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MÜSİAD ORDU ŞUBE AÇILIŞI 

7 ŞUBAT 2020 

 

Üst Kurul Başkanım, Şube Başkanlarım, 

İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli MÜSİAD Üyeleri ve Dostları, Genç Müsiadlı kardeşlerim, 

Yerel ve Ulusal Basınımızın Kıymetli Üyeleri,  

 

MÜSİAD Ordu’nun açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz organizasyonumuzda, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Değerli Misafirler, 

Bugün, MÜSİAD’ın gittikçe genişleyen ve güçlenen teşkilatlanma ağına bir yenisini 

daha eklemek üzere ,burada olmak hem ülkemiz hem de kurumumuz adına onur verici bir 

adımdır.  

MÜSİAD, Anadolu’nun her karış toprağında emeği olan, alın teri olan ve bu ülkenin 

refahı için elindeki tüm imkânlar ile çalışan, çalıştıran, üreten; sizler gibi yürekli ve memleket 

sevdalısı müteşebbisleriyle her daim gurur duymaktadır.  

Bizler, 30 yıl önce bu yola çıktığımızda bir avuç gönüllü insan olarak yemin etmiştik: 

Elimizden, ömrümüzden ve yüreğimizden gelen ne varsa ,bu memleketin ve ümmetin 

yolunda feda olsun dedik.  

30 yıldır aynı bilinci ve şuuru kaybetmeden, her türlü güçlüğe, desiseye ve darlığa 

rağmen Allah’ın verdiği takat ile, inat ile, azim ile büyüyerek bu günlere eriştik.  

Allah bizi memleket sevdamızdan, ümmet ruhumuzdan ve Allah kelamından 

ayırmasın. Ayırmak isteyenlere de fırsat vermesin!  

 

Kıymetli kardeşlerim, 
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2020 yılı çetin başladı. Bir ay içinde yaşananlar bile ilerleyen dönemin zorlukları 

hakkında bizlere ipuçları vermektedir.  

Bizler sene başı değerlendirme toplantılarımızda dünyada, Türkiye’de ve etrafımızda 

yaşanacak bu hususların üzerinde durduk. Her türlü uyarı, tedbir ve önerilerimizi, bize 

yakışan bir üslup ve şekilde en yetkili mercilere sunduk. Aynı şekilde çalışmaya da devam 

ediyoruz.  

Bu vesile ile son bir ayda memleketimizde yaşanan doğal afetler ve kazalar nedeniyle, 

hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum.  

Her felaket bölgesine elimizden geldiğince yardım ve destekte bulunduk. Bulunmaya 

da devam edeceğiz. Allah bizleri üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklarla imtihan etmesin.  

Ayrıca Çin’in Wuhan kentinde baş gösteren ve başta ülke halkı ve tüm dünya için 

tehdit olma durumunu sürdüren salgından dolayı Çin temsilciliğimiz ile bağlantıya geçip 

elimizden gelen tüm yardımlar ile bölge halkının yanında olacağımızı da belirttik.  

Böylesi bir afetten pay çıkarmak şöyle dursun ,bizim milletimiz her türlü afetin 

yaralarını gücü, yettiğince sarmak için tüm dünya halklarının yanındadır.  

Bizler; “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” felsefesi ile hiç hareket etmedik. Etmeyiz 

de!  

Lakin her kim ki milletimizin huzuru, topraklarımızın güvenliği, devletimizin bekası ve 

milli değerlerimizin varlığına göz dikerse bilsin ki, karşısında bugün burada toplanan insanlar 

gibi yürekli ve samimi bir insan seliyle karşılaşacaktır.  

Bu toprakların her karışında şüheda kanı vardır. Her karışı bizim kutsalımız, her bir 

insanı kardeşimizdir.  

Yeter ki yüreği millet, vatan ve memleket aşkı ile çarpsın. Kapımız ve soframız, 

meselesi Türkiye olan herkese açıktır. Allah bizlere de şehitlik mertebesinde, emaneti teslim 

edebilmeyi nasip eylesin.  

Kıymetli kardeşlerim, 

Bizler, dünyanın her yerinde faaliyet alanlarımızı genişletirken, diğer yandan 

ülkemizde güçlü bir ağ örerek her şehrimize ulaşıyoruz.  
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Genelin yanında, yerel sorunları da tespit ederek çözüm önerileri geliştiriyoruz. Bu 

sebeple MÜSİAD, diğer STK’lardan farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunuyor. 

Bu itibarla, giderek genişleyen yapımızı çok daha etkili ve üyelerimize çok daha fazla 

fayda sunabilen bir yönetim modeline kavuşturmak için Tazelenme sürecimizi başlattık.  

Elhamdülillah meyvelerini de almaya başladık. Toplamda dünya genelinde 314 

noktada ,Bu denli büyük bir yapıda ,sistem entegrasyonunu da tamamlamak üzereyiz.  

Proje bazlı, daha fazla üyesine çok daha geniş imkanlar sunan, üretim-ticaret-yatırım 

hattını ortaklık kültürü içinde harmanlayan bir yapı modeli inşa ettik.  

Allahım mahcup etmesin duasıyla çıktığımız bu çetin yolda 1.5 sene bile olmadan çok 

şükür hem sahada hem de devlet nezdinde, bu tazelenme hareketinden çok olumlu dönüşler 

aldık.  

MÜSİAD modeli olarak kayıtlara geçen bu sistemi ,kendi bünyelerine adapte etmeye 

çalışan kurumlar var artık.  

Devlet kurumları ile çok daha kapsamlı bir entegrasyon içine girdik. Bizimle birlikte 

hem planlama, hem de icra anlamında birlikte hareket eden ve etmek isteyen kurum ve 

kuruluşların sayısı her geçen gün artmaktadır.  

Bakanlıklar nezdinde, önerdiğimiz projelerin tek tek hayata geçtiğini görmekten gurur 

duymaktayız.  

Çalıştırmaya başladığımız bazı projelerin Türkiye’de sanayinin gelişmesi ve Anadolu 

sermayesinin itici gücü KOBİ’lerin sanayileşme süreçlerini hızlandıran çözümler olarak 

sunulması bizi mutlu etmektedir.  

Hatta orta ölçekli sanayi bölgeleri ile sanayi yapılandırması hareketimizin genişleyerek 

MÜSİAD’ı bu konuda bir standart belirleme ve akreditasyon kurumu haline getirmesi bizlerin 

hevesine heves, takatine takat katmaktadır.  

Kıymetli kardeşlerim, 

Tüm bu çaba ve mücadele sizler için.  
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Bakınız biz Turizm kaynaklarında çeşitlilik seçenekleri sunduğumuzda bakanlıklar 

nezdinde bile bu tür çalışmalar yapılmıyordu.  

Bugün yayla turizmi, Gastro turizm, Türk mutfak sanatları, sağlık turizmi  gibi 21 başlık 

artık ulusal planlara işlenmiş oldu.  

Aynı şekilde orta ölçekli işletmelerin sanayileşme hareketine destek amacıyla sanayi 

yerleşkeleri tasarladık.  

Bu yerleşkelerin standartlarını belirleme kurumu haline geldik. Ülke çapında 

belirlediğimiz sekiz bölgeden biri de kuzey Anadolu hattında yer almaktadır ve Ordu da bu 

bölge içindeki illerden biridir.  

Dünyada önemi gün geçtikçe artan ticaret nakil hatlarını geliştirmek ve Ordu gibi hem 

deniz lojistiğine yakın hem de kara hinterlandı olan illerimize uygun lojistik üsleri kurma 

projemiz hayata geçmek üzeredir.  

Şehir ekonomileri ve marka şehirler üretme kavramlarını yönetime geldiğim ilk 

günden beridir ısrarla zikrettim.  

Şehir eşleştirmeleri projemiz bitmek üzeredir.  

Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacaktır. Bu amaçla bilhassa 11. Kalkınma Planı 

çerçevesinde bu meselenin ele alınmasını sağladık.  

Hatta Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Akıllı şehirle ve şehir markaları konsepti ulusal 

bir hareket olarak elhamdülillah tescillendi.  

Her şehrin kendine özgü bir kimyası ve değerleri vardır. Bu çalışmamızdaki ana hedef, 

şehirlerin güçlü yanlarını ortaya çıkararak Dünya çapındaki muadilleri ile eşleştirmek ve 

şehirlerimizi birer dünya markası ve şehri haline getirmektir.  

Kırsal dönüşümü sadece tarımsal bir hareket olmaktan çıkarıp kırsalın da kent 

ortamında ve konforunda geliştirilmesi ve böylece tersine göçün desteklenmesi amacıyla 

Kırkentler Projemizi tasarladık.  

Bu proje kendi topraklarımızın üretim gücünü artırmak ve her ile ve bölgeye uyumlu 

bir ekonomik mimari tasarlamak amacındadır.  
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İllerin birbirleriyle olan ilişkilerini bir ticaret ve yatırım ağına dönüştürerek yurt 

dışından ortaklık ve yatırım önerileri ile onları buluşturmak da ikinci adımıdır.  

MÜSİAD INVEST bu açıdan bakıldığında sadece bir yatırım geliştirme modeli değil; 

üretim, ticaret ve yatırım sistemini birbirlerini destekleyecek şekilde çalıştırmaktır.  

MÜSİAD INVEST kapsamında her şubemiz ve temsilciliğimiz kendi bölgesinin üretim-

ticaret ve yatırım üssü olacaktır.  

Biz de bu amaçla ülkemizin en kapsamlı üretim-ticaret-yatırım planlama ve ortaklık 

yapılandırma hareketini başlattık.  

Sadece bu faaliyetlere özel komiteler açtık. Bu komitelerin yerel teşkilatlarda da 

kurulmasına başladık.  

Çok kısa bir süre zarfında her ilin ve bölgenin ekonomik yapısına uyumlu çalışma 

komiteleri hayata geçecek ve böylece Anadolu’daki ağlarımızın merkez ile olan irtibatı ve 

işbirliği güçlenecektir.  

Ordu’da da yayla turizmi, lojistik ağları geliştirme, kırsal dönüşüm ve kentleşme, orta 

ölçekli sanayi yerleşkeleri ile yatırım üsleri kurma projelerimiz kapsamında pilot çalışmalar 

başlatacağız.  

Şimdi sizlere çok daha etkin destekler sunmak üzere fon havuzları kurmaya başladık.  

Bu havuzlar hem projelerinize destek, hem yatırımlarınız için kaynak hem de 

tasarruflarınız için verimli birer işletim modeli sunmaktadır.  

Müstakil Değerler Fonu adını verdiğimiz bu üç ayaklı yapı ile nakti olarak çok daha 

güçlü bir MÜSİAD tasarlamaktayız.  

 

Kıymetli kardeşlerim, 

Bizler, herkes kazansın istiyoruz.  

Biz biliyoruz ki, bölgesel kalkınmayı başaran bir Türkiye, toptan kalkınma yolunda 

büyük bir güce de sahip olacaktır.  
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Biz, ülkesine, devletine ve milletine bağlı iş insanları olarak, bu hedefte elimizi taşın 

altına koymaya her zaman hazırız. 

Bizler, ülkemizin ve dünyanın şartlarını, yaşanmakta olan süreçleri doğru okuyor, iyi 

analiz ediyoruz. 

Davetimize severek icabet eden her bakanımıza, her bürokratımıza bu süreçler ile 

ilgili gördüğümüz fırsatları ve tehditleri anlatıyoruz. Eskisi gibi sadece belli zamanlarda görüş 

beyan eden bir MÜSİAD bulmuyorlar karşılarında.  

Artık MÜSİAD, hem öneri sunan, hem çözüm setleri oluşturan, hem planlayan hem de 

icra eden devasa bir yapı, bir sistem modeli olarak duruyor karşımızda. 

Artık sistemi ve yapısı taklit edilen, projeleri ve sahaya verdiği yeni kavramlarıyla 

yakından takip edilen, ilham alınan bir MÜSİAD var.  

Elhamdülillah Rabbime bizi bu günlere kavuşturduğu için. 

Elhamdülillah Rabbime bizleri bu yolda mahcup etmediği için. 

Elhamdülillah Rabbime çıktığımız bu çetin yolda yolumuzu açtığı için.  

Kıymetli Kardeşlerim, 

Göreve geldiğimiz ilk günlerde bir sözümüz vardı: Günün değil, hakikatin adamı olmak 

lazım. Gün değişir hakikat ise bakidir” 

Hakikat odur ki çalışmak ve üretmek bizi her daim taze tutar. 

Hakikat odur ki bu memleket, her nevi fedakarlığı hak eder. 

Hakikat odur ki MÜSİAD, bir kardeşlik ve memleket yoludur.  

Elhamdülillah Rabbime ki bizi bu yoldan ayırmadı, ayırmasın da!  

 

Kıymetli kardeşlerim 

Sözlerime son verirken, yeni şubemizin Ordu ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere 

ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. 
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Şube başkanım Süleyman bey ve yönetimine, başarılı çalışmalara imza atacakları 

inancıyla başarılar diliyor, Müsiad Yerel üst kurul başkanım ahmet bey ve komite üyeleri İle 

birlikte, bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Allaha emanet 

olun. 

Abdurrahman Kaan 

MÜSİAD Genel Başkanı 

 

 


