz, ABD’nin, doğrudan ekonomi-
mizi hedef alan siyasi ve ekonomik 
yaptırımıyla karşı karşıyadır. Bu ope-
rasyona asla ama asla boyun eğme-
yeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi-
nin üstesinden gelen kahraman Türk 
Milleti, ülkesinin ekonomisi üzerine 
oynanan oyunu da bozacaktır. Çık-
tığımız bu uzun yolda, milli ekonomi 
modelimizi hedef alan bütün saldırı-
lara karşı dik ve kararlı duruşumuz-
dan ödün vermeyeceğiz. Bu hususta 
devletimize ve halkımıza güvenimiz 
tamdır. Bu mücadelede üzerine dü-
şen her ne varsa yapmaya hazırız. 
Bu aşamadan sonra üretim gücü-
müzü artırarak devam ettirmeliyiz. 
Her platformda dile getirdiğimiz 
gibi kalkınmanın tek yolu üretimdir. 
Büyük Türkiye hedeflerine ulaşabil-
mek için üretim gücümüzü en üst 
seviyelere ulaştırmalıyız. MÜSİAD 
Konya olarak bizler, kentimizin eko-
nomisine ve istihdamına da özel bir 
önem vermekteyiz. Bu hassasiyetle 
çalışmalarımızı bu yönde yürütmek-
teyiz” dedi. 

Başkan Pekyatırmacı’dan
MÜSİAD Konya’ya Ziyaret

HABER
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“Konya’mızı Beraber 
Geleceğe Taşıyalım”

Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şubesi ile Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu’nun işbirliğinde 
düzenlenen “Yerel Yöne-
timler ve Konya’nın Vizyo-
nu” programının konuğu 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay 
oldu.

Programın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkanı Ömer Faruk Okka,  
“MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
kurulduğumuz günden bu yana 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve 
hazırladığımız çalışmalarla şehri-
mizin ekonomisine önemli katkı-
lar sağladık. MÜSİAD bir işadam-
ları derneğinin olmasının yanında 
şehrimizin ekonomik, kültürel 
ve sosyal alanda kalkınmasına da 
önemli katkılar yapmıştır. Her ne 
olursa olsun Büyük Türkiye olma 
yolunda üretmeye ve çalışmaya 
devam edeceğiz. ” dedi.  

Konya Sivil Toplum Platfor-
mu Başkanı Muhsin Gör-
gülügil ise Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın Selçuklu 
Belediye Başkanlığı döne-
minden beri sivil toplum 
hareketini desteklediğini, 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı döneminde de bu 
desteğinin artarak devam 
edeceğine inandığını belirt-
ti.
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Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet-
lerini, proje ve gelecek vizyonunu 
anlatarak konuşmasına başlayan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’da “Bu şehir he-
pimizin ve geleceğe dair önemli iş-
leri böyle istişare edersek daha hızlı 
ilerleriz. Bu dönemin ön önemli fay-
dalarından birisi de istişare etmek ve 
ortak akılla bu şehri yönetmek ola-
caktır” dedi. 

Konya’nın bir sivil toplum şehri oldu-
ğunu belirten Başkan Altay, “Konya, 
sivil toplum kuruluşlarının organize 
olduğu, birlikte iş yapabilme kabili-
yetine ulaştığı bir şehirdir ve nere-
deyse her konuda derdinizi anlata-
bileceğiniz, sizlere yardımcı olacak 
bir STK’mız var. Allah sizlerden razı 
olsun, iyi ki varsınız. Bizler de elimiz-
den geldiğince sizlere destek olmak 
adına gayret ediyoruz. Özellikle son 
dönemde yapılan proje destek çağrı-
larıyla ve bina tahsisleriyle Konya’da 
sivil toplumun daha da güçlenmesi 
için gayret ediyoruz. Bu şehir hepi-
mizin ve geleceğe dair önemli işleri 

buralarda istişare edersek daha hızlı 
ilerleriz. Bu dönemin en önemli fay-
dalarından birisi de istişare etmek ve 
ortak akılla bu şehri yönetmek ola-
caktır” ifadelerini kullandı.

KONYA HALA BAŞKENTLİĞİNİ
SÜRDÜRÜYOR
Altay: “Konya, Türkiye’nin kalbinde-
ki bu toprakları bize yurt eden bir 
medeniyetin başşehri. Yaklaşık 200 
yıl boyunca başkentlik yapmış bir 

şehirde yaşıyoruz ve Konya, aslında 
hala bir başkent olmaya devam edi-
yor. Konya, değerlerin, maneviyatın 
ve huzurun başkenti. Bunu bu hale 
getiren de sizlersiniz. Konya’yı çok 
daha iyi bir hale getirmek için hep 
birlikte çaba sarf ediyoruz. Konya 
birçok işi başarmış; hem şehircilikte, 
hem sanayide hem de tarımda çok 
önemli bir şehir. Turizmde de çok 
önemli şeyler yapmaya çalışıyoruz. 
Konya Hz. Mevlana Müzesi başta 
olmak üzere 2,5 milyon turist ağır-
layan bir şehir. Konya’ya gelenlerin 
mutlaka Beyşehir’e, Seydişehir’e 
Akşehir’e, Ereğli’ye, Karapınar’a Boz-
kır’a ve daha birçok ilçemize gelme-
sini de sağlamamız gerekiyor”
Başkan Altay, Millet Bahçesi, Ağır 
Bakım alanının Büyükşehir Beledi-
yesi’ne devri, Eski Sanayi bölgesinin 
taşınması, Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası ilçelere yapılan yatırımlar ve 
çocuklara yönelik projeler hakkında 
da bilgi verdi.
Program sonunda Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
davetlilerin taleplerini dinleyerek, 
sorularını cevapladı ve istişarelerde 
bulundu.

HABER
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Mehmet Ali
Özbuğday
Gençlik Merkezi Açıldı

Meram Belediyesi tarafından Yenice Mahallesinde yapı-
mı tamamlanan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merke-
zi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.  Duygusal anla-
rın yaşandığı açılış programına, Ak Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, MÜSİAD Konya Şubesi Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üye-
leri, Rahmetli Mehmet Ali Özbuğday’ın annesi Hatice, 
babası Muammer, eşi Şeyma ve çocukları Muammer Ca-
hit ve Muhammed Fatih ile tesisin kütüphanesine ismi 
verilen şehit Şükrü Çakar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Program, İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ile Mehmet 
Ali Özbuğday’ın hayatının anlatıldığı ve yine hafız olan 
Mehmet Ali Özbuğday’ın kendisinin okuduğu Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin yer aldığı video izlendi.
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İlk olarak kürsüye gelen Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
hüznü ve sevinci bir arada ya-
şadıklarını kaydetti. Şehrin müs-
tesna insanlarından birisi olan 
merhum Mehmet Ali Özbuğday 
ismini, böylesine önemli bir mer-
keze vermekle sevinirken, merhu-
mu, ömrünün en verimli çağında 
kaybetmenin hüznünü yaşadıkla-
rını belirten Toru,  “bizler, halka hiz-
met için bu davaya baş koyarken, 
ömrümüzü bu yolda harcamaktan 
hep şeref duyduk. Sizlere hizmet 
ederken önümüze çıkan engelleri 
yine sizlerle birlikte aştık.  Sizler 
yanımızda olduğunuz müddetçe, 
hep birlikte başaramayacağımız 
hiçbir şey yoktur.

Mehmet Ali Özbuğday Genç-
lik Merkezi’nin; eğitim, kültür ve 
sanat faaliyetleriyle sadece Me-
ram’ın değil, bütün Konya’nın 
parlayan yıldızı olacağını ifade 
eden Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru,  Meram Gençlik 
Meclisinin yanı sıra Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğünün bünyesin-
de bulunan Bilardo Federasyo-
nunun da faaliyetini burada sür-
düreceğini belirtti. Bünyesinde 
bulunan kütüphane ve derslik-
lerin de  öğrencilerin hizmetinde 
olacağını söyleyen Toru, “Şehrin 

Tasarım Atölyesi yanında gele-
neksel el sanatları çalışmaları 
da merkezimizde yer alacaktır. 
Gençlerimize yönelik olarak ya-
pılacak olan her türlü kültürel 
ve eğitim seminerleri için de sa-
lonlarımız daima açık olacaktır” 
şeklinde konuştu. Beş yıla yakın 
bir süredir Meram’a ve Meram 
halkına hizmet etmek için ça-
lışmalarını sürdürdüklerini ifade 
eden Başkan Fatma Toru, söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Sizlerden 
emaneti almadan önce ne söz 
vermişsek tamamlamanın gay-
retindeyiz. Birçok projemiz ta-
mamlanırken bazı projeler ise ta-
mamlanmak üzeredir.  Sizlerden 

gelen talepleri de karşılamak için 
Belediyemizin tüm imkânlarını 
seferber ettik. Gecemiz, gündü-
zümüz hep Meram oldu. Allah’a 
şükürler olsun; Meram’a, Me-
ramlıya hizmet etmenin onuruy-
la doluyum. Sizler her şeyin en 
iyisine layıksınız” diye konuştu. 

Ak Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ise ülke olarak 
en büyük değerimizin ve serma-
yemizin gençliğimiz olduğunu 
hatırlattı. 

Bu özel ve güzel tesisi kazandıran 
Meram Belediye Başkanı sayın 
Fatma Toru ve ekibine teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, kendisinin yıl-
larca Mehmet Ali Özbuğday ile 
omuz omuza çalıştığını kaydetti. 
Gençlerin kendine duyduğu öz-
güvenin geleceğimizin huzur ve 
güven içinde olacağının işareti 
olduğunu belirten Başkan Okka, 
gençleri ve geleceği planlayan 
her projeye gönülden destek ver-
diklerini ifade etti. 
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Meram Kaymakamı Resul Çelik 
de gençliğin önünü açmak ve 
onların geleceği adına imkanlar 
sunmak adına hayata geçirilen 
bu tesisin onları hayata hazırla-
yacağını, özgüven kazandıraca-
ğını ve kötü alışkanlıklardan ko-
ruyacağının altını çizdi.

İnsanın hayatta iyi eserler bırak-
ması için çok uzun süre yaşa-
masının gerekmediğine dikkat 
çeken Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Mehmet Ali Özbuğday’ın hayatı-
nın ve bu kısa hayatına sığdırdığı 
başarıların bunun kanıtı oldu-
ğunu söyledi. Siyasetin vefa ol-
duğunu ifade eden Altay, “Böyle 
değerli bir tesise böyle değerli 
birinin ismini vererek vefa örneği 
gösteren Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru’ya teşekkürleri-
mi sunuyorum. 

Ülkemiz her dönem saldırı al-
tında. Bu saldırılara karşı tek 
sermayemizde çocuklarımız, 

gençlerimiz. Onları ne kadar iyi 
yetiştirirsek bu mücadeleyi ka-
zanma şansımız o kadar artıyor. 
Onların iyi yetişmeleri için bu ve 
buna benzer yatırımlar iyi bir fır-
sattır” diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Ak 
Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı’da Gençlik merkezinin gele-
ceğimiz adına önemli bir yatırım 
olduğunu belirtti. “Bu tesisten 
nice Mehmet Ali Özbuğday’lar 
yetişecektir” diyen Angı, “Böy-
lesine önemli bir vefa örneği 
gösteren Başkan Fatma Toru’ya 
teşekkür etmek istiyorum. Genç-
liğimiz bu güzel imkanları kulla-
narak yetişecek. Onların iyi yetiş-
mesi bugün için yapılabilecek en 
iyi yatırımdır. Türkiye yüzyıllardır 
yürüdüğü bu yolda nice müca-
deleler verdi. İşte insan olmanın 
ve yeni bir medeniyet inşa ve 
ihya etmenin maalesef bedelleri 
oluyor. Biz o bedelleri ödeye öde-
ye geldik bugünlere. Ama biliyo-
ruz ki hepsi birer imtihan ve imti-

hanımız devam ediyor” şeklinde 
konuştu.
Konuşmaların ardından Mehmet 
Ali Özbuğday’ın annesi Hatice 
Özbuğday, babası Muammer 
Özbuğday ve eşi Şeyma Özbuğ-
day ile tesisin kütüphanesine 
ismi verilen Bitlis’te şehit düşen 
Şükrü Çakar’ın ailesine plaket 
verildi. Konya eski Müftüsü ve 
Mehmet Ali Özbuğday’ın amcası 
Şükrü Özbuğday’ın yaptığı dua-
nın ardından tesisin açılışı ger-
çekleştirildi. 

HABER
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Kış aylarının vazgeçilmez 
yemekleri arasında yer alan 
Arabaşı çorbası, MÜSİAD 
Konya Şubesi tarafından 
üyelerine ikram edildi. Kon-
ya Şube binasında gerçek-
leştirilen programa katılım 
oldukça fazlaydı. Programda 
MÜSİAD Konya Şube üyeleri 
arabaşı çorbası ikramının ar-
dından sohbet etme imkanı 
buldu. 

Arabaşı çorbası geleneğinin Konya için önemine vurgu yapan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Mutat olarak her Cuma günü 
gerçekleştirdiğimiz programlarda bu hafta arabaşı geleneğimizi yaşatmak 
istedik. Üyelerimiz arasında kaynaşmayı ve ortak iş birliğini arttırmak için 
bu tür programları önemsiyoruz. Bölgesel kahvaltı programlarımız, has-
bihal ve Cuma Toplantılarının yanı sıra bu tür organizasyonlarla işbirliği 
ortamımızı güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDEN
ÜYELERİNE ARABAŞI
İKRAMI
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PERU
Başkent  : Lima
GSYİH (Milyon $) : 231.567 (2018-IMF)
KBGSYİH ($)  : 13,993 (2018-IMF)
Büyüme Oranı (%) : %3,7(2018-IMF)
Nüfus   : 32.168.000 (2018-IMF)
Yüzölçümü (km) : 1.285.216

Genel Bilgiler; 
Coğrafi Konum
Güney Amerika’nın batısında ve Gü-
ney Pasifik Okyanusu kıyısında yer 
alan Peru, iklim, madencilik ve ener-
ji kaynakları açısından son derece 
zengin bir ülkedir. Peru yüzölçümü 
bakımından Güney Amerika’nın en 
büyük üçüncü, doğal ormanlar açı-
sından ise ikinci ülkesidir. Bolivya ile 
1.075 km, Brezilya ile 2.995 km, Şili 
ile 171 km, Kolombiya ile 1.800 km. 
ve Ekvator ile 1.420 km sınıra sahip 
olan Peru topraklarının %2,88’i ekile-
bilir topraklardan oluşmaktadır.
Ülke coğrafi açıdan kıyı bölgeleri, 
dağlık bölgeler (And Dağları) ve yağ-
mur ormanları olmak üzere üç ayrı 
bölgeden oluşmaktadır. Kıyı bölgele-
ri ülke topraklarının % 11’ini, nüfusun 
ise % 52’sini barındırmaktadır. Ülke-
nin önemli şehirlerinden olan Lima, 
Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica ve Tacna 
bu bölgede yer almaktadır.
Dağlık bölgeler ise ülke nüfusunun 
% 37’sinin yaşadığı ve İnkalar’ın 

başkenti olan Cusco’nun yer aldığı 
bölgedir. Bu bölge hem yerli hem de 
yabancı turistlerin ziyeret ettiği baş-
lıca bölgelerden olup; bu bölgedeki 
diğer önemli şehirler Puno, Arequi-
pa, Huancayo, Ayacucho, Huaraz ve 
Cajamarca’dır.  
Yağmur Ormanlarının yer aldığı 
üçüncü bölge ise çok çeşitli bitki ve 
ağaç türlerine, nehirlere ve aynı za-
manda da petrol ve doğal gaz ya-
taklarına sahiptir. Ülke topraklarının 
% 56’sını oluşturan bu bölgede nü-
fusun % 11’i yaşamaktadır. Başlıca 
şehirler ise Iquitos ve Pucallpa’dır.
Amazon Nehri, ülkeyi Brezilya’ya ve 
Atlantik Okyanusu’na; And Dağları 
ise İnkalar’ın yerleşim rotası üze-
rindeki Ekvator, Kolombiya, Bolivya, 
Venezüella, Şili ve Arjantin’e bağ-
lamaktadır. Peru, Pasifik Okyanusu 
sayesinde de üyesi olduğu ve dün-
yanın en önemli, zengin ve en hızlı 
gelişen bölgelerinden olan APEC 
(Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) ül-
keleri ile yakın ilişki kurabilmektedir.

Siyasi ve İdari Yapı
Birçok And medeniyetine ev sahipliği 
yapmış olan Peru, İnkalar’ın 1533 yı-
lında İspanyollarca işgal edilmesinin 
ardından ancak 1821 yılında bağım-
sızlığını ilan etmiştir. Yıllarca süren 
askeri yönetim sonrasında 1980 yı-
lında demokrasiye geçilmiştir.
29 Aralık 1993’ten bu yana yürürlük-
te olan Peru Anayasası’na göre beş 
yılda bir yapılan başkanlık seçimleri 
ile seçilen Devlet Başkanı, Bakanlar 
Kurulu üyelerini atama yetkisine sa-
hiptir. 
Peru; Amazonas, Ancash, Apurimac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Cusco, Huancavelica, Hua-
nuco, Ica, Junin, La Libertad, Lam-
bayeque, Lima, Lima*, Loreto, Mad-
re de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, 
Ucayali olmak üzere 25 bölgeden ve 
1 eyaletten* oluşmaktadır. 
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Nüfus ve İstihdam
Yaklaşık 31,5 milyon nüfusa sahip olan Peru’da nüfus artış hızı %1,0, yaş ortalaması 73,7’dir. Nüfusun %28,4’ü 0–14 
yaş arasında, %65,1’i 15–64 yaş arasında, %6,5’i ise 65 yaşın üstündedir.
Nüfus Dağılımı

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Peru’nun başlıca doğal kaynakları; 
bakır, gümüş, altın, petrol, kauçuk, 
balıkçılık, demir cevheri, kömür, 
fosfat, potaş, hidroelektrik ve do-
ğal gazdır. Peru’nun başlıca tarım 
ve hayvancılık ürünleri; kuşkonmaz, 
kahve, kakao, pamuk, şeker kamışı, 
pirinç, patates, mısır, muz, üzüm, 
portakal, ananas, guava, elma, li-
mon, armut, domates, mango, arpa, 
şifalı bitkiler, palm yağı, soğan, buğ-
day, kuru fasulye olmakla beraber; 
sığır eti, kanatlı etler ve deniz ürünle-
ri ise başlıca hayvancılık ürünleridir. 
Ülkenin imalat sanayisi; madencilik 
ve maden işleme, çelik, metal işle-
me, petrol işleme, doğal gaz, balık-
çılık, gıda işleme ve tekstilden oluş-
maktadır.
Şiddetli depremlerin, tsunamilerin, 
sellerin, heyelanların ve volkanik fa-
aliyetlerin sıkça görüldüğü Peru’nun 
başlıca çevre sorunları; ormanlık 
arazilerin tahribi, erozyon, çölleşme, 
belediyelerin ve maden atıklarının 
oluşturduğu su kirliliği ve Lima’da 
görülen hava kirliliğidir

 2009 2014 2019

Nüfus (milyon kişi)

Toplam 29,1 30,8 32,4

 Kadın 14,6 15,4 16,2

 Erkek 14,5 15,4 16,2

Yaş Profili (%)

 0-14 30,4 28,4 26,6

 15-64 63,8 65,1 66,0

 65+ 5,9 6,5 7,4

Çalışma Çağındaki Nüfus (milyon kişi) 18,6 20,1 21,4

Şehirleşme (%) 76,6 78,3 80,3

İşgücü (milyon kişi) 15,4 16,6 17,7

Dönemler itibarıyla  2010-14 2015-19

Nüfus artış hızı (%)  1,1 1,0

Çalışma çağındaki nüfus artış hızı (%)  1,5 1,3

İşgücü artış hızı (%)  1,4 1,4

Doğum oranı (1.000 kişi başına)  20,7 19,3

Ölüm oranı (1.000 kişi başına)  5,4 5,3

Bebek ölüm oranı (doğan 1.000 kişide)  23,8 20,1

Yaşam beklentisi (yıl)

Erkek  71,1 72,6

Kadın  76,5 78,0

Ortalama  73,7 75,3
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Ekonomik Yapı 
İşgücünün % 7,6’sına istihdam sağ-
layan tarım sektörü, ülkenin ihraca-
tında da önemli paya sahiptir. Deniz 
ürünleri ve balık yağının yanı sıra 
pamuk, şeker kamışı, kahve ve soya 
fasulyesi, ülkenin başlıca tarım ih-
raç ürünlerini oluşturmaktadır. Tarım 
sektörü küresel ekonomik krizden 
nispeten az etkilenmiş, tarım ve gıda 
ürünleri ihracatı krize rağmen art-
mıştır.
İmalat sanayinde ise toparlanma 
2009 yılı sonunda başlamıştır. 2016 
yılında %9,6 oranında büyüyen ima-
lat sanayi, 2017 yılında %,2,7 ora-
nında büyüme göstermiştir. Kauçuk, 
gıda işleme ve kimya, en önemli 
sanayi sektörleridir. Tekstil ve yün 
(alpaka, lama, vikunya) sektörlerinin 
gelişimi devlet tarafından teşvik edil-
mektedir. İnşaat sektörü de en fazla 
gelişim gösteren sektörlerden olup, 
hidroelektrik santrali projeleri son 
yıllarda gittikçe önem kazanmakta-
dır. Madencilik sektörü ise ihracatın 
yaklaşık % 60’ını, vergi gelirlerinin % 
30’unu sağlamaktadır. Dünyanın en 
büyük gümüş üreticisi olan Peru, ba-
kır, çinko, altın, demir, fosfor ve man-
ganez açısından da önemli rezervlere 
sahiptir. Turizm ise ülkedeki toplam 
işgücünün % 6,8’ini, GSYİH’nin ise % 
7,7’sini oluşturmaktadır.

Kaynak: Economist Intelligence Unit (a gerçekleşen b EIU tahmini c EIU projeksiyonu) Eylül 2018)

Ekonomide Geleceğe Yönelik 
Beklentiler
2016 yılında %4,1 olarak gerçekleşen 
büyüme hızı 2017 yılında  %2,5 ora-
nında gerçekleşmiştir. 2018 yılında 
da %4,1 oranında büyümesi öngö-
rülmektedir. Gelecek yıllarda özellikle 
madencilik ve inşaat alanında önemli 
yatırım projeleri ve güçlü iç tüketim 
sayesinde bu büyümenin sürmesi 
beklenmektedir. Ülkede işsizlik oranı 
hala yüksek olup (%5,9), 2017 yılında 
enflasyon  %2,8 oranında gerçekleş-
miş, 2018 yılı için % 1,4 oranında ön-
görülmektedir.
 
DOĞRUDAN YABANCI 
YATIRIMLAR
8,1 milyonluk nüfusu ile bölgenin en 
büyük şehirlerinden biri olan Başkent 
Lima’ya sahip olan Peru’nun Callao 
Limanı bölgenin en dinamik liman-

larındandır. Güney Amerika Bölgesel 
Altyapı Birleştirme Girişimi (South 
American Regional Infrastructure 
Integration Initiative, IIRSA) kap-
samında Güney Amerika, Asya ve 
ABD pazarlarını birleştiren bir köprü 
vazifesi görmektedir. Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Güney Amerika ülkele-
rinden ağırlıklı olarak ülkeye yatırım 
girişi mevcut olup, ülke zengin doğal 
kaynaklar, kamu hizmetleri, gelişmiş 
bankacılık ve turizm sektörleri ve alt-
yapı hizmetleri ile yabancı şirketlere 
önemli fırsatlar sunmaktadır.
Peru, bölge ülkeleri arasında iş yap-
ma kolaylığı açısından Meksika ve 
Şili’den sonra 3. sıradadır.

GENEL EKONOMİK DURUM
Temel Ekonomik Göstergeler 
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Peru’da net doğrudan yatırımların 
2016 yılı için 6,9 milyar dolar değe-
rinde 2017 yılı için de 6,7 milyar do-
lar değerinde gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir. Sermaye iştiraki açı-
sından ise (ProInversion verilerine 
göre) madencilik ve finans sektörleri 
ön plana çıkmaktadır. Ülkede Avrupa 
(özellikle İspanya ve İngiltere kökenli) 
ve Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri-
nin yatırımları mevcuttur.

İhracat Rejimi
Peru hükümetince 5 yıl içinde ihraca-
tın 2 katına çıkarılması hedeflenmek-
tedir. Bu kapsamda; Amerika Birleşik 
Devletleri, Çin, İsviçre, Japonya, Ka-
nada, Almanya, İspanya, Brezilya 
başta olmak üzere 25 hedef ülke 
belirlemiştir. Özellikle;  hizmetler sek-
törünün geliştirilmesine yönelik yeni 
bir ihracat rejimi geliştirilmekte olup, 
bu sistem içinde vergi ve kiralarda 

uygun şartlar yaratılarak uluslararası 
firmaların bölgedeki merkezlerini Pe-
ru’ya taşımaları teşvik edilmektedir.

İthalat Rejimi
Peru’ya kullanılmış giysi ve ayakkabı 
ithalatı yasak olup, hibe amaçlı ise 
bu ürünlerin ithalatı serbesttir. Bazı 
haşarat ilaçlarının, havai fişek ve 
zehirli atıkların, 5 yıldan daha fazla 
kullanılmış araçların, 2 yıldan daha 
fazla kullanılmış otobüslerin ve kam-
yonların, ikinci el lastiklerin ithalatı da 
yasaktır.

Birçok ithal ürün antidamping ve ek 
gümrük vergisine tabidir. 

İşlenmiş gıda ürünleri için gıda sağlık 
tescili veya hayvansal, bitkisel ve yan 
ürünleri için Sağlık Sertifikası isten-
mektedir. Ülkeye getirilen ürünler, 6 
ay gümrük vergisi ödemeden sakla-

nabilir. Bu süreçte, ithalatçı gümrük 
vergilerini ödeyebilir veya bu vergileri 
belirlediği zaman dilimleri içerisinde 
ödeyebilir. Bu işlemde ödeme, ge-
tirilen tüm mallara göre veya itha-
latçının ihtiyacına görede ayarlana-
bilmektedir. Sağlık ve Bitki Sağlığı 
Yönetmelikleri, SENASA tarafından 
hazırlanmakta ve uygulatılmaktadır.

Ödemeler
Peru’nun en büyük bankası Banco 
de Credito del Peru’ya göre en yay-
gın ödeme yöntemlerinden birisi açık 
hesaplardır. Bu yöntem tüm işlemle-
rin yüzde 60’ına karşılık gelmektedir. 
Vesikalı tahsil, ödemelerde %20 ile 
ikinci en çok tercih edilen yöntemdir.

a:Gerçekleşme b:E.I.U. tahminleri c:E.I.U. öngörü Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü
Peru’ya Yıllar İtibarıyla Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi  (US$ m)
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Gümrük Uygulamaları
Peru gümrük otoritesi Dünya Ban-
kası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın desteği ile yıllardır ya-
pılandırılarak modernize olmaktadır. 
Bu sayede gümrük işleri neredeyse 
tamamıyla otomatize olmuş durum-
dadır. 1991 yılına kıyasla, tahsilatlar 
düşük gümrük vergileri faizine rağ-
men üç katını aşmıştır. Bu reformları 
konsolide etmek için Nisan 1996’da 
bir Gümrük Kanunu yayınlanmıştır. 
Gümrük Vergileri ve Diğer Vergiler
1990’lı yıllarda ülkenin uyguladığı or-
talama gümrük vergisi %60 iken, bu 
oran günümüzde %5’in altındadır.
Peru’da ithal edilen ürünlerin %95’i 
(tarım ürünleri, bazı madenler ve 
yakıtlar, ilaçlar vb.) ülkede üretilen 
mallara da uygulanan %19 oranında 
Katma Değer Vergisi’ne (KDV) ta-
bidir. Tütün ve alkol gibi ürünlerden 
özel tüketim vergisi (ICS) alınmakta 
olup, ithalatta herhangi bir miktar kı-
sıtlaması bulunmamaktadır.

TÜRKİYE İLE TİCARET
AB ile STA imzalayan Peru ile en kısa 
zamanda Serbest Ticaret Antlaşma-
sı imza sürecinin başlatılması büyük 
önem arzetmektedir. İki ülke arasın-
da vizelerin kaldırılması ve Türk Hava 
Yolları’nın iki ülke arasında direk 
uçuş başlatmasının karşılıklı tica-
ri ilişkileri büyük ölçüde geliştirerek 
coğrafi olarak uzak olan bu ülkeleri 
yakınlaştıracaktır.

Peru özellikle ulaşım alt yapısını ye-
nileme hususunda ülkeye daha fazla 
yatırım çekmeyi hedeflemekte olup, 
ülkemiz için inşaat malzemeleri, ma-
kine ve aksamları ile müteahhitlik 
konusunda önemli fırsatlar taşımak-
tadır.

Peru’nun ortalama gümrük vergileri-
nin %5’in altında olması ve stratejik 
konumu nedeniyle Ülkemiz işadam-
ları için değerlendirilmesi gereken bir 
pazardır.
 

Genel Durum
Türkiye ile Peru arasındaki ticaretin seyrinde, yıllar itibarıyla dalgalanma görül-
mekle birlikte genel olarak Türkiye lehine bir dış ticaret fazlası söz konusudur. 
2017 yılında ikili ticarette Türkiye lehine 32,9 milyon Dolar’lık dış ticaret fazlası 
ve 184,2 milyon Dolar’lık ticaret hacmi gerçekleşmiştir.

2014 yılında pik yapan ihracatımız söz konusu yıldan sonra düşüş trendine 
girmiştir. 2015 yılında %32, 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla % 56 azalarak 
86,3 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızdaki düşüşlere rağmen 
ticaretimiz fazla vermiştir. 2016 yılı ihracatımızdaki düşüşün en öenmli nedeni 
demir ve çelik ürünleri ihracatındaki gerilemedir.
 
2017 yılında Peru’ya olan ihracatımız % 26 artarak 109 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Demir-çelik profil ve çubuklar, ticari araçlar, balık yağları, pa-
muk ipliği, motorlu taşıt aksamları, demir-çelik inşaat aksamları ilk sıralarda 
yer almaktadır.

Kaynak: TUİK *Ocak-Eylül ayı verileri
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İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
Peru’da iş çevrelerinde İngilizce de konuşulmakla beraber, iş görüşmeleri ge-
nellikle İspanyolca dilinde yapılmaktadır. Tanıtım materyallerinin İspanyolca 
olarak hazırlanması son derece önemlidir. Görüşmelerde takım elbise giyil-
mesi ve kartvizitlerin değişimi yaygındır.

Para Kullanımı
Peru’nun resmi para birimi Nuevo 
sol’dur (Ns), (1 Ns = 100 céntimos). 
ATM’lerde, bankalarda, büyük otel-
lerde döviz değişimi yapılması müm-
kün olup, pasaport gösterilerek kredi 
kartı da kullanılmaktadır.

Pasaport ve Vize İşlemleri
Türkiye ile Peru arasında 18 Haziran 
2012 tarihinde Ankara’da imzalanan 
ve gerekli onay işlemleri tamamla-
nan Vize Muafiyet Anlaşması, 12 Ha-
ziran 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiştir.

Bu çerçevede, resmi (diplomatik, hiz-
met ve hususi) ve umuma mahsus 
pasaport hamili Türk vatandaşları, 
Peru’ya yapacakları seyahatlerinde 
veya Peru’dan transit geçişlerinde, 
toplam ikamet süresi ilk giriş tari-
hinden itibaren 180 gün içerisinde 
90 günü aşmamak kaydıyla vizeden 
muaf kılınmışlardır.
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Başkent  : Santiago
Yüzölçümü (km) : 756.946
Nüfus   : 18.576.000 (2018-IMF) 
GSYİH (Milyon $) : 280.269 (2018-IMF)
KBGSYİH ($)  : 25,667 (2018-IMF)
Büyüme Oranı (%) : %3,4 (2018-IMF)

Genel Bilgiler; 
Coğrafi Konum
İsmi Aymara dilinde “dünyanın biti-
mi” anlamına gelen “chilli” kelime-
sinden gelen Şili, Güney Amerika’nın 
güneybatı kıyısında yer almakta olup, 
Atlantik ve Pasifik Okyanusları ara-
sında stratejik bir konuma sahiptir. 
Arjantin ile 5.308 km, Bolivya ile 860 
km ve Peru ile 171 km sınıra sahip 
olan ve 6.435 km kıyı uzunluğu olan 
Şili, kıyılarda çok yüksek olmayan 
dağların, orta kesimlerde verimli va-
dilerin, kuzeyde Atacama Çölü’nün, 
doğuda ise And Dağları’nın çevrele-
diği bir topografik yapıya sahiptir. 

Siyasi ve İdari Yapı
16. yüzyılda İspanya’nın Şili’yi işga-
linden önce Kuzey Şili İnkalar’ın, Orta 
ve Güney Şili ise Mapuçeler’in idaresi 
altında olup, 1810 yılında İspanya’ya 
karşı bağımsızlığını ilan etmesine 
rağmen kalıcı başarıya 1818 yılın-
da ulaşılmıştır. Pasifik Savaşı’nda 
(1879–1883) Peru ve Bolivya’yı ye-

nerek kuzeydeki bölgeleri elde eden 
Şili’de Salvador Allende’nin başkan-
lığındaki hükümet 1973 yılında Au-
gosto Pinochet’nin askeri diktatörlük 
rejimi ile devrilmiştir. 1990 yılında 
serbest başkanlık seçimi sistemine 
geçilene kadar ülke Pinochet tarafın-
dan idare edilmiştir. 11 Mart 1981’de 
ilk Anayasa yürürlüğe girmiştir. Şili 
Anayasası İspanya, Fransa ve Avus-
turya anayasalarından esinlenerek 
hazırlanmıştır.
Şili’de Devlet Başkanı aynı zamanda 
Başbakanlık görevini de yürütmek-
tedir. Dört yılda bir yapılan başkanlık 
seçimleri ile seçilen Devlet Başka-
nı, Bakanlar Kurulu üyelerini atama 
yetkisine sahiptir. 17 Aralık 2017 
tarihinde Başkanlık seçimleri düzen-
lenmiştir. Katılım oranı %48,8 olarak 
gerçekleşen seçimlerde Piñera oy-
ların %54,57’sini alarak Başkanlığı 
kazanmıştır. Piñera, görevini resmi 
olarak 11 Mart 2018 tarihinde dev-
ralmıştır.
Şili 15 eyaletten oluşmaktadır. Bu 
eyaletler Aisen del General Carlos 

Ibanez del Campo, Antofagasta, 
Araucania, Arica y Parinacota, Ata-
cama, Biobio, Coquimbo, Libertador 
General Bernardo O’Higgins, Los 
Lagos, Los Rios, Magallanes y de 
la Antartica Chilena, Maule, Region 
Metropolitana (Santiago), Tarapaca 
ve Valparaiso’dur.

Nüfus ve İstihdam
Yaklaşık 17,5 milyon nüfusa sahip 
olan Şili’de nüfus artış hızı %0,8, yaş 
ortalaması 34’dür. Nüfusun %20’si 
0–14 yaş arasında, %69,3’ü 15–64 
yaş arasında, %10,2’si ise 65 yaşın 
üstündedir. Ülkedeki okur-yazarlık 
oranı %97,5 olup, Şili’nin eğitim stan-
dartlarının diğer Latin Amerika ülke-
leri ile kıyaslanınca daha iyi durum-
da olduğu görülmektedir. Nüfusun 
%15,1’i yoksulluk sınırının altında 
yaşamakta olup, gelir dağılımı ada-
letsizdir.
Şili nüfusunun %90’ı kentlidir ve top-
lam nüfusun %40’ı başkent Santiago 
ve çevresinde yaşamaktadır. Kuzey-
de ve güneyde tarımın yapılabildiği 
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And Dağları’nın arasında kalan ova-
larda ve Santiago’nun 100 km ba-
tısındaki liman şehri Valparaiso’da 
yerleşim yoğun iken; ülkenin kuzey 
ve güney uç noktalarına gidildikçe 
elverişsiz iklim koşulları sebebiyle 
nüfus yoğunluğu azalmaktadır.
Şili’de etnik çeşitlilik diğer Latin Ame-
rika ülkelerine kıyasla daha azdır. Batı 
Avrupa ülkelerinden gelen göçmen 
nüfus, çoğunluğu oluşturmaktadır. 
Ülkeye özellikle 19. yüzyılda çok sa-
yıda İngiliz, İrlandalı, Alman, Hırvat, 
Filistinli ve İtalyan yerleşmiştir.
Yaklaşık 8,5 milyon olarak tahmin 
edilen toplam işgücünün %13’ü ta-
rım, %23’ü sanayi ve %64’ü hizmetler 
sektöründe istihdam edilmektedir. 
Çalışan nüfusun yarısını, yönetici po-
zisyonlarının ise dörtte birini kadınlar 
oluşturmaktadır.

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Şili’nin başlıca doğal kaynakları; ba-
kır, iyot, kereste, demir cevheri, nit-
rat, değerli metaller ve molibdendir. 
Şili’nin başlıca tarım ve hayvancılık 
ürünleri; üzüm, elma, armut, soğan, 
buğday, mısır, yulaf, şeftali, sarımsak 
ve fasulye olmakla beraber; sığır eti, 
kanatlı etler, yün ve deniz ürünleri ise 
başlıca hayvancılık ürünleridir. Ülke-
nin imalat sanayisi bakır, madencilik, 
gıda ürünleri, balıkçılık, demir-çe-
lik, ahşap, taşıt araçları, çimento ve 
tekstilden oluşmaktadır. Ülke özel-
likle turizm açısından önemli doğal 
güzelliklere sahiptir. And dağları sa-
yesinde Şili’nin büyük bir hidroelekt-
rik enerji potansiyeli bulunmaktadır. 
Kıyıları boyunca ülkenin zengin balık-
çılık kaynakları mevcuttur. Kuzeyde-
ki kurak araziler maden yatakları ile 
bezenmiştir.

Şili’nin doğal kaynaklarının dağılımı 
şöyledir:
• Kuzey Bölgesi: Bakır, demir cevheri, 
nitrat, altın, lityum, molibden, deniz 
ürünleri.
• Orta Bölgesi: Tarım, meyve, orman-
lar, hidroelektrik enerjisi, kömür, de-
niz ürünleri.
• Güney Bölgesi: Orman, petrol, do-
ğal gaz, kömür, hayvancılık ve deniz 
ürünleri.
Şiddetli depremlerin, volkanik faali-
yetlerin ve tsunamilerin sıkça görül-
düğü Şili’nin başlıca çevre sorunları 
ormanlık arazilerin tahribi, özellikle 
Santiago ve çevresinde endüstriyel 
faaliyetlerin ve taşıt emisyonlarının 
sebep olduğu hava kirliliği ve su arıt-
ma sistemlerinin yetersizliği nede-
niyle Maipo, Aconcagua ve Bio Bio 
nehirlerinde oluşan su kirliliğidir. 

GENEL EKONOMİK DURUM
Temel Ekonomik Göstergeler

A Gerçekleşen b EIU tahmini c EIU projeksiyonu Kaynak: Economist Intelligence Unit Ekim-2018)
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Ekonomik Yapı
Siyasi istikrar, ticaret serbestisi, ki-
şibaşı gelir, yaşam standardı, basın 
özgürlüğü, şeffaflık ve rekabetçilik 
açısından Latin Amerika’nın önde 
gelen ekonomilerinden olan Şili’nin 
finans sistemi de oldukça gelişmiş-
tir. Şili, Latin Amerika’da kredi notunu 
25 yıldır A’da tutmayı başarabilen tek 
ülkedir.

Şili ithal ikameci ekonomi politikala-
rını 1970’lerin ortasında, diğer Latin 
Amerika ülkelerinden yaklaşık on yıl 
önce terk etmiş ve liberal ekono-
minin uygulanması doğrultusunda 
önemli adımlar atmıştır. Bu durum, 
üretim artışını ve rekabeti berabe-
rinde getirmiş, madencilik ve balık-
çılık başta olmak üzere geleneksel 
ihracat endüstrilerinde büyüme kay-
dedilmiştir. Aynı zamanda, selüloz, 
meyve, somon, ağaç ürünleri, şarap-
çılık ve metanol gibi yeni sektörlerde, 
hava ve gemi taşımacılığı ve turizm 
gibi hizmet sektörlerinde gelişme 
sağlanmıştır.

İhracat gelirlerinin %40’ını maden-
cilikten, milli gelirin ise üçte birini 
bakırdan elde eden Şili’nin en bü-
yük madencilik şirketi olan Codelco, 
tek başına dünya bakır üretiminin 
%10’unu gerçekleştirmektedir. GS-
YİH’nin %12’sini oluşturan ve ülke-
deki işgücünün %12’sine istihdam 
sağlayan imalat sanayinde 2009 
krizinde meydana gelen gerilemede 
sektörün küçük ve orta ölçekli şir-
ketlerden oluşması etkili olmuş, hü-
kümet tarafından bu üreticilere vergi 
kolaylıkları tanınmıştır. Kriz nedeniy-
le ülkenin en önemli sektörlerinden 
olan işlenmiş meyve-sebze ve şarap 
ihracatı da gerilemiştir. Hayvancılık 
ve balıkçılık sektörlerinin gelişmiş ol-
duğu Şili’de işgücünün %10’u tarım 
sektöründe istihdam edilmektedir. 
Ülkede petrol üretimi 20 yıldır azal-
makta olup, doğal gaz üretimi de tü-
ketimi karşılayacak düzeyde değildir.
Ekonomik faaliyetler özellikle ülkenin 

İhracat
Şili’nin 2017 yılı ihracatının %22,6’sı bakır ve bakır cevherlerinden, %22,2 si de 
rafine edilmiş bakırdan oluşmaktadır. Sodalı ve sülfatlı odun hamuru (selü-
loz), işlenmemiş bakır, balık filetoları, üzüm şarabı, üzüm, dondurulmuş balık, 
uzunlamasına kesilmiş/biçilmiş ağaç, altın, taze meyveler, molibden cevheri 
ve demir cevheri ise Şili’nin ihraç ettiği diğer başlıca ürünlerdir.
 
Şili’nin 2016 yılı ihracatında % 27,2 payla ilk sırada Çin yer almaktadır. ABD 
(%14,8), Japonya (%8,8), Güney Kore (%6,2) ve Brezilya (%5,8) ülkenin diğer 
önemli ihraç pazarlarıdır. Türkiye %0.4 payla Şili’nin 2017 yılı ihracatında 26. 
sırada yer almıştır.

orta kısmında yoğunlaşmıştır. Ülke nüfusunun %40’ını barındıran Santiago, 
GSYİH’nin %47’sini üretmektedir. Valparaiso bölgesindeki nüfus toplam nü-
fusun %10’unu oluşturmaktadır. Kuzeyde madencilik sektörünün gelişimi; gü-
neyde somon yetiştiriciliği, turizm ve metanol üretimi, ekonomik faaliyetlerin 
ülke geneline yayılmasını sağlamıştır.

Dış Ticaret
Küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerine rağmen yıllardır dış ticaret fazlası 
veren Şili’nin 2012 ve 2013 yıllarında dış ticareti açık vermiş, ancak 2014 yılın-
da yeniden toparlanma gerçekleşmiştir. 2016 yılında Şili’nin dış ticaret hacmi 
119 milyar dolar 2017 yılında da 125 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Şili’nin Dış Ticareti (1000 Dolar)

ÜLKE RAPORU

Kaynak: ITC Trademap.
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İthalat
Şili’nin 2017 yılı ithalatının %5’ini oluşturan binek otomo-
billeri haricinde; petrol yağları (%5), ham petrol (%4), tele-
fon cihazları (%4), eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt-
lar (%3), petrol gazları (%2), kömür, bilgisayar ve parçaları 
(%1,9), gibi ürünler ithal ettiği görülmektedir.
  
2017 yılı ithalatının %22,4’ünü Çin’den gerçekleştiren Şi-
li’nin diğer tedarikçileri ABD (%18), Brezilya (%10), Arjantin 
(%5), Almanya (%4), Meksika (%3), Japonya (%3) ve Güney 
Kore’dir (%3). Türkiye ise, Şili’nin 2016 yılı ithalatında %0,5 
payla 26. sıradadır.

Şili’nin İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)

ŞİLİ

Kaynak: ITC Trademap.   
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Doğrudan Yabancı Yatırımların 
Görünümü
Latin Amerika’nın en dışa açık ve is-
tikrarlı ekonomilerinden biri olan Şili, 
yaklaşık 17,5 milyonluk nüfusu ile 
göreli olarak küçük bir pazar görü-
nümünde olmasına rağmen, ülkenin 
son yıllarda yürüttüğü dışa açılım 
politikalarının etkisiyle pazarda reka-
bet oldukça yoğundur. Şeffaf ve etkin 
bir devlet mekanizmasına ve yaygın 
dış ticaret kültürüne sahip bulunan 
Şili, iş yapma kolaylığı bakımından 
da bölge ülkeleri arasında öne çık-
maktadır.
Siyasi ve ekonomik açıdan bölgenin 
en istikrarlı ülkelerinden olan Şili’de 
yerli ve yabancı yatırımcılar arasın-
da ayrımcılık yapılmamakta, yatı-
rımcılara güvenilir bir yatırım ortamı 
sunulmaktadır. Bu durum yabancı 
sermayeyi oldukça artırmış olup, kü-
resel krizlere rağmen ülkeye yabancı 
sermaye girişi hız kesmemiştir. Son 
yıllarda artan DYY girişleri, Şili’nin 
ekonomik büyümesinde ve gelişme-
sinde önemli rol oynamış; rekabetçi-
lik, teknolojik gelişim ve bilgi birikimi 
de sağlamıştır. 
• İnsani gelişmişlik endeksine göre 
dünyada 185 ülke arasında Şili 38. 
sırada (Norveç 1 Türkiye 71.) (UN-
2015) 
• Ekonomik serbestlik endeksine 
göre Şili, dünyada 180 ülke arasın-
da 10.  sırada (Hong Kong 1. Türkiye 
60.) (The Heritage Foundation-2017)
• Küresel rekabetçilik açısından dün-
yadaki 137 ülke arasında Şili 33. sı-
rada (İsviçre 1, Türkiye 53.) (World 
Economic Forum-2017-2018)          
• İş yapma kolaylığı açısından Şili, 
dünyada 190 ülke arasında 55. sı-
rada (Yeni Zelanda 1. Türkiye 60.) 
(Dünya Bankası-2018)
Şeffaf ve etkin bir devlet mekaniz-
masına ve yaygın dış ticaret kültü-
rüne sahip bulunan Şili GSYİH’sinin 
%8,4’ini oluşturan doğrudan yabancı 
yatırımlar, ülkenin ekonomik gelişi-
minde önemli bir role sahiptir. Şili 
Merkez Bankası verilerine göre Şili 

1974–2012 yılları arasında DL600 
kapsamında toplam 90 milyar Dolar 
değerinde Doğrudan Yabancı Yatırım 
(DYY) çekmiştir. Bu süreçte AB ülke-
lerinin payı yaklaşık %40 olarak ger-
çekleşmiştir. Gerçekleşen yatırım-
ların %24’ü Santiago ve çevresine, 
%14’ü Antofagasta, %9,5’i Atacama 
ve %4’ü Tarapacá bölgelerine yönel-
miştir. Şili’nin birden fazla bölgesine 
yönelen yatırımlar ise çoğunlukla 
enerji, telekomünikasyon ve finans 
sektörlerindeki projelerden oluşmak-
tadır.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Genel Durum
Türkiye ile Şili, birbirinden çok uzak 
coğrafyalarda yer almasına rağmen, 
iki ülke halkı arasında özel bir sem-
pati vardır. 1923’te kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan Latin Ame-
rika ülkesi Şili olmuştur. Bu davranış 
Türkiye’de, Şili ulusunun milli bağım-
sızlığa ve ülkeler arasındaki dostlu-
ğa verdiği değerin somut bir ifadesi 
olarak kabul edilmiş ve her iki ülke 
arasında 1926 yılında imzalanan 
Dostluk Anlaşması ile ikili ilişkilerin 
sağlam temelleri oluşturulmuştur. 
İki ülke arasındaki ticari ilişkiler ise 
1970’li yıllarda başlamıştır. 
Türkiye ile Şili arasındaki ticaret yıllar 

itibarıyla incelendiğinde, söz konu-
su ülkeye gerçekleştirilen ihracatın 
2009-13 yılları arasında düzenli ola-
rak arttığı, iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi 2015 yılı itibarıyla 470 milyon 
Dolar olup, ülkemiz aleyhindeki dış ti-
caret açığının aynı yıl % 42,6 düşüşle 
yaklaşık 95 milyon Dolar düzeyinde 
gerçekleştiği görülmektedir. 2016 
yılında ise ticaret hacmimizdeki % 4 
oranında gerileme ithalatımızdaki % 
18 dolaylarındaki düşüşten kaynak-
lanmıştır. Aynı dönemde ihracatımız 
%16 oranında artmıştır. 2017 yılında 
tiacret hacmi %15 oranında artatark 
520 milyon dolar olmuştur. 2017 yı-
lında Şili’ye ihracatımız 255 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye-Şili Dış Ticaret Değerleri 
(1000 Dolar)

ÜLKE RAPORU

Kaynak: TÜİK *Ocak-Eylül ayı verileri
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ŞİLİ

Pazar ile İlgili Bilgiler
Şili’de bir bağlı kuruluş ya da şube 
açmak, Şili pazarına girmek isteyen 
ihracatçılar için önemli bir başarı 
unsurudur. Yurt dışında yasal olarak 
kurulmuş herhangi bir şirket Şili’de 
kendi adı altında yetkilendirilmiş bir 
şube (agencia) kurabilir. Özellikle 
pazara yeni girecek ihracatçılar için 
başka bir pratik ve daha çok tercih 
edilen pazara giriş stratejisi ise alıcı-
lara erişimi iyi olan ve teknik uzman-
lığa sahip bir acente ya da temsilci 
atamaktır. Küçük ya da orta ölçekli 
şirketler Şili pazarına genellikle bir 
acente, distribütör ya da toptancı ile 
girmeyi tercih etmektedir. Şili’de ne-
redeyse tüm firmaların merkez ofis-
leri Santiago’dadır. Büyük firmaların 
Iquique ve Punta Arenas serbest ti-
caret bölgeleri de dahil olmak üzere 
ülkenin diğer bölgelerinde şubeleri 
bulunmaktadır. 

İŞADAMLARININ DİKKAT ET-
MESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
İş görüşmeleri Aralık ayının son haf-
tasından Şubat ayı sonuna kadar 

yapılmamalıdır. Noel taili ve okulların 
yaz tatiline çıkması nedeniyle bu ay-
lar görüşmeler için pek uygun değil-
dir. Şili’de sosyal aktiviteler belirtilen 
süreden daha geç başlayabilse de, 
iş görüşmelerinde zamanlamaya 
önem verilmektedir. Randevularda 
genellikle dakik olmalarına rağmen, 
görüşmelerde ve genelde acelecilik 
yoktur. İlk ziyarette hediye götürme-
ye gerek olmasa da kibar bir davra-
nış sayılacaktır.
Şilili iş adamlarının çoğu iyi eğitim-
li olup, sık seyahat etmektedirler. İş 
görüşmelerinde resmi dil olan İspan-
yolca ve İngilizce konuşulmaktadır. 
Ancak görüşmelere İspanyolca ko-
nuşabilen bir personel ya da bir ter-
cüman ile katılım sağlanması tavsiye 
edilmektedir. Ürünün ve şirketin tanı-
tımına yönelik materyaller de İspan-
yolca olarak hazırlanmalıdır. İngilizce 
ve İspanyolca olarak düzenlenmiş 
bir kartvizite sahip olmak oldukça 
faydalıdır. Karşılıklı hitap şeklinde 
soyadı kullanılmaz. Bay (Don) ve 
Hanım (Senora) hitaplarından sonra 
isim söylenmektedir.
Şilili iş çevrelerinde dış görünüş ol-

dukça önemlidir. Büyük şehirlerde ve 
belirli sektörlerde iş kıyafeti daha da 
önemlidir. Giyim tarzı genelde resmi 
olup, erkekler için takım elbise ve 
kravat, bayanlar için ise etek ya da 
pantalondan oluşan bir takım elbise 
giyilmesi önerilmektedir. Erkekler ge-
nellikle öğle tatili için dahi ceket giye-
rek ofisten çıkmaktadırlar.
 
Pasaport ve Vize İşlemleri
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umu-
ma Mahsus Pasaport hamilleri Şili’ye 
yapacakları seyahatlerde vizeden 
muaftır. Şili’de oturma izni olmayan 
ve gelir gösteremeyen kişilere hesap 
açılamamaktadır.  Şirket ile olan iş 
sözleşmesi ile oturma izni alınabil-
mektedir. Ancak bu bilgilerin seyahat 
öncesinde Şili temsilciliklerine teyit 
ettirilmesi önerilmektedir. 
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23. Olağan Genel 
Kurulda seçilen yeni 
yönetim kurulunda yer 
almayan önceki dönem 
başkan yardımcılarımız 
Hıfsı SOYDEMİR ve 
Necip ÇİMEN beylere, 
yönetim kurulu 
üyelerimiz 
Tuncay ÖZKAN, 
Lütfi Can BAŞARAN, 
Sinan AYDOĞAN ve 
Mehmet DİKKAYA
beylere şubemizde 
düzenlenen törenle 
plaketleri verildi.

MÜSİAD
Konya’da
Bayrak Değişimi

HABER
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HABERLER
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YENİ ÜYELERİMİZ

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Abdullah SARIOĞLU

Cass Mimarlık

İnşaat, Çevre ve Yapı Malz.

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Abdülhamid KAYAPINAR

MFRK İnş.

İnşaat, Çevre ve Yapı Malz.

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Adem AKPINAR

Akona Mustafa Akpınar Plast.  

Makine

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Ahmet KARAKURT

Seres Tekstil

Tekstil

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Ahmet DİŞLİ

Sinan Dişli Sgorta

Hizmet 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Alaattin ÇİMEN

Bağrıaçık Vinç

Makine

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Ali ARSLAN

Yenibahar İletişim

Basım Yayın ve Medya

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Ali ERASLAN

Yaytek Mak. Otom. Yay İmalatı

Metal ve Maden 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Ali ODABAŞI

Odabaşı Zahirecilik

Gıda Tarım ve Hayvancılık

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Bekir GÜÇLÜ

Koza Mimarlık

İnşaat Çevre ve Yapı Malz.

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Bilal ERSÖZ

L Tasarım Mim.

İnşaat Çevre ve Yapı Malz.

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Cevat SÜRMEGÖZ

Sürmegöz Kesici Takımları

Makine

:

:

:
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YENİ ÜYELERİMİZ

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Cihad AYDIN

Aydın Yatırım Grup

Metal ve Maden 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Furkan VATANDAEŞ

Fiva Yapı Mühendislik

İnşaat

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Hasan ÇALIŞKAN

Etki Metal Dekorasyon

İnşaat

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

İsmet KAYA

Merve Hac Malzemeleri

Tekstil ve Deri

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Mahmut BÜYÜKTOPÇU

Valfon Valf Metal Makine

Makine 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Mahmut Sami SAY

Saykar Buzdolabı

Makine

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Mehmet ARPA

Doğpa Mobilya

Dayanıklı Tük. ve Mobilya

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Mehmet ÇELER

Derya Silah Sanayi

Makine 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

:

:

:

Mesut ÇİVİCİ

Çiviciler Orman Ürünleri

Dayanıklı Tük. Mob. ve Orman 
Ürünleri 

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Mevlüt BAĞCI

Moramill Dış Ticaret

Makine

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Muhammed Esad AKÖZ

Virmode Yazl. ve Eğ.Tekn.

Bilgi Teknolojileri

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Muharrem ÖZKARAKAYA

Martis Mimarlık Tasarım  

İnşaat

:

:

:
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YENİ ÜYELERİMİZ

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Murat ÖZGÜVEN

Giba Gıda

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Mustafa KOZAN

Safa Bağ. Den. ve YMM

Danışmanlık ve Eğitim

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Mustafa  Ulvi BEZİRCİ

Komyapı

İnşaat Çevre ve Yapı Malz.

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Nurullah SOYLU

Soylusan Model Plastik

Makine 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Osman Nuri BALDIK

Kervansaray Sant. Çerç. veTab.

Hizmet 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Remzi YÜZBAŞIGİL

Mehmet Yüzbaşıgil İnş. Müh.

İnşaat, Çevre ve Yapı Malz.

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Safa BOTSALI

CleanGross Temizlik

Hizmet

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Seviban KUŞYILMAZ  

Yörem Mimarlık Müh 

Hizmet 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Taha ÖZBAYAT

Thermo Cooltech Isıtma Soğutma

Makine

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Tarkan ECERKALE

Ecerkom Med. Basç. Hava Sis.  

Makine 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Veli VURAL

Veli Vural Eğitim Kurumları

Danışmanlık ve Eğitim

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Yaşar BAKAR  :

:

:
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YENİ ÜYELERİMİZ

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Yusuf TAŞCI

Genetikon Veteriner Ecz.Deposu 

Sağlık 

:

:

:

Adı Soyadı

Firma Adı

Sektörü

Yusuf KAYHAN

NMK Otomotiv 

Otomotiv

:

:

:

ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Fatih KORKMAZ 
Yahya KANARYA

Veyis KOÇAK (Bölgesel Kahvaltı)

Fatih AKPINAR 

Hasan ATASEVEN

Ayvaz TOKMAK

Mehmet ÇİĞDEM

Osman DERİN

Emrah KAVAK 

Ramazan POSLU 
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Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan SOLMAZ

TSE Konya İl Koordinatörü
Mehmet YILDIRIM

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof Dr. Tahır NALBANTÇILAR

İyi Parti İstanbul Milletvekili
Hayrettin NUHOĞLU
Konya İl Başkanı
Gökhan TOZOĞLU

Konsiad Genel Başkanı
Kemal ÇELİK

Güney Afrika Sekreteri 
Hawa KHAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Savaş DURDURAN

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı
S. Aramağan Güleç KORKMAZ

Konya STK Platformu Başkanı
Muhsin GÖRGÜLÜGİL

Attc Nijerya Temsilcisi Ve İş Adamı
Dr. Vanle Akınboboye

MÜSİAD Utrecht Şube Başkanı
Ali Köklü DERNEK

İnşaat Mühendisleri Odası
Konya Şube Başkanı
Kamil AKIN

ŞUBEMİZE ZİYARETLER
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GİV Konya Şube Başkanı
Fatih CEYLAN

Konya Çalışan Gençlik Başkanı
Veli VURAL

PTT Başmüdürü 
Akın AKINCI

ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ÖZER

MÜSİAD Niğde Şube Başkanı
Mücahit UMUCU

THY Konya Bölge Müdürü
Ahmet POSTALLI

ŞUBEMİZE ZİYARETLER

ZİYARETLERİMİZ

Konya Valisi 
Cüneyit Orhan TOPRAK

Konya Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan SOLMAZ

Bölge Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcısı
Abdullah GÜNDÜZ

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı
Mücahid Ahmed KÖKSAL 



88 | MÜSİAD KONYA | ŞUBAT//2019



89ŞUBAT//2019 | MÜSİAD KONYA | 



90 | MÜSİAD KONYA | OCAK-TEMMUZ


