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SAYFA 1 

BORSA BÜLTENİ 

KTB ÇEVİK’LE DEVAM 

 

PAKDEMİRLİ’DEN 
BORSAYA TAKDİR 

 
Konya’da düzenlenen Tarım Zirvesi’ne katılan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, programın ardından Konya Ticaret 
Borsası (KTB)’yi ziyaret etti. Ziyarette KTB Meclis Başkanı M. 
Namık Köklüsoy ve KTB Meclis Üyeleri hazır bulundu. Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, tarım paydaşları ve 
çiftçilerin de katıldığı ziyarette KTB Meclis Başkanı M. Namık 
Köklüsoy, heyete Borsa'nın faaliyetleri ve Türkiye'nin ilk 
elektronik satış salonunu hakkında bilgi verdi. 
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başarılı çalışmaları 
için Konya Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti. Konya 
Ticaret Borsası'nın tarımsal ticarette vizyoner çalışmalar 
gerçekleştirdiğini ifade eden Pakdemirli, "Konya’da olmaktan 
çok mutluyum. Konya gerçekten örnek gösterilecek bir şehir. 
Konya Ticaret Borsası bu anlamda yaptığı hizmetlerle şehre 
değer katıyor. KTB, elektronik satış salonu, lisanslı depoculuk, 
platform borsacılığı, vadeli işlemleri başarılı bir şekilde 
gerçekleştiren kurum.  Üretici ile alıcı arasında önemli bir 
fonksiyonu yerine getiriyor. Çiftçinin ürettiği ürün borsaya 
gelerek değer bulmakta, alıcı ile satıcı arasında yaşanabilecek 
haksız kazanç ortadan kaldırılmaktadır. Böylece tarımsal 
ticarete fırsatlar ve istikrar getirmektedir" ifadelerini kullandı.  

 

ALMANYA GIDA VE TARIM 
MÜSTEŞARI BORSAMIZDA 

 

 

Konya Ticaret Borsası’nın 7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen meslek komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve Borsa 
meclis asıl ve yedek üyeliği seçimleri sonrasında geçtiğimiz gün Konya Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu, Disiplin 
Kurulu, TOBB Delegeliği ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri yapıldı.  
 
En yaşlı üye Adnan Hekimoğlu başkanlığında toplanan Konya Ticaret Borsası Meclisi’nde, yapılan oylama ile meclis 
başkanlığına M. Namık Köklüsoy, meclis başkan yardımcılıklarına Erkut Gürbüz ve Özkan Taşpınar, katip üyeliğe 
Mustafa Küçükiplikçi seçildi. 
Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı’na seçilen M. Namık Köklüsoy, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da 
birlik ve beraberlik içerisinde Türk ve Konya tarımına, tarımsal ticaretine değer katmak için çalışacaklarını 
söyleyerek, meclis üyelerine teveccühlerinden dolayı teşekkür ederek, hep beraber başarılı bir dönem geçirmeleri 
temennisinde bulundu. 
Yapılan oylama sonucunda ise Konya Ticaret Borsası’nın yeni yönetim kurulu; Hüseyin Çevik, Mehmet Büyükalim, 
Bahri Karapınar, Kazım Küçükçöğen, Mustafa Topcu, Mustafa Akdoğan, Servet Kayısı’dan oluştu. 
 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin 
önemine değinerek, hizmet anlayışlarında istişare ve ortak aklı hep merkeze aldıklarını belirtti. Başkan Çevik, 
konuşmasında şunları kaydetti: “Başkanlık görevini Milletvekilimiz Muhammet Uğur Kaleli’den devraldığımız 2015 
yılından bu yana hep birlikte yönetim kurulumuz, meclisimiz, komitelerimiz ve tüm üyelerimizle borsamız adına 
kalıcı eserler bırakmak, borsamızı daha modern hale getirmek, mevcut çalışmalarımızı devam ettirmek için azimle 
ve hakkaniyetle çalışmaya özen gösterdik.  Tüm üyelerimizle iletişim halinde olarak sorunlarımıza daha hızlı çözüm 
aradık. Her zaman çözüm odaklı düşünerek; üyelerimizden gelen talepleri her platformda, ortak akılla, en yüksek 
sesle dile getirmekten hiç kaçınmadık. Çünkü gücümüzü onlardan aldık. Ortaya koyduğumuz başarı ve kazanımlar 
sadece bizim değil, hepimizin başarısıdır.  Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu vizyonda çalışmaya bizleri layık 
gören üyelerimize teşekkür ediyorum. Borsamız organ seçimlerinin Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor; göreve devam eden, yeni başlayan, görevi değişen arkadaşlarımıza başarılar diliyor, görevini devreden 
arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” 
 
 
 
 
Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı, Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkan 
Yardımcısı Dr. Peter Bohlen borsamızı ziyaret etti. Müsteşar Bohlen’e Başkanımız Hüseyin Çevik ve Genel 
Sekreterimiz Esat Bilici tarafından; Elektronik Satış Salonu, BorsaKonya ELÜS Platformu, Lisanslı Depoculuk, Milli 
Tohum ve Gen Teknolojileri Vadi Projesi, Konya tarım ve tarımsal ticareti hakkında bilgi verildi.  Başkanımız 
Hüseyin Çevik: “Konya Ticaret Borsası olarak devletimizin bizlere verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Dünya ölçeğindeki borsacılık faaliyetlerini ülkemize ve şehrimize uyarlamaya; tarımsal ticareti belirli 
standartlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Şehrimiz ve borsamızın tarımsal vizyonu hep bir adım önde olma vizyonuna 
sahiptir. Vizyonumuz hep modern dünya tarım ve tarımsal ticaretine odaklıdır. Biliyoruz tarım Almanya’nın gayri 
safi yurtiçi hâsılasının yüzde 0,8’lik kısmını oluştursa da sosyal yapılanma bakımından önemini korumaktadır. 
Bunun sonucu olarak da gıdada  yüzde 70 oranında kendine yetmektedir. Bu yeterliliğin kaynağı da üretimin büyük 
tarım işletmelerinde yapılmasıdır. Ülkemizin arazi ve demografik yapısı gereği aile işletmeleri biçiminde olan 
üretim merkezleri ekonomimize büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ancak bu dünya ile rekabet edebilecek, 
tarımsal ihracatımızı katbekat artırabilecek seviye değildir. Yurtiçi ve yurtdışı göçler ve arazi parçalanmaları ile 
üretimde düşüş yaşanmıştır. Son yıllarda devletimizin yasal ve uygulamalı olarak arazi toplulaştırması çalışmaları 
inanıyorum ki üretim artışını beraberinde getirecektir. Toplulaştırma ve kooperatifleşme üretim oranını ve 
kalitesini artıracak, pazarın arz-talep dengesini sağlayacaktır” dedi. 
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SAYFA 2 

‘MEDİNE PAZARI’NI ÖRNEK ALDIK’ HUBUBATTA DANE 
KAYBINA DİKKAT 

Hububat hasadının teknik bakımları, kontrolleri 
yapılmış biçerdöverlerle ve zamanında yapılması 
üreticimiz ve ülkemiz adına ekonomik kayıpları 
önleyecektir. Hassasiyet gösteren üreticilerimiz hasada 
kayıpla değil kazançla başlayacaktır. 2018 yılı hububat 
hasat sezonunun başlamasıyla birlikte ülkemiz için 
ekonomik bir zarar olan dane kayıplarına değinen 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, hasat için 
gerekli kurallara uyulduğunda kayıpların 
yaşanmayacağını, piyasa talebine uygun kaliteli ürünler 
elde edileceğine dikkat çekerek, üreticilerin büyük bir 
özveri, emek ve harcamayla elde ettiği ürüne son ana 
kadar sahip çıkması, koruması gerektiğini belirtti. 

 
Başkan Çevik: “Hububat hasadı için dane nem oranının   
yüzde 13-14 civarında olması beklenir. Daneler elle 
bastırıldığında ezilmiyor ise uygun nem aralığında 
olduğu anlaşılır. Tarladaki başaklar altın renginde ve 
elle ovalandığında daneler başakçık kavuzlarından 
kolayca ayrılıyorsa hasat için yeterli kuruluğa gelindiği 
anlaşılır. Rutubetin yüksek olduğu sabah ve akşam 
saatlerinde hasat yapılmamalıdır. Tam olgunlaşmamış 
hububatı hasat etmek kadar, hasadın gecikmesi de 
çiftçinin zararınadır. Hasadın gecikmesinde hem hasat 
edilen üründe hektolitre ağırlığı kaybı olacağı gibi hem 
de gecikmeden dolayı dane kırıkları artmakta ve 
danedeki protein parçalanması neticesinde piyasada 
ürün süne emgili gibi işlem görmekte ve değerini maddi 
olarak kaybetmektedir. Hasat aşamasında dane ve sap 
kaybı yaşanmaması için özellikle çiftçimize büyük görev 
düşmektedir. Hasat yapılırken hububatın durumuna 
göre uygun dane nemi, uygun hız, devir ve yükseklik ile 
zamanında biçilmesinin sağlanması gerekmektedir. 
Bunu tam olarak sağlayabilirsek hasat aşamasında 
kazanmış, milli servetimize sahip çıkmış olacağız” dedi.  

 

 

 

 

 

 

  

 

MECLİS ÜYELERİMİZE 
TEŞEKKÜR PLAKETİ 

 
Borsamız organ seçimlerinin tamamlanmasının 
ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. KTB Nisan 
ayı meclis toplantısına yeni seçilen meclis üyeleri ile 
birlikte, görevden ayrılan meclis üyeleri de katıldı. 
Toplantıda, bir önceki dönem alan üyelere teşekkür 
plaketleri verildi.  
Toplantının açılış konuşmasını yapan Borsamız Meclis 
Başkanı M. Namık Köklüsoy: “Bugüne kadar borsamız 
tarafından kazanılan başarının arakasındaki en büyük 
güç, birlik ve beraberliğimiz olmuştur. İnşallah bundan 
sonra da bir ve beraber karar almaya devam edeceğiz. 
Ortak akıl ile alınan kararları bir ve beraber olarak 
destekleyen, borsamız misyon ve vizyonuna katkı 
sağlayan; bu dönem meclisimizde yer almayan 
arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de 
yönetimimizle, meclisimizle, şirketlerimizle bir ve 
beraber olacağımızı, istişare ve ortak aklın tek öncül 
olacağını belirtmek istiyorum” dedi. Toplantı sonunda 
görevini devreden Meclis Üyelerine, Başkan Hüseyin 
Çevik ve Meclis Başkanı M. Namık Köklüsoy tarafından 
teşekkür plaketi verildi.  Plaket Alan Meclis Üyelerimiz; 
Selçuk Öcal, Bayram Akan, Ahmet Yüksel, Ali Eser, Ali 
Osman Soydemir, Can Kılıç, Celal Küçükçöğen, Cemil 
Balcı, Muhittin Doğan, Seyit Aslan ve Yaşar Yıldız. 

 

  
 
‘Ticaret Borsalarının örnek aldığı ilk model Medine Pazarı’dır’ diyen Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin 
Çevik, “Borsamız, bir asırdan fazlaca bir süredir tarıma ve tarımsal ticarete değer katmaktadır” dedi.  
 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Birlik Vakfı Konya Şubesi’nde, “Ticaret Borsası’nın Konya 
Ekonomisindeki Yeri” konulu konferans verdi.   Birlik Vakfı’nda gerçekleşen konferansta KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
borsanın işleyişi hakkında bilgi vererek, “Medine Pazarı anlayışı ile hizmet veriyoruz” dedi. Konferansa Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak ve çok sayıda dinleyici katıldı.  
 
Konya’nın 16 milyar dolarlık tarımsal hasılası ile stratejik öneme sahip olduğunu belirten Çevik, Konya Ticaret 
Borsası’nın da bir asırdan fazlaca bir süredir tarıma ve tarımsal ticarete değer kattığını vurguladı. Çevik, “Türkiye’de 
ilk defa hizmete giren Elektronik Satış Salonu’nda yıllık 1 milyon tonu aşan ürün işlem görmektedir. Hayata 
geçirdiğimiz BorsaKonya Platformu, Türkiye ELÜS Pazarının yüzde 58’ini tek başına gerçekleştirmektedir. 
Borsaİstanbul’un stratejik ortağı olarak vadeli buğday satışları işlem görmektedir. Bunun yanında lisanslı depoculuğa 
da önem veren bir borsayız. Borsa olarak toplamda 300 bin ton kapasiteli lisanslı depoyu üreticilerimizin hizmetine 
sunmuş olacağız” dedi.  
 
“Helal kazanç, helal rızık, helal yaşam İslam’ın şartlarındandır.  İş hayatında da ahlaki ölçüler esas alınmadan atılan 
her adım belki para kazandırabilir, ama ferdi de, toplumu da uçuruma sürükler” diyen Çevik, “İslam’a inanmış bireyler 
olarak gayret edip çalışmakla ticarette başarı sağlayabilir, insanlara iş kapısı açabiliriz.  
Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin olmadığı bir iklimde sınırsız kazanma hırsı kimseyi mutlu etmez. 
 
Onun için hak ve adalet ölçüsünde peygamberimiz Medine Pazarı’nı hayata geçirmiştir. Peygamberimiz Hicret’ten 
sonra Müslümanların rahatça ticaretlerini yapmaları için bir pazar yeri oluşturmuş ve bu pazar yerinde bazı 
düzenlemeler yapmıştır. Ticaret Borsalarının örnek aldığı ilk model Medine Pazarı’dır. Konya Ticaret Borsası da 
peygamber efendimizin, ‘bizi aldatan bizden değildir’ Hadisi ışığında kurulmuştur.  Konya ticaret borsası Cennet 
Mekan Sultan Abdülhamid Han fermanıyla kurulan Anadolu’nun ilk borsasıdır. Borsamız; aldanmanın ve aldatmanın 
önüne geçen, tüccarı ve satıcıyı ortak bir platform da buluşturan, gerçek piyasa fiyatının oluşmasını sağlayan bir 
kurumdur” diye konuştu.  
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SAYFA 3 

TARIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİM ŞART 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik ve borsa başkanları katıldı.  
 
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye’nin 16 yıllık istikrarlı dönemde coğrafyasındaki 
karışıklıklara rağmen bölge siyaseti ve ekonomisinde önemli hamleler yaptığını ancak dış kaynaklı ekonomik ve siyasal saldırılara da uğradığına dikkat çekti. Çevik, “Ekonomik 
saldırılar karşısında iş dünyası olarak panik yapmadık, strese kapılmadık. Çünkü biz Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, halkımıza, Türk iş dünyasına güvendik.  Birlik ve beraberlik ile bu 
süreci de aşacağımıza inandık. İnşallah tüm emekler sonuç verecek ve ülkemiz büyümesini sürdürecektir” dedi.  
 
Küresel ticaret savaşlarında Türkiye’nin elini güçlendirmek için yerel para birimleriyle ticareti artırma girişimini yerinde bulduklarını ifade eden Çevik, “Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, ‘100 günlük icraat programı’ kapsamında da yer alan ticarette yerel para kullanımı iş dünyasını önemli oranda rahatlatacaktır. Sayın Ticaret 
Bakanımız Ruhsar Pekcan’a bu konudaki yoğun çalışmaları ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Elbette daha yapılması gereken işler de var. Bankalardan, faizlerini indirmelerini ve 
masraf miktarlarının düşürülmesini istiyoruz. Hükümetimizin enflasyonla mücadele kapsamındaki kampanyasına TOBB Başkanımızın talimatlarıyla 81 ildeki 365 oda ve borsamız 
üyeleri yoğun bir katılım sağlayarak ‘Enflasyonla Mücadelede Türkiye Kazanacaktır’ demişlerdir. Aynı şekilde ‘TOBB Nefes Kredisi’ ile birçok üyemiz rahatlamıştır” diye konuştu.  
Tarım sektöründe Türkiye’nin ihracatçı bir ülke olduğuna dikkat çeken Çevik, şunları kaydetti: “Tarım sektörü de aynen sanayi sektörü gibi, rekabete kendisini hazırlamak zorundadır. 
Bunun için yeni politikaların geliştirilmesi, tarım sektöründe köklü dönüşümlerin yapılması kaçınılmazdır. Tedbir almazsak, sadece gıda değil, milli güvenliğimiz de tehlikeye girer, 
dışa bağımlı hale geliriz. Sektörü; üretimiyle, ticaretiyle sürdürülebilir ve yönetilebilir bir duruma getirmek için paydaşlar arası etkileşim ve iletişim sağlam temellerde yeniden inşa 
edilmelidir.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANS SEKTÖRÜNDEN 
BORSAMIZA ZİYARET 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları tarafından 
düzenlenen ‘TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü 
Diyalog Güçlendirme Toplantısı’nın ardından heyet 
Borsamızı ziyaret etti. Ziyarete TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın 
ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan’ın yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim 
ve finans sektörü temsilcisi katıldı. Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, heyete Borsa’nın 
faaliyetleri ve Türkiye’nin ilk elektronik satış salonunu 
hakkında bilgi verdi.  Ziyaret, Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevik ve Meclis Başkanımız M. Namık 
Köklüsoy’un TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ve Halkbank Genel 
Müdürü Osman Arslan’a hediye takdimleriyle son buldu. 
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SAYFA 4 

‘MEDİNE PAZARI’NI ÖRNEK ALDIK’ VERGİ BARIŞI 
FIRSATI KAÇMASIN 
18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasın ilişkin kanun 
gereğince, 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu 
kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 
1. Taksit ödemeleri için süre 15 Ekim 2018 tarihine 
kadar uzatıldı. Konu hakkında bilgi vermek için Konya 
Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik’i ziyaret eden 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Kanun 
kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 15 Ekim 
2018 tarihine kadar ödenmesi halinde katsayı 
uygulanmayacağını, Yİ-ÜFE oranları üzerinden 
hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında ve idari para 
cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacağını 
söyledi. Peşin ödemelerin daha avantajlı olduğunu 
söyleyen Ünver, kanunun getirdiği imkanlardan 
yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin 
süresinde ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek, 15 
Ekim 2018 tarihine kadar ödemelerin yapılmasını istedi. 

 
Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikteki 
yeni yapılandırmadan yararlanmak için 15 Ekim 2018 
tarihine uzatılan sürede son günün beklenilmemesi 
gerektiğini belirten Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, bir an önce ödemelerin yapılması ve 
imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde çok 
büyük avantajlar olduğunun altını çizdi. Çevik, 
Kanun’un çok kapsamlı ve avantajlı olduğunu belirterek 
hem Devletin, hem vatandaşın lehine olan kanunla 
gelen bu fırsatın kaçırılmamasını istedi. 
 

 
 

 

 

 İŞ DÜNYASINDAN 
BANKALARA ÇAĞRI 

 
Kur ve faiz oyununa karşı Konya iş dünyasının mesaisi 
devam ediyor. Türkiye ekonomisinin yüksek kur ve 
yüksek faizle dizginlenmeye çalışıldığı dönemde 
devletimizin yanında dimdik ayaktayız mesajı veren 
Konya iş dünyası temsilcileri finans sektörü temsilcileri 
ile bir araya geldi. Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen 
istişare toplantısında Konya’nın bu tür spekülatif 
dönemleri en iyi yöneten illerden birisi olduğu 
vurgulandı. Toplantıda ayrıca bankacılık sektörünün 
özel sektör ile birlikte hareket etmesi, sürecin panik ve 
strese kapılmadan yönetilmesi gerektiğinin altı çizildi.  
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya 
Sanayi Odası tarafından müşterek düzenlenen istişare 
toplantısında özel sektör ve bankacılık sektörü 
temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya iş dünyasını 
temsilen; Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Konya 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı M.Namık Köklüsoy, KTB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Büyükalim ile 
KTO, KTB ve KSO’nun meclis ve yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. Toplantıda Konya’da faaliyet gösteren tüm 
bankalar, banka şubeleri ile finans sektöründe yer alan 
kuruluşların yönetici ve temsilcileri ile ekonomideki son 
gelişmeler masaya yatırıldı.  

KTB, yüzde 10 indirim kampanyasına en güçlü desteği vermek 
için üyelerine yönelik komite toplantılarını sürdürüyor. 
Komiteler, “Ülkenin geleceği için biz de varız” diyerek 
mücadeleye katılıyor.   
 
Konya Ticaret Borsası (KTB), Hükümetin başlattığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un da katıldığı ‘Enflasyonla 
Topyekun Mücadele’ kapsamında en az yüzde 10 indirim 
kampanyasına en güçlü desteği veriyor.  Devlet - Millet 
birlikteliğiyle başlatılan topyekûn ekonomik mücadele 
kapsamında KTB, gerçekleştirdiği komite toplantıları ile üyelerini 
enflasyonla mücadele kampanyasına katılmaya çağırıyor. 
Komiteler, “Enflasyonla mücadelede biz de varız” diyerek elini 
taşın altına koyuyor.  
 
TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
Hükümetin başlattığı ve TOBB'un 81 il ve 160 ilçede bulunan oda 
ve borsada destek verdiği, ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’de 
Biz de Varız’ kampanyasına en geniş şekilde katılımı sağlamak için 
yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.  
 
“Ülkemiz ekonomide yaşanan sıkıntılar hafiflemiş de olsa devam 
etmektedir. Bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele 

başlatılmıştır.  Enflasyonla mücadele konusu ise, bu alanların en başında yer almaktadır” diyen Çevik, “Biliyoruz ki, 
enflasyon ekonomideki en önemli tehdittir. Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak 
fedakarlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından açıklanan enflasyonla topyekûn mücadele programını çok anlamlı buluyor, bu mücadeleye tam destek 
veriyoruz. Bu kampanya kapsamında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde TOBB’a bağlı oda ve 
borsalar da bu kampanyaya dahil olmuşlardır. Konya Ticaret Borsası, her zaman olduğu gibi yine devletinin ve 
milletinin yanında olarak, Türkiye’nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği vermiştir, vermeye de devam 
etmektedir” ifadelerini kullandı.  
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ÇEVİK, KONSEY BAŞKANI SEÇİLDİ 
74. Genel Kurulu’nu tamamlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Konseyler ilk toplantılarını gerçekleştirerek Başkan ve Başkan Yardımcılarını seçti. TOBB 
Ticaret Borsaları Konsey Başkanlığına Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, yardım-cılığına Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı seçildi.  Başkan 
Hüseyin Çevik, “Öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; Nisan ayı boyunca yapılan 
365 Oda ve Borsa se-çimleri ve 74. Genel Kurulu ile mesleki anlamda demokrasi ve ahilik ahlakını Türki-ye’ye yaşatmıştır. Bu TOBB çatısı ve Oda-Borsaları için bir 
onurdur, bir gururdur. Ge-nel kurulla birlikte yeniden Başkanlığa seçilen Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yeni Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 
Ayrıca bu göreve şahsımı layık gören ve destekleyen borsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Önce Allah’ın izni sonra da onların desteği ile bu görevi layıkıyla 
yerine getirmeye, borsalarımızı en iyi şekilde temsil etmeye, sorunların çözülmesine çalışacağız” dedi. Ticaret Borsaları Konsey seçimi hatıra fotoğrafı çekimi ve 
tebriklerin ardından sona erdi. 

 

 

 

 

‘A-MÜKEMMEL’ HİZMETE DEVAM 
TOBB tarafından uygulanmakta olan Oda- Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında “Akredite Borsa” olarak hizmet vermekte olan Konya Ticaret Borsası, gerçekleşen 
denetim sonrası “A-Mükemmel” seviyesinde hizmete devam dedi. Törende borsalar arasında en yüksek puanı alarak “A-Mükemmel” hizmet kalitesine devam 
edecek olan Konya Ticaret Borsası’nın yenilen akreditasyon sertifikası Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Çevik ve Genel Sekreterimiz Esat Bilici’ye verildi. 

 

 

 


