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BAŞKANDAN

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı
Dr. Lütfi ŞİMŞEK

“2016’DAN 
BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK” 

2015 yılı, ülkemiz açısından genel 
anlamda sancılı süreçlerin ve asla 
yaşamayı arzu etmediğimiz olay-
ların yaşandığı bir yıl oldu. Millet 
olarak, özellikle son on yılda her 
alanda yakaladığımız istikrardan 
rahatsız olanların ve onların 
ülkemiz içerisindeki işbirlikçilerinin 
ülkemizdeki huzur, barış ve kardeş-
lik ortamını bozmak, savaş ve kaos 
ortamı oluşturmak için harekete 
geçtiğine şahit olduk.

 7 Haziran seçimlerinin ardından 
oluşan siyasi boşluğu fırsat olarak 
kullanmak isteyen eli ve vicdanı 
kanlı terör örgütünün kalleş terör 
saldırıları ile askerlerimizi, polisle-
rimizi, güvenlik güçlerimizi ve sivil 
vatandaşlarımızı hedef alması, ül-
kemiz üzerinde oynanmak istenen 
oyunun ne denli büyük olduğunu 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. 

Hem sivil vatandaşlarımızın hem de 
güvenlik güçlerimizin hedef alın-
dığı olayların asıl amacı ülkemizin 
bir savaş ortamının içine çekilmek 
istenmesidir. 

Milletimiz yaşanan bu terör olay-
ları karşısında vakarını korumuş, 
kandan ve terörden nemalanan 
bu odaklara asla izin vermemiştir. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, terö-
rün, iyisinin, kötüsünün, haklısının, 
haksızının, ideolojisinin, milletinin, 
dininin, mazeretinin olamayaca-
ğını, her zaman terörün karşısında 

olacağımızı ve devletimizin terör 
olayları karşısında tüm imkânlarını 
seferber ederek mücadelesini 
sürdürmesini de desteklediğimizi 
özellikle ifade etmek istiyoruz.

İş dünyasının temsilcileri olarak, ül-
kemizin geleceği açısından bir dö-
nüm noktası olduğuna inandığımız 
1 Kasım seçimlerinde milletimiz 
tercihini istikrardan yana kullanmış 
ve bu sayede 7 Haziran seçimlerinin 
ardından oluşan 5 aylık belirsizlik, 
kaos ortamı ve uzlaşmaz siyasi 
anlayış sona ermiş, yeniden güçlü 
bir siyasi irade oluşmuştur. 

Bizler, bu sonuçları Yeni Türkiye’nin 
inşası, ülkemizin gelecek vizyonu ve 
hedefleri açısından bir fırsat olarak 
görüyor, önümüzdeki seçimsiz 
geçecek 4 yıllık sürecin, istikrarın, 
yatırımların ve büyümenin sürmesi 
adına yeni bir sayfanın açılması 
anlamını da taşıdığına inanıyoruz. 
Bu sonuçların ardından millet 
olarak sorumluluğumuz bir kat 
daha artmıştır. 

İstikrarımızın kaldığı yerden devam 
etmesi için reformların sürmesi, 
ülkemizde ve şehrimizde devam 
eden projelerin ivedilikle tamam-
lanması, ülkemizi 2023’e taşıyacak 
yeni projelerin üretilmesi konusu 
yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca 
milletimizin ortaya koyduğu bu 
irade sivil ve özgür bir anayasayı 
daha da zorunlu hale getirmiştir. 

Bu doğrultuda özünü milletimizin 
milli ve manevi değerlerinden alan, 
toplumun her kesimini kapsayan 
yeni sivil bir anayasa çalışmalarına 
da vakit kaybetmeden başlanması 
gerektiğini bir kez daha dile getir-
mek istiyoruz.

Dünya üzerinde ve özellikle de 
Orta Doğu’da yaşanan savaş ortamı 
ülkemizin ve şehrimizin ihracatını 
da olumsuz yönde etkilemiştir. 

İş âleminin aktörleri olarak bizler 
de hedeflerimizin büyük olduğu 
bir dönemde bu durumun kalıcı 
olmaması ve kayıpların telafi edil-
mesi adına çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz. 

Bu doğrultuda Orta Doğu’da 
yaşanan savaş ve kaos ortamından 
dolayı en büyük ihracat pazarımız 
olan Irak’ta yaşadığımız kaybı telafi 
etmek ve uluslararası ambargonun 
kaldırılmasının ardından yeni 
açılan İran pazarını değerlendirmek 
amacıyla 27 Konyalı sanayici ve 
işadamının katılımı ile Tahran ve 
Tebriz şehirlerini kapsayan İran 
yurtdışı iş gezisi organizasyonu 
gerçekleştirdik. 

Bunun yanı sıra şubemizin daveti 
üzerine şehrimize gelen Cibuti 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi 
Mr. Aden Houssein Abdillahi ve Tan-
zanyalı iş adamı Dr. Jamal Hazam’ın 
katılımları ile fabrika gezileri ve 

istişare toplantıları düzenleyerek, 
önümüzdeki dönemde gerçekleş-
tirilecek iş gezilerinin alt yapısını 
oluşturmayı amaçladık. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak, 1 Kasım 
seçimleri ile yeniden yakaladığımız 
istikrarın ekonomik anlamda da 
sonuç vermesi adına millet olarak 
hepimize büyük sorumluluklar 
düştüğü kanaatindeyiz. 

Bu noktada gerek şehrimizin ve 
ülkemizin 2023 ihracat vizyonuna 
katkıda bulunmak, gerekse de Kon-
yalı sanayicilerimize yeni pazarlar 
açmak adına önümüzdeki dönemde 
yurtdışı iş gezilerimizin devam 
edeceğini belirtmek istiyoruz.    

Geleneksel hale getirdiğimiz İSO İlk 
1000 Konyalı Firmalar Ödül Töreni 
programımızı bu yıl Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Borsası ve Kon-
ya Ticaret Odası ile birlikte Ekonomi 
Bakanımız Nihat Zeybekçi, K.K.T.C. 
Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sunat Atun ve Konya Protokolünün 
katılımıyla şubemizde gerçekleş-
tirdik. 

Türkiye’nin İlk 1000 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde yer alarak şeh-
rimizi temsil eden firma sayısının 
önümüzdeki yıllar içerisinde hızla 
artması hem iş dünyası temsilcileri 
hem de Konyalılar olarak en büyük 
temennimizdir.



Şube olarak ekonomi program-
larının yanı sıra sosyal, kültürel 
ve tarihi faaliyetler de gerçekleş-
tirmeye gayret gösteriyoruz. Bu 
düşünce ile tarihi miraslarımıza 
sahip çıkmak, geçmişten gelece-
ğe ticaretin gelişimini temsili ola-
rak ortaya koymak ve günümüz 
modern ticaretinin gelişmesinde 
en büyük paya sahip olan ahilik 
kültürünü yaşatmak amacıyla 
MÜSİAD Konya Kızılören Kuruçeş-
me Kervansarayımızda “Mâzi’den 
Âti’ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü” 
programımızı üyelerimizin ve 
Konya protokolümüzün yoğun 
katılımlarıyla icra ettik.

1 Kasım seçimleri ile ülkemizde 
yeniden sağlanan siyasi istikrarın 
ardından önümüzdeki sürecin re-
formlarla geçirilmesi gerektiğini 
her platformda dile getiriyoruz. 

Bu çerçevede gerek iş dünyasının 
temsilcileri olmanın gerekse de 
sivil toplum kuruluşu olmanın 
verdiği sorumluluk bilinciyle 
yeni kurulan hükümette yer alan 
kabine üyelerine yönelik olarak 
düzenlediğimiz ziyaretlerimiz 
esnasında “64. Hükümetten 
Beklentiler” isimli raporumu-
zu kabine üyelerine sunarak 
ülkemizi yakından ilgilendiren 
pek çok konuda görüşlerimizi dile 
getirdik.

2011 yılının Mart ayında başlayan 
ve günümüzde hala devam eden 

Suriye’deki iç savaş, zorunlu 
göç ve bu göçün beraberinde 
getirdiği sorunlar hepimizin 
malumudur. Ülkemize sığınan Su-
riyeli misafirlerin sayısı 2 milyonu 
aşarken, şehrimizde ikamet eden 
Suriyeli misafirlerin sayısı ise 60 
binin üzerindedir. 

Şubemiz tarafından Mevlana 
Kalkınma Ajansı desteği ile 
hazırlanan Konya’daki Suriyeli 
Misafirlerin Ekonomik Potansiyel-
leri ve İşbirliği İmkânlarının Belir-
lenmesi Araştırma Raporu’muzda 
belirttiğimiz gibi yıllardır 
ülkemizde ikamet eden bu kar-
deşlerimizin çalışma hayatımıza 
dâhil edilmesinin hem ekonomik 
kazanımlara dönüşeceği hem de 
bu kardeşlerimizin daha iyi şart-
larda yaşama ve çalışma imkânı 
bulacağı kanaatini taşıyoruz. 

Ayrıca Suriyeli misafirlerimizin 
Konya’da yatırım yapabilmeleri-
nin önündeki engelleri kaldırmak 
adına bir Suriye Çalışma grubu 
kuracağımızı da burada belirtmek 
isterim. 

Bu çalışmanın Savaş sonrası Suri-
ye’deki ortak yatırımlara da ciddi 
altyapı oluşturacağına inancım 
tamdır.

Ülkemizde ve şehrimizde cereyan 
eden olaylar doğrultusunda 
değerlendirecek olursak geride 
bıraktığımız yılın iş dünyası 

açısından zor bir yıl olduğunu 
söyleyebiliriz. Yaşanan terör olay-
ları ve yıl içerisinde gerçekleşti-
rilen genel seçimler her ne kadar 
2023 hedeflerine koşar adımlarla 
ilerleyen şehrimizin ve ülkemizin 
hızını kesmiş, ekonomisinde 
duraklamaya sebep olmuşsa da 
bu yaşananlar bizleri hedefleri-
mizden asla alıkoyamayacak ve 
bu kutlu yürüyüş sonsuza dek 
sürecektir. 

Avrupa ve Dünya ekonomilerin-
deki daralma ve krize rağmen 
büyümesini istikrarlı bir şekilde 
sürdüren ülkemiz ekonomisinin 
yeni yıl ile birlikte daha da iyi 
noktalara geleceğine inancımız 
tamdır. 

Hükümetimiz tarafından Orta 
Vadeli Programda 2016 yılı için 
büyüme beklentisinin yüzde 
4,5, 2017 ve 2018 yılları için 
de yüzde 5 olarak belirlenmesi 
ve uluslararası ambargonun 
kaldırılmasının ardından İran’ın 
bu yıl ihracatımıza yüzde 8-10 
oranında katkı sağlayacağının 
öngörülmesi bu düşüncelerimizi 
desteklemektedir.

MÜSİAD Konya Şubesinin geçmiş 
3 yılı ve içinde bulunduğumuz 
2016 yılının bir değerlendirmesi-
ni yapacak olursak MÜSİAD Konya 
denilince; iş âlemini temsil eden 
bir STK olarak kurumsallaşma-
sını derinleştirmiş, büyümesini 

sürdürmüş ve geçmişten gelen 
dinamizmini artırarak faaliyet-
lerine devam edegelmiş, kendi 
şehrinde MÜSİAD Seydişehir’i 
üretebilen bir derneği,
Anadolu’nun kadim başkenti 
olan Konya’da Ahilik geleneğinin 
taşıyıcısı olmayı, ticaretin tarihi 
ve kültürel değerlerini 1000 yıllık 
bir Kervansaray çatısı altında 
yaşatmayı ve Anadolu’yu vatan 
toprağı yapan Selçukluya olan 
vefa borcunu tarihi, sosyal ve 
kültürel etkinliklerle ödeme ka-
biliyetine ulaşan bir sivil toplum 
kuruluşunu,

En önemlisi de Konya Sanayisini 
ve iş âlemini her zamankinden 
daha fazla Dünya’ya açmayı 
üyeleriyle küresel ticarette 
daha aktif yer almayı, ihracatçı 
firmalara yeni pazarlar açmayı, 
ilk defa ihracat yapan Kobilerin 
sevincine ortak olmayı, Anadolu 
sermayesinin göz ardı edildiği 
DEİK bünyesinde Konya’nın hiç 
olmadığı kadar nicelik ve nitelik 
olarak etkin olmasını sağlayan 
büyük bir kurumu gördüğümü 
sizlerle paylaşmak isterim. 

Sevgili Dostlarım, bu gelişmelerin 
ışığında ekonominin aktörleri 
olarak 2016’dan beklentilerimizin 
yüksek olduğunu ifade ederken, 
sizlere bir kez daha vurgulamak 
isterim ki;
Geleceğe Umutla Bakıyoruz.
Selam Ola…          
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KONYA’NIN GURURLARI 
ÖDÜLLERİNİ İKİ 

BAKANIN ELİNDEN ALDI
MÜSİAD Konya Şubesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya 
Ticaret Odası tarafından müştereken organize edilen İSO İlk 1000 Konyalı 
Firmalar Ödül Töreni’ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bakan Yardımcısı 
Adnan Yıldırım, K.K.T.C. Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Konya 
Valisi Muammer Erol, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yenilen akşam yemeği-
nin ardından ödül töre-
ninin açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “Şehrimizin ve 
ülkemizin sorunlarına çö-
züm üretmek, ekonomik 
gelişimine katkı sağla-
mak amacıyla 22 yıl önce 
kurulan şubemiz, bugün 
de amacından sapma-
dan, gerek iş dünyası-
nın temsilcisi olmanın 
gerekse de sivil toplum 
kuruluşu olmanın verdiği 
sorumlulukla çalışma-
larına ara vermeden 
devam etmektedir. Bizler 
şehrimizin ve ülkemizin 
dünya sahnesinde hak 
ettiği yerlere gelebilmesi 
için ülkesine, milletine ve 
davasına sevdalı insanla-
rın birlikteliğine inanıyor, 
şube olarak tüm çalış-
malarımızı bu birliktelik 
ruhuna uygun olarak 
şehrimizin tüm mozaikleri 
ile beraber gerçekleştir-
meye özen gösteriyoruz. 
Bugün düzenlediğimiz 
programımız da bunun 
en açık göstergesidir. He-
pimizin malumu olduğu 
üzere Konya Sanayisi, 
özellikle son 12 yılda 
sanayide büyük bir sıçra-
ma yaparak değişim ve 

dönüşüm içerisine girmiş, 
80 değişik sektörde 
üretim ve dünyanın 170 
ülkesine ihracat yapar 
hale gelmiştir Şube 
olarak İhracat konusu-
nu ülkemizin geleceği 
açısından vazgeçilmez 
bir unsur olarak görüyor 
ve bu doğrultuda faaliyet-
ler yürütüyoruz. 2014 yılı 
içerisinde Sudan Yatırım 
Bakanı ve beraberindeki 
işadamı heyetini şube-
mizde ağırlayarak heyet-
te yer alan iş adamları ile 
Konyalı sanayicilerimizin 
iş görüşmeleri yapmala-
rını sağladık. Ardından 
Nijerya Eyalet Valisi ve 
beraberinde yer alan 
160 kişilik Ticaret ve Alım 
Heyetini, Konyalı Sana-
yicilerimizle şubemizde 
düzenlediğimiz ikili iş 
görüşmelerinde bir araya 
getirdik. Son olarak 2015 
yılı içerisinde aralarında 
Ticaret Odası ve Sanayi 
Odası Başkanlarımızın 
da yer aldığı 42 Konyalı 
Sanayicimizin katılımı ile 
Katar’a iş gezisi düzenle-
yerek Katarlı işadamları 
ile iş görüşmeleri gerçek-
leştirdik ve kendilerini de 
iş görüşmeleri yapmak 
üzere şehrimize davet 
etme fırsatı bulduk. 

Bakan Zeybekçi

K.K.T.C. Ekonomi Bakanı Atun

Başkan Şimşek
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K.K.T.C. Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun da “Türkiye Kıbrıs için çok 
önemli bir ülke Anavatanımız ne kadar güçlüyse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
de siyaseten ve ekonomik olarak o kadar güçlüdür. En kısa zamanda Türkiye’nin 
yine istikrarlı bir hükümete kavuşacağına inanıyorum. Öğrencilik yıllarında 
Türkiye’de bulunduğum dönemde yöneticiler 1 milyar dolar döviz rezervinin 
bulunduğunu söylediklerinde inanamıyorduk. Bugün su götürmez bir gerçek var 
ki Türkiye’nin döviz rezervi 150 milyar dolar. Eğer bir büyüme varsa o zaman aynı 
hükümet devam etmelidir. Türkiye’nin gücü ne kadar artarsa Kıbrıs’ında ekonomik 
ve siyasi gücü de o ölçüde artmış olur” şeklinde konuştu.

Günümüze baktığımızda özellikle Orta Doğuda ve 
Dünya üzerinde yaşanan savaş ortamı ülkemizin ve 
şehrimizin ihracatını olumsuz etkilemektedir. Hedefle-
rimizin büyük olduğu bir dönemde bu durumun kalıcı 
olmaması en büyük temennimizdir. İhracatımızda 
yaşanan gelişmeler ışığında sanayicimizi teşvik ede-
cek yeni sanayi politikalarına ihtiyaç duyduğumuzu 
ve bu konuda acilen çözüm üretilmesi gerektiğini dile 
getirmek istiyoruz. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak yaşanan savaş ve 
kaos ortamından dolayı en büyük ihracat pazarımız 
olan Irak’ta yaşadığımız kaybı ambargonun kaldı-
rılmasının ardından yeni açılan İran pazarına hızla 
yönelerek aşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda İran’ın 
Ankara Büyükelçisini şehrimizde ağırlayarak gerekli 
girişimlerde bulunduk ve önümüzdeki aylar içerisinde 
iş gezisi gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İstanbul 
Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 

1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konya’mız 24 
firma ile yer almıştır. Açıklanan İSO ilk 1000 sıralama-
sında Konya merkezli 24 firmanın 14’ünün MÜSİAD 
Konya Şubesi üyesi firmalar olması bizleri ayrıca 
gururlandırmıştır. Kritik dönemlerden geçtiğimiz şu 
günlerde millet olarak hepimize büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Ülkemizde kaos ve karmaşa ortamı oluş-
turmayı amaçlayan bu girişimlerin 7 Haziran seçimle-
rinin ardından gerçekleşmesi siyasi istikrar ortamının 
önemini de bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemizin 
her alanda büyüme kaydettiği dönemlerin güçlü siyasi 
iktidarlar döneminde yaşanması da bunun en büyük 
kanıtıdır. Bu minvalde siyasilerimizden genel seçim-
lerin ortaya çıkardığı sonuçlara göre hükümet kurma 
çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırmalarını ve güçlü 
bir hükümet kurulamayacağı kanaati oluşmuşsa da 
vakit kaybetmeden takdiri yeniden millete bırakmaları-
nı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

ETİ ALÜMİNYUM

KONYA ÇİMENTO

PAKPEN

GİTAŞ

KONYA ŞEKER

TÜMOSAN

AKOVA SÜT
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HEKİMOĞLU UN

OVA UN

HELVACIZADE

AKBEL SÜT

ENKA SÜT

KOMYAPI-KOMBASSAN KAĞIT

Törende son olarak konuşan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ise konuşmasında, “Son dönemde bilerek, 
planlayarak, vicdanını satan namertlerin kirli kollarının 
harekete geçtiğini görüyoruz. Ama şunu asla unut-
masınlar bu yüce millet asla tarihin boyunca dizinin 
üzerine çökmedi. Asla esir olmadı. Gerektiğinde 
Balkanlarda, Kafkaslarda ve Yemen çöllerinde, Allahu 
Ekber Dağlarında binlerce verdik. Bunu namertler, 
hainler bilmez. Onlar şehadeti de bilmez.

 Bir Kürt şehidimizin eli öpülesi anası dün, bu Kürt-
Türk savaşı değil, kafirle Müslüman’ın savaşı demişti. 
Bu savaş hainlerle bu ülkenin evlatları, mertlerle 

namertlerin, kafirlerle Müslümanların, nesebi bilin-
meyenlerle bu ülkenin asil evlatlarının savaşıdır. Yine 
inşallah bu savaşta galip gelen bu millet olacaktır. 7 
Haziran seçimlerinde millet bizlere siyasi ve ekono-
mik istikrarına devam dedi. 

Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da seçim akşamı 
Genel Merkezin balkonuna çıktı ve milletin iradesi 
başımızın üzerindedir dedi. Millet böyle diyorsa bizim 
için tartışma bitmiştir. 7 Haziran akşamı el kol salla-
yanlar kendisi çıkamayıp da genel başkan yardım-
cısını çıkarıp ahkamlar kesen hafiften dalga geçen 
tipler vardı. Açıkça şunu söylüyorum; samimi değiller.

AYDINLAR YEDEK PARÇA
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Hasbi ve samimi değiller. Bu millet samimiyeti 
gayet iyi biliyor. Bu millet senin nabzından ve se-
sinin titremesinden samimiyetini yüzde yüz tahlil 
eder. Önceki gün Sayın Kılıçdaroğlu, Ahmet 
Davutoğlu koalisyon kurmak istiyor da cumhur-
başkanı Erdoğan istemiyor dedi. Önce bir kere 
haddini bil. Nerede ne konuşacağını bil. Senin 
partinle ilgili sana söyleyeyim, sen koalisyon kur-
mak için yanıp tutuşuyorsun ama seni alt etmek 
için o partide olanlar buna izin vermeyecek ha-

berin olsun. Bunları net söylüyorum. Bir taraftan 
koalisyon görüşmeleri sürüyor, diğer yandan 40 
kafadan 40 farklı ses çıkıyor. Sen önce bunun 
önüne geç” ifadelerine yer verdi. 

Konuşmaların ardından Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ve K.K.T.C. Ekonomi, Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Sunat Atun İSO İlk 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesine Konyalı firmalara ödüllerini 
birlikte takdim ettiler.  

8
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KONYALILAR 
GELENEKSEL İFTAR 

PROGRAMINDA 
BİR ARAYA GELDİ  

MÜSİAD Konya Şubesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası 
tarafından “Birlikte Konyayız” sloganıyla her yıl Ankara’da düzenlenen Geleneksel Konyalılar 

İftar Buluşması programının 10.su Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Lütfi Elvan’ın 
onur konuğu olarak katıldığı organizasyonla gerçekleştirildi. Programa, Anıkara’da görev yapan 
Konyalıların yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Kerim Özkul, AK Parti Konya Milletvekili 

Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, MHP Konya Milletvekili Sait 
Gönen, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektör Vekili Prof. Dr. Önder Kutlu, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı 

Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
İbrahim Özen, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Hakan Özer, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası 

temsilcileri, yerel ve ulusal basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. 

İftar yemeğinin ardından programın açı-
lış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Ülke-
mizin Ramazan Ayı’nın manevi iklimine 

büründüğü şu günlerde millet olarak siyasi 
ve ekonomik anlamda önemli süreçler-
den geçmekteyiz. Toplumumuzun ve reel 
sektörün temsilcileri olan bizlerin bir numa-
ralı gündem maddesini hepimizin malumu 
olduğu gibi 7 Haziran seçimlerinin ortaya 
çıkardığı siyasi tablo oluşturmaktadır. İş 
âleminin temsilcileri olarak hükümet kurma 
sürecinin başladığı bu aşamada siyasi-
lerimizden temel beklentimiz, ülke olarak 
yakaladığımız istikrar ve güven ortamının 

devamı, elde ettiğimiz kazanımlarımızın 
kaybedilmemesi, gerek ülke genelinde ve 
gerekse de şehrimizde devam eden proje-
lerin bir an önce nihayete erdirilmesi, yeni 
projelerin üretilmesi ve yatırımların sürmesi 
için seçimlerden çıkan sonuçlara göre sü-
recin hızla işletilerek yeni hükümeti kurma 
çalışmalarının bir an önce tamamlanması-
dır. Ülke olarak önceliğimizin seçim atmos-
ferinden acilen çıkarak yeniden ekonomi 
olması gerekmektedir. Bu durum, 2023 
hedeflerimiz açısından üzerinde titizlikle 
durulması gereken ve herkese çok önemli 
görevli vazifelerin düştüğü çok hassas bir 
konudur” ifadelerine yer verdi.10
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Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Öztürk de Türkiye’nin son yıllarda büyü-
düğüne dikkat çekerek, “Konya, bu büyümeye 
en büyük katkı sağlayan il. İhracat artışıyla, 
sağladığı istihdamla, giderek büyüyen firmala-
rıyla Konya tüm kurumların birlik ve beraberliği 
sayesinde dünyaya hızla açılan bir şehirdir. 
Konya’nın kalkınması için her bir kurum gereğini 
yerine getirmektedir” dedi.AK Parti Konya Millet-
vekili Ziya Altunyaldız da yaptığı konuşmasında, 

“Konya, tüm kurumlarıyla uzun yıllardır birlikte 
olma iradesini ortaya koyan ve bunu başara-
bilen ender kentlerdendir. Konya artık sadece 
tarım şehri olarak değil; son yıllarda sanayide 
yaptığı atılımla ticaret ve sanayi şehri olarak 
da anılmaktadır. Bizler de hemşerimiz ve Sayın 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun önderli-
ğinde gerek ülkemize ve gerekse de şehrimize 
yeni projeler kazandırmak adına çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuk Öztürk Dr.Lütfi Şimşek Memiş Kütükcü Hüseyin Çevik11
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MHP Konya Milletvekili Sait Gönen ise, parti 
ayırt etmeksizin Konya’nın sorunları için ça-
lışmaya devam edeceklerini söyledi. Gönen, 
Konya’nın bu konuda birlik ve beraberlik içeri-
sinde olduğunu belirterek, Konya için her şeyi 
yapmaya hazır olduklarını kaydetti.         

Son olarak konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme eski Bakanı Lütfi Elvan da “Biz bu 
ülkenin önünün açılmasında önemli bir gayret 

sarf ediyoruz. Önemli kazanımlar elde ettik. Bir 
taraftan demokratikleşme diğer taraftan eko-
nominin gelişmesi ve sosyal devlet anlayışının 
tesisi bu üç unsurun birlikte gerçekleştirildiği 
neredeyse Cumhuriyet tarihinde tek dönem 
olarak yer aldı. Seçim sonuçları hiçbir partiye 
tek başına iktidar olma şansı vermedi. Koalis-
yon görüşmeleri için hiçbir kırmızı çizgimizin 
olmadığını ve tüm yönleriyle diğer partilere açık 
olduğumuzu ifade ettik. 

Lütfi Elvan Dr.Lütfi Şimşek
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Ülkemizin bir an evvel bir hükümete kavuşmasını 
biz de arzu ediyoruz. Ancak, bugüne kadar elde 
etmiş olduğumuz kazanımlarımızdan hiçbir şe-
kilde geri adım atmamız söz konusu olmayacak-
tır. Türkiye’nin geleceği için çalışmaya bundan 
sonra da devam edeceğiz. Bu konuda özellikle 
koalisyonun kurulması yönünde gereken çabayı 
göstereceğiz. Ancak anlaşma sağlanamaması 
halinde bugüne kadar elde etmiş olduğumuz 
kazanımların bir anlamda geri götürülmesi isten-

mesi halinde bu ülkenin geleceğinin bir anlamda 
daha karanlık bir ortama itilmesine kesinlikle izin 
vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Program, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi 
Şimşek, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik’in Bakan Elvan’a hediye takdimi ve toplu 
fotoğraf çekimi ile son buldu.
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Katılımcılar, yapılan duaların 
ardından develer ve atlardan oluşan 
temsili ticaret kervanı ile 2 km yol 
kat ettikten sonra MÜSİAD Konya 
Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı’na 
ulaşarak kervandan ticaret mallarını 

indirdiler. Katılım-
cılar yapılan bu 
kervan yürüyüşü ile 
birlikte geçmişten 
günümüze ticaretin 
gelişimini temsili 
olarak gerçekleştir-
miş oldular.

Temsili yürüyüşün 

ardından programla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Ticaret konusu bugün olduğu gibi 
geçmişte de insanların en önemli uğ-
raşlarından biri olmuştur. Gerek dev-
letlerin gerekse de insanların ticareti 
daha kolay bir şekilde yapabilmek 
adına yaptıkları çalışmalar günümüz 
ticaretinin ortaya çıkmasını sağlamış-
tır. İçerisinde yer aldığımız Anadolu 
coğrafyasında hüküm süren Selçuklu 
ve Osmanlı Devletleri ticareti daha 
iyi şartlar altında yapabilmek için o 
günün şartlarında önemli çalışmalar 
yürütmüşlerdir. Bunların başında ise 

ulaşım ve konaklama imkânlarının 
çok kısıtlı olduğu o dönemlerde 
ticaret kervanlarının konaklamaları 
ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları 
amacıyla işlek ticaret yollan üzerinde 
yaptırılan büyük hanlar, kervan-
saraylar, günümüz esnaflığının 
temellerinin atıldığı ahilik çalışmaları 
ve temelini Ahilik’ten alan lonca 
sistemi gelmektedir. İşlek ticaret 
yolları üzerinde yapılan kervansaray-
larda yolcuların hayvanları ile birlikte 
üç gün parasız kalma ve vakfiyelerin-
deki tarifeye göre yemek hakkı vardı. 
Yine Selçuklu Türkiye’si zihniyetine 
uygun olarak kervansaraylara gelen 

Müslüman, Hristiyan, zengin, fakir, 
hür ve köle bütün konuklara aynı 
yemek verilmesi ve eşit davranılması 
İslam dininin misafirperverliğe, 
ticarete ve hayırseverliğe verdiği 
ehemmiyeti de ortaya koyması 
bakımından son derece önemlidir. Şu 
an içerisinde yer aldığımız Kızılören 
Kuruçeşme Kervansaray da 1.Gıya-
seddin Keyhüsrev zamanında 1207 
yılında yapılmış ve geçmişte önemli 
ticaret kervanlarının geçiş güzergâhı 
üzerinde yer almıştır. MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak tarihi değerlerimizi 
yaşatmak ve tarihi mirasımıza sahip 
çıkmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
bu tür programlarımız sürecektir. 
Ayrıca günümüz modern ticaretinin 
gelişmesinde en büyük paya sahip 
olan ve esnaflığının, tüccarlığının ve 
sanatkârlığının temeli kabul edilen 
Ahiliği de Anadolu girişimcisi olarak 
bizler sanatın, ticaretin ve mesleğin, 
olgun kişilik, güzel ahlak ve doğru-
lukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere 
uzanan bir gelenek, yüzyıllar boyu 
toplumumuzun sosyal ve ekonomik 
omurgasını oluşturan bir örgütlenme 
şekli, toplumsal kimliğimiz açısından 
daima sahiplenmemiz gereken çok 
özel bir kültür olarak görüyoruz. 

MÂZİ’DEN ÂTİ’YE 
TİCARET KERVANI 

YÜRÜYÜŞÜ
 DÜZENLENDİ

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından tarihi miraslara sahip çıkmak 
ve geçmişten geleceğe ticaretin gelişimini temsili olarak ortaya 
koymak amacıyla düzenlenen “Mâzi’den Âti’ye Ticaret Kervanı 

Yürüyüşü” programı MÜSİAD Konya Kızılören Kuruçeşme 
Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. Programa Konya Valisi 

Muammer Erol, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Kerim Özkul, 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, Selçuklu 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, AK Parti Meram İlçe Başkanı İbrahim Özen, Konya 

Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik, MÜSİAD Konya 5. Dönem Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz, İç Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Federasyonu 
Başkanı Adem Alemdar, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü 

Cemil Paslı, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri, basın mensupları 
ve çok sayıda davetli katılım sağladı.
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Geçmişte ticaretle uğraşanların 
yaşadıkları sorunlar hepimizin 
malumu. Ancak geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de sanayicilerimiz, 
tüccarlarımız, girişimcilerimiz 
ticaretle ilgili birçok noktada sorunlar 
yaşamaktadır. Özellikle günümüz 
ticaretinin önemli bir kısmının deniz 
yoluyla sağlandığını göz önünde 
bulundurursak, şehrimizin denizlere 
uzaklığı ve liman bağlantısının bu-
lunmaması Konyalı sanayicilerimiz 
için bir dezavantaj oluşturmaktadır. 
Şehrimizin bu özelliğinin oluştur-
duğu eksikliğin telafi edilmesi ise 
şehrimizi oluşturan tüm dinamik-
lerin ortak görevidir. Bu eksiklikten 
hareketle şubemiz tarafından projesi 
hazırlandıktan sonra bir Konya ve 
bir bölge projesi haline gelen, yet-
kili makamlarca yatırım kapsamına 
alınan ve çalışmalarına başlanan 
Konya-Karaman-Mersin ekonomi 
ve sanayi koridoru oluşturmayı esas 
alan Lojistik Projelerimizin bir an 
önce tamamlanması, Konya sanayi-

sinin liman bağlantısının sağlanması 
ve yabancı yatırımların şehrimize 
yönelmesi için hayati öneme sahiptir. 
Bu sayede Konyalı sanayici ürettiği 
ürünleri daha hızlı ve daha düşük 
maliyetle limanlara ulaştırabilecek 
ve uluslararası rekabet şartlarında eli 
güçlenecektir. Ayrıca son dönemlerde 
ülkemizde, bölgemizde ve dünya 
üzerinde yaşanan olaylardan dolayı 
ekonomik anlamda yaşadığımız 
kayıplardan son derece rahatsız 

olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. 
Gerek ülke olarak gerekse de şehir 
olarak 2023 hedeflerimize doğru 
hızla ilerlerken yaşadığımız bu sancılı 
sürecin bir an önce bitmesi en büyük 
arzumuzdur. 7 Haziran seçimlerinin 
ardından ülkemizde yaşanan terör 
olayları her ne kadar ekonomimizi 
sekteye uğratsa da iş aleminin aktör-
leri olarak, ülkemizin içinden geçtiği 
her sancılı dönemde sorumluluk 
üstlenerek üretmekten ve ülkesi 

için çalışmaktan asla vazgeçmeyen 
Anadolu Sanayicisinin bugün de 
bu sorumluluk bilinciyle harekete 
edeceğine ve her alanda yeniden is-
tikrarın sağlanacağına olan inancımız 
sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 
bugün Ankara’da yaşanan menfur 
saldırıyı şiddetle lanetliyor, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızı rahmet, 
yaralılarımıza acil şifa, ailelerine ve 
milletimize başsağlığı diliyorum” 
ifadelerine yer verdi.

Dr.Lütfi ŞimşekMuammer Erol Ahmet Sorgun
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Ardından konuşan Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de, “Ker-
vansaraylar, yüzlerce yıl Anadolu’yu 
zenginleştiren, geliştiren, doğru ve 
güvenilir ticaretin en önemli unsur-
larından biri olmuştur. Ticaret yolları 
üzerinde 30 veya 40 km aralıklarla 
yaptırılan bu kervansaraylar devlet 
ekonomisine ciddi katkılar sağlamış 

aynı zamanda da günümüz ticaretinin 
temellerinin atılmasını sağlamıştır. 
Millet olarak çok derin bir geçmişe 
ve kültüre sahibiz. Bugün ülkemize 
baktığımızda ekonomi başta olmak 
üzere her alanda dünya ülkeleri ile yarış 
halindeyiz. Bundan rahatsız olanlar 
her fırsatta istikrarımıza, kardeşli-
ğimize kast etse de asla amaçlarına 

ulaşamayacaklardır” ifadelerini 
kullandı. Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında 
düzenlenen programın son derece an-
lamlı olduğunu belirterek, “Böylesine 
anlamlı bir programı gerçekleştirdikleri 
için MÜSİAD Konya Şubesi’ne teşekkür 
ediyorum. Atalarımızdan bizlere 
miras kalan bu eserlerin aktif olarak 

kullanılması gerçekten guru verici 
bir durumdur. Çünkü bu tür eserler 
Anadolu’nun Türk yurdu olduğu tarih-
ten itibaren Selçukluların Anadolu’ya 
mühürleri niteliğindedir. Bugün 
yaşanan olaylardan dolayı millet olarak 
çok üzgünüz, terör nereden ve kimden 
gelirse gelsin herkes tarafından 
lanetlenmelidir” dedi. 
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Akabinde söz alan AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun da, “Geçmişte 
Anadolu önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapıyordu. Bugün de ülkemiz dünya 
ticaretinin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu milletin bin yılı aşkın süredir 
devam eden yürüyüşünü kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir. Geçmişte ti-
caretin yapıldığı hanların ve kervansarayların yerini günümüzde hızlı trenler, hava 
alanları ve lojistik merkezler almış durumda. Bugün hem anlamlı hem de acı bir 
gün yaşıyoruz. Ankara’da yaşanan terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. Bütün 
milletimizi hedef alan bu saldırı bizi asla yıldıramayacaktır” şeklinde konuştu. 
Son olarak konuşan Konya Valisi Muammer Erol da konuşmasında, “Bin yılı aşkın 

süre önce Anadolu’nun güvenlik ve esenlik içerisinde ticaret yapılan bir şehri olan 
Konya’nın bugün de bu özelliğini koruduğunu görüyoruz. 

Her geçen yıl ticaret hacmini geliştiren şehrimiz uluslararası alanda rekabet 
edebilecek önemli ticaret merkezi haline gelme yolunda hızla ilerlemektedir. Ülke 
olarak son zamanlarda yaşadığımız olaylardan dolayı zor günler geçiriyoruz, ancak 
milletimiz bunları atlatacak güce ve inanca sahip. Bugün başkentimizde yaşanan 
ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan terör olaylarının bir an 
önce son bulması en büyük temennimizdir” sözlerine yer verdi.      
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MÜSİAD Konya Şubesi tarafından organize 
edilen ve Mevlana Kalkınma Ajansı Yatırım 
Destek Ofisi tarafından Konya’da Yatırım 
Ortamı ve K.K.T.C.- Konya Ekonomik İlişkileri 

konulu sunumun gerçekleştirilmesiyle başlayan ekono-
mi çalıştayında Kuzey Kıbrıs ve Konya’dan programa 
katılan yetkililer Kuzey Kıbrıs ve Konya’nın ekonomik 
işbirliğini artırmaya yönelik yeni çalışmaların yürütülme-
si ve bu doğrultuda projeler üretilmesi konusunda fikir 
alışverişinde bulundu. 
Çalıştayın ardından değerlendirmelerde bulunan MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayla, 
Kuzey Kıbrıs ile Konya arasındaki ticareti, ihracatı, yatı-
rımları artırmayı amaçlıyoruz. Rakamlara baktığımızda 
Kuzey Kıbrıs ve Konya arasındaki ticaret hacminin arzu 
ettiğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. Türkiye’nin 
Kuzey Kıbrıs’a olan ihracatı yaklaşık 1,2 milyar dolar-
dır. Konya’nın ise Kuzey Kıbrıs’tan 49 bin dolar ithalat 
yaptığını ve bu sonuçla en fazla ithalat yaptığımız ülkeler 
arasında seksen yedinci sırada yer aldığını görüyoruz. 
Bu sonuçların gerek iki ülke arasındaki ve gerekse de 
Kuzey Kıbrıs-Konya arasındaki dern tarihi, kültürel ve 
kardeşlik bağlarıyla uyuşmadığını, ticaretimizin çok daha 
ileri düzeyde olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. 
Çünkü bizim için Kuzey Kıbrıs’ın yeri ve önemi farklı.
 Biz iki bölgenin sadece ekonomik anlamda değil kültürel 

anlamda da ilişkilerin daha iyi seviyede olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayı Kuzey Kıbrıs 
ile Konya arasında yeni ticaret alanlarının oluşturulması 
açısından son derece önemli bir adım olarak görüyoruz. 
Önümüzdeki aylar içerisinde hem bu çalıştayın devamı 
mahiyetinde olacak toplantı hem de iki bölge işadamları-
nın iş görüşmeleri yapabileceği bir organizasyon yap-
mayı planlıyoruz. Çalıştayın son derece olumlu geçtiğini 
ve bugünden itibaren ekonomik ilişkilerimizin katlanarak 
artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
K.K.T.C. Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun 
da, “Konya hem tarım alanında hem de sanayi alanında 
gelişmiş bir şehir konumunda. Temaslarımız esnasında 
edindiğimiz izlenim son derece olumlu. Bu çalıştayın 
da Kuzey Kıbrıs ile Konya arasında bir ticaret köprüsü 
olacağına inanıyorum. İki bölge arasında birçok konuda 
ticaret ve yatırım fırsatları mevcut. Bizler de bu fırsatları 
değerlendirmek, gerek ekonomik gerekse de kültürel 
anlamdaki ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla buradayız. 
Son on yılda Türkiye’nin ekonomik anlamda yakaladığı 
büyümeyi takdirle izliyoruz.bu büyümeden gereken payı 
aldığını ve hızla büyüyen bir ekonomik yapıya büründü-
ğünü görüyoruz. Konya üretim konusunu benimsemiş 
ve uygulamada da çok başarılı olmuş bir şehir. İşadam-
larımızın bundan sonra Konya’ya daha sık gelmeleri ve 
daha fazla ticaret yapmaları için bakanlık olarak elimiz-
den geleni yapacağız. 

KUZEY KIBRIS-KONYA 
EKONOMİ ÇALIŞTAYI 

DÜZENLENDİ
MÜSİAD Konya Şubesi, K.K.T.C. 

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sunat Atun’un katılımlarıyla K.K.T.C.–
Konya Ekonomi Çalıştayı düzenledi. 

Moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah 
Topçuoğlu’nun yaptığı çalıştaya 

MÜSİAD ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen çok 
sayıda katılımcının yanı sıra, Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 

Konya Ticaret Borsası, DSYB yetkilileri 
ve MEVKA da iştirak etti. Çalıştay, 

MÜSİAD Konya Şubesi ev sahipliğinde 
Kızılören Kuruçeşme 

Kervansarayı’nda 
gerçekleştirildi.  
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MÜSİAD KONYA 
ŞUBESİ 2. BÖLGE 
ÇALIŞTAYI’NA EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI

MÜSİAD Genel Merkez 
tarafından belirli 

periyotlarla düzenlenen 
bölge çalıştayı MÜSİAD 

Konya Şubesi ev 
sahipliğinde yoğun bir 

katılımla gerçekleştirildi. 
Çalıştay iki oturumda 

yapılırken ilk oturumda 
ortak çalışabilme kültürü 

masaya yatırıldı. İkinci 
oturumda ise projelerin 

değerlendirilmesi yapıldı. 
Çalıştaya MÜSİAD 

Genel Merkez Yurt İçi 
Teşkilatlanma Komisyonu 

2. Bölge Başkanı Numan 
Gürel, Sektör Kurulları ve 

İş Geliştirme Komisyonu 2. 
Bölge Başkanı Muhammet 

Ali Özeken. MÜSİAD 
Antalya Başkanı Resul 

Lekesiz, MÜSİAD Afyon 
Başkanı Ahmet Neoldum, 

MÜSİAD Denizli Başkanı 
İsmail Biltekin, MÜSİAD 

Isparta Başkanı Selim 
Mustafa Özkutlu, MÜSİAD 

Manisa Başkanı Ahmet 
Öztürk, MÜSİAD Karaman 

Başkanı Turgay Baş, MÜSİAD 
Seydişehir Başkanı Yasin 

Camcı ile şubelerin Başkan 
Yardımcıları, Yönetim 

Kurulu Üyeleri ve Şube 
Müdürleri katıldı. 

Çalıştayın 
Konya’da 

düzenlenmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
çalıştayın açılış konuşma-
sını gerçekleştiren MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak kurulduğumuz 
1993 yılından bu yana gerek 
şehrimizin, gerek ülkemizin 
ve gerekse de üyelerimizin 
sorunlarına çözüm üretmek, 
ekonomik gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla çalışma-
larımızı sürdürüyoruz.

 Faaliyetlerimizi gerçekleşti-
rirken de çoğu şehrin günü-
müzde hala yakalayamadığı 
birlik ve beraberlik duygusu 
içerisinde ticaret odamız, 
sanayi odamız, ticaret borsa-
mız, sivil toplum kuruluşları, 
kısacası şehri oluşturan tüm 
dinamiklerle birlikte hareket 
etmeye özen gösteriyoruz. 
Ülkemizin özellikle son 12 
yılda yakaladığı ekonomik 
büyümeye hızla ayak 
uyduran ve 2002 yılında 130 
milyon dolar olan ihracatını 
2014 yılı sonu itibariyle 1.5 
milyar dolara çıkararak 10 
katın üzerinde artış yakala-
yan şehrimiz aynı zamanda 
KOBİ başkenti olma özelliğini 
de bünyesinde barındır-
maktadır. 

Geçmişte ülkemizin tahıl 
ambarı olarak bilinen şeh-
rimiz, günümüzde 80 farklı 

sektörde üretim yapabilen 
ve 170 ülkeye ihracat yapa-
bilen bir sanayi şehridir.

 Ülkemizin 2023 yılı için 
kendine koyduğu 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefine 
15 milyar dolar katkı verme 
sözünü şehrin tüm ekonomi 
aktörleri ile birlikte ve ortak 
akılla dile getiren tek şehir 
yine Konya’dır. Ülkemizin 
uluslararası arenada büyük 
bir misyon üstlendiği bir 
dönemde bizler de bu 
misyona katkı sağlamak 
amacıyla yurtiçi ve yurtdışı 
iş gezileri düzenliyor, Konyalı 
sanayicilerimizin ekonomik 
gelişimlerine katkıda 
bulunmak üzere faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz. 

Geçtiğimiz dönemlerde 
Tunus, Sudan ve Nijerya’dan 
işadamlarını şubemizde 
ağırlayarak Konyalı sanayi-
cilerimiz ile iş görüşmeleri 
yapmalarını sağladık. Ayrıca 
Konyalı sanayicilerimizin 
yoğun katılımı ile Katar’a 
düzenlediğimiz yurtdışı iş 
gezisi ile de hem Konya’mı-
zın yatırım ortamını anlatma 
hem de Katarlı işadamları ile 
iş görüşmeleri yapma fırsatı 
bulduk.

 Şube olarak ihracat konu-
sunu çok önemsediğimizi, 
dünya üzerinde ve bölge-
mizde yaşanan olaylardan 
dolayı ülke ve şehir olarak 

ihracatımızın gerilediği 
bir dönemde önümüzdeki 
aylarda da bu gezilerimizin 
devam edeceğini özellikle 
vurgulamak istiyoruz.

 Ülke olarak kritik bir sü-
reçten geçiyoruz. 7 Haziran 
seçimlerinden sonra oluşan 
siyasi belirsizlik ve ülkemizde 
oluşturulmak istenen terör 
ve kaos ortamı ekonomimizi 
de olumsuz etkiliyor. 

Bu durumun bir an önce 
son bulması elde ettiğimiz 
kazanımlarımız ve ülkemizin 
geleceği açısından hayati 
öneme sahip. 

Bu noktada ülkemizin bu 
sancılı süreci birlik ve bera-
berlik içinde atlatacağına ve 
1 Kasım seçimleri ile birlikte 
her alanda istikrarı yeniden 
yakalayacağına inancımız 
tamdır” ifadelerini kullandı. 

Ardından sözü alan Genel 
Merkez Yurtiçi Teşkilatlanma 
Komisyonu 2. Bölge Başkanı 
Numan Gürel de MÜSİAD 
üyelerinin ortak projelerle 
ekonomiyi güçlendirdiğine 
dikkat çekerek, “Bundan 
birkaç yıl önce MÜSİAD 
Türkiye’de 34-35 ilde vardı. 
Teşkilatlanmamızın yoğun 
çalışmaları ile ülkemizin 81 
ilinde şubemiz oldu. Fiziki 
olarak biz her yere ulaştık. 
Bu noktada şubelerimizin 
potansiyelini ortaya çıkar-

mak, ortak bir sinerji oluş-
turmak, bu sinerjiyle birlikte 
ortak projeler yapabilmek ve 
üyelerimiz arasında bulunan 
aidiyet duygusunu arttırmak 
için bu çalıştayımızı gerçek-
leştirdik. 
Bu tür çalışmalarımızın yeni 
dönemde de devam ede-
ceğini belirtmek istiyorum” 
dedi.

Genel Merkez Sektör 
Kurulları ve İş Geliştirme 
Komisyonu 2. Bölge Başkanı 
Muhammet Ali Özeken ise 
yaptığı konuşmada, “Bu 
çalıştayı gerçekleştirme-
mizdeki en büyük amacımız 
şubelerimizin birlikteliğini, 
şehirlerin ve bölgelerin ortak 
hareket etme duygusunu 
artırmaktır. Bu noktada 
Konya Şube çok güzel bir 
örnek. Sadece kendi içinde 
değil; bölgesindeki şehirlerle 
de ortak hareket edebilen 
bir şube konumunda. Konya 
şubemizin çalışmalarının 
diğer şubelerimiz için de ör-
nek teşkil etmesi gerektiğini 
vurgulamak isterim. 

Ayrıca Konya, şehir olarak da 
son yıllarda sanayi alanında 
çok büyük mesafeler kat etti. 
Bu durumunun oluşmasında 
MÜSİAD Konya Şubesi 
üyelerinin önemli katkıları 
olduğunu biliyor ve gelecek 
dönemde de bunu devam 
etmesini temenni ediyorum” 
ifadelerine yer verdi.           
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“KONYALI SANAYİCİLERDEN 
İRAN’A ÇIKARMA”

Heyet, 5 gün sürecek 
temaslar esnasında hem 
İranlı işadamları ile B2B 
iş görüşmeleri, fabrika, 
sanayi siteleri ve serbest 
bölge ziyaretleri gerçek-
leştirecek, hem de İranlı 
yetkililere ve işadamla-
rına Konya’nın yatırım 
ortamını da anlatma 
fırsatı bulacak. 

Gezi esnasında ayrıca 
Türkiye’nin Tahran Büyü-
kelçiliği de Türk İşadamı 
Heyeti için resepsiyon 
düzenleyecek. Gerçek-
leştirilecek olan gezi ile 
uluslararası ambargonun 
kaldırılmasının ardın-

dan yeni oluşan 
İran pazarından 
pay alınması, 
son dönemde 
Ortadoğu’da 
yaşanan savaş ve 
kaos ortamından 
dolayı olum-
suz etkilenen 
Konya’nın ihra-

catına katkı yapılması, 
Konya ile İran arasındaki 
81 milyon dolarlık ticaret 
hacminin artırılması ve 
yeni işbirliklerinin sağ-
lanması amaçlanıyor. 

Dış ticaret verilerine göre 
Konya İran’a ağırlıkla 
Kazanlar, makinalar, me-
kanik cihazlar ve aletler, 
motorlu kara taşıtları, 
yağlı tohum ve meyve-
ler, saman ve kaba yem, 
alüminyum, dokunabilir 
maddelerden hazır eşya 
ve mobilyalar, aydınlat-
ma cihazları, prefabrik 
yapılar, plastik ve plastik 
mamülleri ihraç eder-
ken bunun karşılığında 
ise İran’dan kauçuk ve 
kauçuktan eşya, cam 
ve cam eşya, kurşun ve 
kurşundan eşya, organik 
kimyasal ürünler, taş, alçı, 
çimento, tuz, kükürt alçı, 
kireç ve çimento ithal 
etmektedir. 

İran Yurtdışı İş Gezisi 
ile ilgili açıklamalar-
da bulunan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “Dünya 
üzerinde ve özellikle de 
Ortadoğu’da yaşanan 
savaş ve çatışma ortamı 
hem ülkemizin hem de 
şehrimizin ihracatını 
olumsuz etkilemiştir. 
Bunun yanı sıra 7 Haziran 
seçimlerinin ortaya 
çıkardığı siyasi belirsizlik 

ortamı da genel anlam-
da ekonomimize olum-
suz yönde etki yapmıştır. 
Yaşanan bu gelişmeler 
ışığında iş dünyasının 
temsilcileri olarak ulusla-
rarası alanda İran’a uygu-
lanan ekonomik ambar-
gonun kaldırılmasını iki 
komşu ülke olan Türkiye 
ve İran arasındaki ticaret 
hacmini artıracak olması 
bakımından çok önem-
siyoruz. 

OCAK 
2016

MÜSİAD Konya Şubesi, gerek ülkemizin ve gerekse de şehrimizin 2023 yılı için kendine belirlediği 
ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 06-11 Kasım tarihleri arasında İran’a Yurtdışı İş Gezisi 

düzenleyecek. İran’ın Tahran ve Tebriz şehirlerini kapsayacak ve 5 gün sürecek geziye Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Ticaret Odası üyelerinin de içinde yer alacağı ve aralarında 

Medikal, Endüstriyel Gıda, İnşaat, Otomotiv Yedek Parçaları, Makine, Metal, Maden, Enerji, Tekstil-Deri 
ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 27 kişilik sanayici ve iş adamı katılacak. 
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Ayrıca sınır komşumuz olan İran 
ile ülkemiz arasındaki kültürel ve 
tarihi geçmiş, nüfusun önemli 
bir kesiminin Türkçe konuşuyor 
olması, Türkiye’ye karşı duyulan 
sempati ve Avrupalı firmaların İran 
pazarında yeterince bulunmaması 
Türk sanayicilerimiz için İran’ı daha 
da cazip hale getirmektedir. 

2023 ihracat hedeflerimize katkı 
sağlamak adına gerçekleştireceği-
miz bu gezinin, bölgede yaşanan 

olaylar ve ülkemizdeki beş aylık 
siyasi belirsizlik ortamı nedeniyle 
ihracatta yaşadığımız kaybın tela-
fisi açısından son derece önemli 
olduğuna ve 1 Kasım seçimleri ile 
yeniden yakalanan siyasi istikrarın 
ekonomimize de yansıyacağına 
inanıyoruz. 
Milletimizin 1 Kasım seçimleri ile 
ortaya koyduğu istikrar talebinin 
her alanda bir an önce cevap 
bulması gerekmekte ve millet 
olarak hepimize büyük sorum-

luluklar düşmektedir. Ülkemizin 
geleceği ve ekonomik anlamda 
yaşadığımız kaybın telafisi için 
daha çok çalışmalı ve daha fazla 
üretmeliyiz. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak önümüzdeki aylarda mey-
velerini alacağımıza inandığımız 
iş gezimize katılarak destek veren 
Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret 
Borsası, Konya Ticaret Odası ve 
Konyalı sanayicilerimize teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.  
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“BİR AN ÖNCE İRAN
 PAZARINA YÖNELMELİYİZ”
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MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası temsilcilerinin ve üyelerinin katılımlarıyla 06-11 
Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen İran Yurtdışı İş Gezisi, düzenlenen bir toplantı ile değerlendirildi. MÜSİAD 

Konya Şubesi Brifing Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ana konusu ise, İran Yurtdışı İş Gezisi katılımcılarının geziye dair 
izlenimleri ve uluslararası ambargonun kaldırılmasının ardından yeni dönemde İran ile ticaret imkânları oldu.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Dr. Lütfi Şimşek, “MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak, gerçekleş-
tirdiğimiz İran Yurtdışı İş Gezisi 
ile üyelerimizin ve Konyalı sana-
yicilerimizin ihracatlarına katkı 
sağlamayı, daha önce ihracat 
gerçekleştirmeyen firmalarımızı 
da ihracat yapmaları noktasında 
yönlendirmeyi amaçladık. 

İhracat konusunda şehrimizde 
çok ileri düzeyde ihracat yapan 
ve ciddi rakamlara ulaşan 
firmalarımız mevcut. 

Şube olarak biz bu durumu 
tabana yayarak ihracatımızı 
artırmayı hedefliyoruz; çünkü 
hem ülkemizin hem de şehri-
mizin 2023 ihracat vizyonunda 
kendine koyduğu hedef 
hepimizin malumudur. Bu an-
lamda uluslararası ambargonun 
kaldırılması ile birlikte İran’da 
başlayan yeni dönemi bir fırsat 
olarak görüyoruz. 

Gerçekleştirilen bu gezimizin de 
önümüzdeki dönemde Konyalı 
sanayicilerimizin yeni pazarlara 
ulaşmasına vesile olacağına 
inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

İran Yurtdışı İş Gezisi katılım-
cılarından olan Konya Sanayi 
Odası Başkan Vekili Mustafa Veli 
Tekelioğlu da, “Öncelikle “Birlikte 
Konyayız” programları çerçe-

vesinde MÜSİAD Konya 
Şubesi öncülüğünde dü-
zenlenen bu gezinin son 
derece olumlu geçtiğini 
ve Konyalı sanayicileri 
olarak olumlu yansıma-
larını önümüzdeki aylar 
içerisinde alacağımıza 

inandığımızı dile getirmek 
istiyoruz. Tahranlı ve Tebrizli 
işadamları ile gerçekleştirdi-
ğimiz 300’ün üzerinde ikili iş 
görüşmesinin yanı sıra fabrika 
gezileri ve protokol ziyaretleri 
yapma fırsatı da bularak, Konya 
sanayisini anlatma ve İranlı 
işadamlarını da iş görüşmeleri 
yapmak üzere şehrimize davet 
etme şansı elde ettik. 
Burada görüştüğümüz Tahranlı 
ve Tebrizli işadamları bizlere 
son derece sıcak ve samimi 
davrandılar.

 Türklere karşı duydukları sevgiyi 
yakından hissettik. 

İranlı işadamları da ambargonun 
kalkmasının ardından dışa açıl-
ma ve yeni işbirlikleri oluşturma 
eğilimindeler. 

Bu yüzden ziyaretimizden 
çok hoşnut oldular ve bizlerle 
yakından ilgilendiler.

 İran ülke olarak genel manada 
kendine yeten bir konumda. 
Ülkede geniş petrol ve doğalgaz 
yatakları mevcut; ancak sana-
yileri tam olarak gelişmemiş 

durumda. 
Sanayi alanında çok büyük 
ölçekli firmalardan ve üretim 
yapısından yoksunlar. Ekonomik 
anlamda baskının kalkması 
ülkede yeni bir heyecan getirmiş 
görünüyor.

 İran kökleri çok eskiye dayanan 
ve gelenekçi bir yapıya sahip. 

Daha sonra söz alan MÜSİAD 
Konya Şubesi Dış İlişkiler 

Komisyonu Sorumlusu Av. Ümit 
Olgun da, “Bu tür organizas-

yonlarla Üyelerimizin ve Konyalı 
sanayicilerimizin yurtdışına 

açılmalarını, gerek yurtdışı iş ge-
zileri düzenleyerek ve gerekse de 

yurtdışından ticaret heyetlerini 
şehrimize getirerek şehrimizin 

ekonomisine katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz. 

Bu doğrultuda gerçekleştirdiği-
miz İran Yurtdışı İş Gezisi’ne de 
Konyalı sanayicilerimiz yoğun 
bir ilgi gösterdi. Gezi katılımcı-
larımızın izlenimleri son derece 
olumlu. Önümüzdeki dönemde 
Konyalı sanayicilerimizin İran 
pazarına yönelerek bu pazardan 
pay alacaklarına inanıyor, bu 

doğrultuda iş gezilerimizin 
devam edeceğini belirtmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan MÜSİAD 
Konya Şubesi Dış İlişkiler Komis-
yonu Başkanı Hıfsı Soydemir de, 
“Gerçekleştirdiğimiz bu gezide 
bizler aslında sadece ticaret 
amacı gütmedik; aynı zamanda 
İranlı işadamları ile ilişkilerimizi 
de geliştirmeyi de amaçladık. 
Temaslarımız esnasında bu 
bilinçle hareket ederek Tebriz 
Belediye Başkanı ve Yunus Emre 
Enstitüsü’nü de ziyaret ettik. 

Bu ziyaretlerimiz esnasında 
Türk Kültürü’nün İran’daki derin 
yansımalarına şahit olduk. 

İran yeni dönemde sadece 
ekonomik anlamda değil; aynı 
zamanda kültürel manada da dış 
dünyaya açılacaktır. 

Bu yüzden İran ile ilişkilerimizi 
sıcak tutmalı ve ilişkilerimizi 
geliştirecek yeni projeler 
üretmeliyiz. Bu birliktelik zaten 
ticareti de beraberinde getire-
cektir” dedi.       
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MÜSİAD Konya 
Şubesi Cuma 
Konferanslarında 
“Türkiye-İran İlişkileri 
ve Bölgesel Etkileri” 
konusu konuşuldu. 
Konferansa 
konuşmacı olarak 
katılan Karamanoğlu 
Mehmetbey 
Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Sayın 
katılımcılara 
Ortadoğu’da 
yaşanan gelişmeler 
ve yeni dönemde 
Türkiye-İran 
ilişkilerinin bölgeye 
etkileri hakkına 
ayrıntılı bilgiler verdi.

“TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ
ORTADOĞU’NUN 
KADERİNİ TAYİN EDECEK”

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şubesi 

Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Cuma Komisyonu Başkanı Av. 
Mehmet Ali Özbuğday, “Son 
dönemde hepimizin yakından 
takip ettiği en önemli konu 
Ortadoğu’da yaşanan kaos 
ve savaş ortamıdır. Bölgede 
yaşanan olaylar tüm dünyayı 
olduğu gibi ülkemizi de ya-
kından ilgilendiriyor. Bölgede 
yaşanan bir diğer önemli konu 
da uzun yıllardır özellikle 
Avrupa ve Amerika ülkelerinin 
İran’a uyguladığı ambargonun 
kaldırılmasıdır. Yaptırımların 
kaldırılması İran için yeni bir 
dönemin de habercisi olmuştur. 
Bizler de bu hafta yeni dö-
nemde Türkiye-İran ilişkilerini 
incelemek istedik” dedi.

Türkiye ve İran’ın birçok konuda 
ortak tarihi geçmişe sahip 
olduğunu belirterek konuşma-
sına başlayan Yrd.Doç.Dr. Yusuf 
Sayın da, “Türkiye ve İran askeri 
mahiyette olmasa da ekono-
mik, kültürel ve tarihi konular 

başta olmak üzere pek çok 
alanda ortak geçmişe sahiptir. 
İki ülke arasında imzalanan 
paktlar, anlaşmalar, işbirlikleri 
ve uluslararası kuruluşlara 
ortak üyelikler mevcut. 
Ortadoğu’da yaşanan tüm 
olumsuz gelişmelere rağmen 
istikrarını koruyan iki ülkenin 
Türkiye ve İran olduğu bir 
gerçektir. 

İran özellikle zengin doğalgaz 
yatakları ile ekonomisini 
ayakta tutmaktadır. Ülke 
olarak doğalgaz ihtiyacımızın 
büyük bir bölümünü İran’dan 
karşılıyoruz. 
Bunun yanı sıra İran’la yapmış 
olduğumuz dış ticaret rakam-
ları küçümsenmeyecek kadar 
fazladır. Ayrıca aynı dine sahip 
olmaları iki ülkeyi ilişkilerini 
yeniden gözden geçirmeye ve 
var olan işbirliklerini daha da 
artırmaya sevk etmeye yetecek 
kadar güçlü nedenlerdir. Kü-
resel sermayenin Ortadoğu’yu 
yeniden şekillendirmek için 
harekete geçtiği kritik bir 
dönemde Türkiye-İran ilişkileri 

Ortadoğu’nun kaderini tayin 
edecektir. Çünkü bölgede güçlü 
siyasi, askeri ve ekonomik ya-
pıya sahip olan iki ülke Türkiye 
İran’dır. Yaşanan tüm savaş 
ortamına, bölgenin küresel 
güçlerin etkisine ve güdümüne 
açık olmasına rağmen iler-
leyen yıllarda Türkiye ve İran 
merkezli barışçıl bir sistemin 
Ortadoğu’da yeniden inşa 
edileceğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Biz ülke olarak çok uzun yıllar 
Ortadoğu konusunda aktif 
politika izlemek yerine olaylara 
kayıtsız kaldık; ancak özellikle 
son on iki on üç yıldır Orta-
doğu konusunda politikamızı 
değiştirerek bölgede yaşanan 
olaylara karşı sesini yükselten 
ve pozisyon alan bir ülke 
konumuna geldik. 

İki ülke bu yeni dönemde 
aralarındaki anlaşmazlıkları 
bir kenara bırakarak, bölgenin 
ve Müslümanların geleceği 
için ortak noktada buluşmak 
zorunda. Müslümanlara 

yapılan zulmün, kanın ve 
gözyaşının dinmesi için iki ülke 
bunu başarmak zorundadır. 
Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 
Müslümanların dışında acı çe-
ken, zulme uğrayan ve savaşan 
bir millet yoktur. Suriye’de, 
Irak’ta, Filistin’de ve dünyanın 
değişik coğrafyalarında akan 
kan Müslüman kanıdır. 

Bu birlikteliği kendi çıkarları 
açısından tehdit unsuru olarak 
gören bölgedeki oyun kurucu 
güçler iki ülkenin ortak hareket 
etmesini engellemek için 
büyük çaba gösteriyorlar. Böl-
genin dünya enerji piyasasının 
kalbi olması bu birlikteliğe 
izin vermemelerinin en temel 
sebebidir. 

Çünkü İran ile Türkiye arasında 
sağlanacak ekonomik ve 
askeri işbirliği ile Türkiye 
Ortadoğu’nun hâkimi olacaktır. 
Bu noktada ülkemizin uygu-
ladığı Ortadoğu politikasını ve 
yapıcı tutumunu sürdürmesi 
önem arz etmektedir” ifadeleri-
ne yer verdi.23
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MÜSİAD Konya Şubesi’nin geleneksel bayram-
laşma programı Ramazan Bayramının 1. Günü 
şube binasında gerçekleştirildi. Bayramlaşma 
programına AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya 
Altunyaldız, Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, 24. 
Dönem AK Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Kabakcı, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı İbrahim Özen, KSO 
Eski Meclis Başkanı Ahmet Şekeroğlu, MEVKA 
Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, Mehir Vakfı 
Başkanı Mustafa Özdemir, MÜSİAD Konya Şu-
besi 5. Dönem Şube Başkanı Aslan Korkmaz, 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, MÜSİ-
AD ve Genç MÜSİAD Konya Şube üyeleri, iş ve 
siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
Programın açılış konuşması yapan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Millet 

olarak çok kıymetli ve faziletli bir ayı geride 
bırakarak bayrama eriştik. Ancak, her bayram 
olduğu gibi bu bayramı da dünya üzerinde Müs-
lüman kardeşlerimize yapılan baskı ve zulümler 
nedeni ile buruk ve eksik yaşıyoruz. 

Müslümanlara yönelik olarak gerçekleştirilen bu 
zulümlerin son bulması için gerek birey olarak 
gerekse de millet olarak hepimize büyük so-
rumluluklar düşmektedir. İslam Dünyası olarak 
bir beraber ve tek ses olmayı başarabilirsek 
bu zulümlerin de sona ereceğine inanıyoruz. 
Yaşanan acı verici olayları inceleyecek olursak; 
ezilenlerin, baskıya, şiddete ve zulme uğrayan-
ların hep din kardeşlerimizin olduğunu görürüz. 
Olaylar farkı coğrafyalarda ve farklı şekillerde 
gerçekleşse de öznesi hep Müslümanlardır. Bu 
nedenle İslam Dünyası olarak daha çok çalış-
mak ve tek vücut olmak zorundayız” dedi.

İŞ VE SİYASET DÜNYASI 
MÜSİAD BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMINDA BİR 
ARAYA GELDİ

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) geleneksel bayramlaşma programı 
MÜSİAD toplantı salonunda yapıldı. Siyaset ve iş dünyasının buluştuğu bayramlaşma 

programında gündem İslam coğrafyasında yaşanan zulümler oldu.

Daha sonra konuşan AK Parti Konya 

Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Yeni 

dünya düzeninde ülkemizin üstlendiği 

misyon hepimizin malumudur. Bizler 

de bu misyona katkı sağlamak adına 

hemşerimiz ve Başbakanımız Sayın Ahmet 

Davutoğlu önderliğindeki çalışmalarımıza 

gece gündüz demeden devam etmek ve 

birlikte olmak zorundayız. Bu misyonun 

geçekleştirilmesinde siyasetçisinden 

akademisyenine, işadamından çalışanına, 

herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Bizler siyasiler olarak iş dünyamızın 

sorunlarına çözüm üretmekle, iş dünyası 

da daha fazla üretmekle mükelleftir. Her 

birey kendine düşen görevi layığıyla yerine 

getirdiği sürece ülkemizin karşısında 

duracak bir güç yoktur. Tarih kitapları 

bunun örnekleri ile doludur” sözlerine yer 

verdi.     24
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Akabinde söz alan AK Parti Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Hacı Ahmet Özdemir ise, “Konya ve Konyalılar 
tarihin en kritik dönmelerinde büyük sorumluluklar 
üstlenmiş ve bunda da başarılı olmuştur. Bu durum 
günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Ülke 
olarak dünya ticaretinin merkezi olmak adına büyük 
atılımların yapıldığı günümüzde Anadolu’nun merkez 
şehri olan Konya da aynı bilinçle harekete etmekte-
dir. Bizler de birlik ve beraberlik duygusu ile ilerleyen 
yıllarda Konya olarak daha iyi yerlerde olacağımıza 
inanıyor ve bu doğrultuda yeni projeler üretmek için 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Ka-
bakcı da, “Ülke olarak önemli süreçlerden geçiyoruz. 
Yakın coğrafyalarda yaşananlar hepimizin malumu. 
Etrafımız adeta ateş çemberi durumunda. Uzun 
yıllar üretim merkezi halinde olan ülkeler ve şehirler-
de karışıklık, kaos ve savaş ortamı hakim. Ülkemiz 
ise her alanda istikrarını koruyan ve dünya siyase-
tinde günden güne etkinliğini artıran bir konumda. 
Bu istikrar ortamın korunası için hepimiz daha çok 
çalışmak ve daha fazla üretmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü ekonomisi üretmeye dayanmayan ülkelerin 
hali ortada” ifadelerini kullandı. 

Ardından konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk de, “Ülkemiz yıllardır her alanda 
istikrarı yakalamış, üretim kültürünü tam anlamıyla 
benimsemiş ve ihracat konusunda önemli aşamalar 
kat etmiştir. Yakalanan bu ivmenin devam etmesi 
açısından ülkemizin bir numaralı gündem madde-
si konumuna gelen 7 Haziran seçimlerinin ortaya 
çıkardığı sonuçlara göre süreç hızla işlemeli ve iş 
dünyası olarak kaldığımız yerden daha fazla çalışa-
rak devam etmeliyiz. Çünkü güçlü Türkiye’ye sadece 
bizim değil; dünyanın ihtiyacı var. İslam dünyası 
olarak daha güçlü olmak bizim en büyük sorumlulu-
ğumuz” ifadelerine yer verdi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ise, 
“Dünya haritasını gözümüzün önüne getirecek 
olursak İslam Dünyası’nın parçalanmış olduğunu 

görürüz. İslam dininin mensupları olarak birliğimizi 
bir türlü sağlayamıyoruz. Bunun sebebini önce birey 
olarak kendimizde aramalı ve muhasebe yapmalıyız. 
7 Haziran seçimleri ülkemizi yeni bir döneme sevk 
etti. Ülke olarak kritik eşiklerden geçtiğimiz bu yeni 
dönemin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bir an 
önce hükümet kurulmalı ve yıllardır bin bir güçlükle 
elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz” 
dedi.

AK Parti Meram İlçe Başkanı İbrahim Özen de, 
“Ülke olarak seçimlerin sonuçlarına kilitlenmiş 
durumdayız. Ülkemizde şu an en çok konuşulan 
konu 7 Haziran seçimlerinin sonuçları. Gerek iş 
dünyasının gerekse de siyaset dünyasının en büyük 
temennisi bir an önce hükümet kurma çalışmalarının 
sonuçlanması. Bu konuda parti olarak sorumluluk 
almaktan asla kaçmayacağımızı özellikle belirtmek 
isteriz. Ayrıca bu bayramın din kardeşlerimizin yaşa-
dığı acılara son vermesi en büyük temennimiz. Şuna 
bütün kalbimizle inanıyoruz ki, biz bir ve beraber 
olduğumuz sürece küfür karşımızda tek millet olsa 
bizi yıkamaz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan MÜSİAD Konya Şubesi 5. 
Dönem Şube Başkanı Aslan Korkmaz ise, “Üzüntü 
ve temennilerimiz aynı. Kardeşlerimiz, dünyanın 
dört bir köşesinde baskıya zulme maruz kalmakta, 
ibadetlerinden alıkonulmaktadır. Bu durum aynı dini 
ve aynı duyguları paylaşan bizleri derin bir hüzne 
boğmaktadır. Bu durumun devam etmemesi en 
büyük arzumuzdur. 

Ayrıca iş dünyasının temsilcileri olarak, seçimlerin 
sonuçlarına göre hükümet kurma çalışmalarının ne-
ticeye kavuşturulması da ülkemizin geleceği açısın-
dan hayati öneme sahiptir. Ülke olarak ekonomimiz 
sekteye uğramadan yolumuza devam etmeliyiz” 
ifadelerini kullandı.

Diğer sivil toplum kuruluşları başkanları katılımcılara 
birer selamlama konuşması yaptılar. Konuşmaların 
ardından bayramlaşma programı son buldu.
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YENİ TÜRKİYE’NİN İNŞASI 
İÇİN BİR FIRSATTIR”
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarında 1 Kasım Seçimleri ve Yeni Türkiye 
konusu masaya yatırıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Bingöl katılımcılara son dönemde ülkemizde 
yaşanan gelişmeler ve 1 Kasım seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Ali 
Özbuğday, “Toplum olarak 7 Haziran 
seçimlerinden sonra çok önemli 
süreçlerden geçiyoruz. Yaşanan 
olaylar 1 Kasım’da gerçekleştirilecek 
olan erken seçimlerin önemini bir 
kar daha artırmış durumda. Bu hafta 
bizler de 1 Kasım seçimlerinin Yeni 
Türkiye’ye etkilerinin neler olacağı ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunma 
istedik” dedi.

Konya’nın özellikle son on yılda 
her alanda yaşadığı değişim ve 
dönüşümün Yeni Türkiye modelini 
yansıttığını ve bu idealin anlam 
kazanması adına Konya’nın model 
bir kent olduğunu belirterek konuş-
malarına başlayan Prof. Dr. Yılma 
Bingöl, “Yeni Türkiye kavramının ne 
anlam ifade ettiğini idrak etmek için 
eski Türkiye’nin getirdiği normlara, 
alışkanlıklara, eksiklere, yanlış ve 
keyfi uygulamalara, marazlara da 
bakmak gerekir. 

Eski Türkiye’nin ülkemize zarar veren 
en kötü alışkanlığı ise kendi vatan-
daşlarını dini inancı, siyasi görüşü ve 
yaşam tarzı başta olmak üzere pek 
çok nedenden dolayı ayrıştırması 
ve ötekileştirmesidir. Eski Türkiye 
diye ifade ettiğimiz kavram aslında 

toplumumuzun 
özüne, ruhuna ve 
sosyal dokusuna 
uymayan Batı’nın 
yanlış uygulamaları-
nın kopya edilerek ül-
kemize uydurulmaya 
çalışılması ve dayatıl-
masıdır. Bu dayatma 
zamanla milletimiz 

arasında farklı grupların ve ayrılıkçı 
düşüncelerin ortaya çıkmasına da 
sebep olmuştur. Eski Türkiye’nin bu 
alışkanlıklarından zarar görmeyen 
kesim yok denecek kadar azdır. 

Bu durumu aşmak için de millet 
olarak özünü kendi milli ve manevi 
değerlerinden alan, toplumun tama-
mını kuşatan, dini inancına, ruhuna 
ve özüne uygun Yeni bir Türkiye’ye 
mutlak bir suretle ihtiyacımızın 
olduğu açıkça ortadadır.

Bu noktada son on yılda ülkemizi 
yöneten siyasi irade tarafından eski 
Türkiye’nin kod ve referanslarından 
Türkiye’yi arındırarak Yeni Türkiye’yi 
inşa etmeye yönelik çok önemli 
çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz. 
Bu dönemde demokratikleşmeden 
yargı reformlarına, insan haklarından 
anadilde eğitim ve yayıncılığa, yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesinden 
büyükşehir yasasına, eğitimden 
sağlığa, pek çok alanda devrim 
niteliğinde uygulamalar hayata 
geçirildi. Bütün bu çalışmalar Yeni 
Türkiye’nin inşası ve imarı adına çok 
büyük adımlar ancak; bu idealin tam 
anlamıyla hayata geçirilmesi için 
yeni bir anayasaya acilen ihtiyacımız 
olduğu da açık bir gerçektir. 

Yeni Türkiye’nin ruhuna ve özüne uy-
gun olmayan bu anayasa beklentileri 
karşılamadığı ve günümüz Türkiye’si-
ni ifade etmediği için milletimizde 
yeni bir anayasa beklentisini de 
beraberinde getirmiştir.
Çok uzun yıllardır ülkemizin önünde 
en büyük engel olarak duran bu 
sorunun bir an önce çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir. 
Çünkü ülke olarak bu konuda çok ağır 
bedeller ödedik. Ülkemiz üzerinde 
kirli emelleri olanlar her defasında 
terörü kullanarak ülkemizin ilerleyi-
şini durdurmak istediler. 7 Haziran 
seçimlerinin ardından yaşanan 
olaylar ve ülkemizde yaşanan 
tüm gelişmeler ışığında 1 Kasım 
seçimlerinin Yeni Türkiye’nin inşası 
için bir fırsat olduğuna ve eski Türkiye 
ile Yeni Türkiye arasında tercih yapma 
anlamını taşıdığına inanıyorum” 
şeklinde konuştu.  

Konferans soru-cevap bölümü ve 
MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Mehmet Ali 
Özbuğday’ın günün anısına Prof. Dr. 
Yılmaz Bingöl’e hediye takdimi ile 
son buldu.                 26
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2016 “GELECEĞE UMUTLA 

BAKIYORUZ” MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, 1 Kasım 

seçim sonuçları ile ilgili yazılı 
değerlendirmelerde bulundu.   

Şimşek yaptığı değerlendirmede, 
“1 Kasım seçimlerinin sonuçları 
milletimizin, ülkemizin geleceği 
için tercihini istikrardan yana kul-
landığını açıkça ortaya koymuştur. 
Milletimizin demokratik yollarla 
ortaya koyduğu iradenin bir ürünü 
olarak ortaya çıkan bu sonuçları tüm 
siyasi partilerimizin sağduyu ile de-
ğerlendirmesi ve sonuçlara herkesin 
saygı göstermesi gerektiği inan-
cındayız. İş dünyasının temsilcileri 
olarak bu sonuçları Yeni Türkiye’nin 
inşası, ülkemizin gelecek vizyonu ve 
hedefleri açısından bir fırsat olarak 
görüyoruz. Önümüzdeki 4 yılık süreç, 
istikrarın, yatırımların ve büyümenin 
sürmesi adına yeni bir sayfa açılması 
anlamını da taşımaktadır. 7 Haziran 

seçimlerinin ardından 
oluşan 5 aylık belir-
sizlik, kaos ortamı ve 
uzlaşmaz siyasi anlayış 
sona ermiş, yeniden 
güçlü bir siyasi irade 
oluşmuştur. Bu sonuç-
ların ardından millet 
olarak sorumlulu-
ğumuz bir kat daha 
artmıştır. Şimdi millet 

olarak daha fazla çalışma ve birlik 
olma zamanıdır. Ülkemizin 2023 he-
deflerine giden yolda kritik bir viraj 
olarak gördüğümüz önümüzdeki 
4 yıllık süreçte iş dünyasının elinin 
güçlendirilerek daha fazla üretmeye 
teşvik edilmesinin son derece önemli 
olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, sosyal 
hayatta ve demokratik açılımlarda 
reformların devam etmesi ve 
ülkemizi geleceğe taşıyacak yeni 
projelerin üretilmesi de su götürmez 
bir gerçektir. Milletimizin ortaya 
koyduğu bu irade aynı zamanda 
sivil ve özgür bir anayasayı daha 

da zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda 
hükümetin kurulmasıyla birlikte 
özünü milletimizin milli ve manevi 
değerlerinden alan ve toplumun 
her kesimini kapsayan yeni sivil bir 
anayasa çalışmalarına da vakit kay-
betmeden başlanmalıdır. Ülkemizin 
ilerleyişinin önünde bir kambur 
olarak her dönemde karşımıza çıkan 
terörün de bir an önce sonlandı-
rılması ve terörle mücadelenin de 
daha etkin bir şekilde yürütülmesi 
de önem arz eden bir diğer konudur. 
1 Kasım seçimlerinin ardında 
ortaya çıkan sonuçlar aynı zamanda 

ülkemizi dünya üzerinde umut ışığı 
olarak gören milletlerin beklentileri 
açısından da son derece önemlidir. 
Özellikle Ortadoğu’da akan kanın 
dinmesi terörün ve savaş ortamının 
sonlandırılması adına ülkemizin 
izleyeceği güçlü dış politika bölgede 
belirleyici olacaktır. Seçim sonuçları 
ülkemizdeki huzur, güven ve pozitif 
istikrar ortamının devam edeceğine 
olan inancımızı daha da kuvvetlen-
dirmiştir. Gerek iş aleminin aktörleri 
gerekse de sivil toplum kuruluşu 
olarak geleceğe umutla baktığımızı 
özellikle dile getirmek istiyoruz” 

“1 KASIM SEÇİMLERİ 
YENİ TÜRKİYE’NİN İNŞASI 
İÇİN BİR FIRSATTIR”
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2016 MÜSİAD’DAN BAKANLARA 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, MÜSİAD Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve MÜSİAD Şube Başkanlarından oluşan MÜSİAD Heyeti, Başbakan Yardımcısı ve 
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

Güncel ve ekonomik konuların ele 
alındığı ziyaretler esnasında, MÜSİAD 
Heyeti tarafından önümüzdeki dört yıllık 
süreçte seçim yapılmayacak olmasının 
ve istikrar ortamının yeniden sağlanma-
sının ülkemizin geleceği için büyük bir 
fırsat olarak görüldüğü dile getirilirken, 
64. Hükümet üyelerinden de önümüz-
deki dönemin reformlarla geçirilmesi 
ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında 
önemli rol oynayan özel sektörün daha 

fazla desteklenmesi talebinde bulunul-
du.  1 Kasım seçimleri öncesi gündemi 
sıkça meşgul eden konuların başında 
gelen asgari ücret artışı konusunda da 
kabine üyeleri ile görüş alışverişinde 
bulunan MÜSİAD Heyeti, günümüzde 
uygulanan asgari ücreti işadamları 
derneği olarak düşük bulduklarını ve 
bunun kabul ettikleri ve destekledikleri 
bir durum olmadığını özellikle belirte-
rek, asgari ücret artışının da zor şartlar 

altında rekabet eden sanayicilerin 
mağdur edilmeden, kayıt dışı istihdama 
ve işçi çıkarmalarına sebep olmadan 
çözülmesi yönündeki görüşlerini beyan 
etti. MÜSİAD Heyeti ayrıca, asgari ücretin 
artırılması sonucu oluşacak yükün kamu 
tarafından karşılanması, bu durumun 
kamu maliyesinin dengesini bozma ihti-
maline yönelik olarak da bu yükün kamu 
ve özel sektör tarafından paylaşılması 
isteğini bir kez daha dile getirdi.
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MÜSİAD Heyeti, Ankara temasları 
doğrultusunda ziyaret edilen bakanlara, 
ilgili bakanlıkların iştigal sahasında yer 
alan hususlarda iş adamlarının yaşadıkları 
sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı 
rapor takdim etti.
Ankara temasları ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Son derece 
olumlu bir atmosferde geçen ziyaretlerimiz 

esnasında Sayın Bakanlarımızla ülkemizin 
gelecek projeksiyonu ve iş dünyasının 
temsilcileri olarak önümüzdeki dönem-
den beklentilerimizle ilgili istişare etme 
fırsatı bulduk. Ülkemizin 2023 hedeflerine 
ulaşması için daha fazla üretmek zorunda 
olduğumuz bir dönemde sanayicilerimizin 
daha fazla desteğe ve teşvik edilmeye 
ihtiyaç duyduklarını ilgili bakanlarımıza 
ilettik. İş âleminin aktörleri olarak, siyasi 

istikrarımızın yeniden sağlanmasının 
ardından önümüzdeki dört yıllık süreci 
ülkemizin geleceği açısından kritik bir 
eşik olarak gördüğümüzü ve gelecekten 
umutlu olduğumuzu ifade ettik. MÜSİAD 
olarak, ülkemizin ekonomik gelişimine 
katkıda bulunmak amacıyla önümüzdeki 
dönemde de hükümetimizle ve bakan-
larımızla koordineli bir şekilde çalışmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.              
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2016 “MÜSİAD KONYA’DAN

KONYALI VEKİLLERE ZİYARET”   
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan MÜSİAD Konya Heyeti, 26. 
Dönem Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Hüsnüye Erdoğan, Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Muhammet 
Uğur Kaleli, Leyla Şahin Usta, Mehmet Babaoğlu, Abdullah Ağralı, Halil Etyemez, Hacı Ahmet Özdemir, Ömer Ünal, 
Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mustafa Kalaycı ve aslen Konyalı olan İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı ve Karaman 
Milletvekili Recep Konuk’u TBMM’deki makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

Ankara temaslarının 
ardından ziyaretlerle ilgili 
değerlendirmelerde bulu-
nan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Temaslarımız esnasında 
Konya’mızı TBMM’de temsil 
eden ve diğer illerimizden 
seçilen Konyalı milletve-
killerimizle gerek ülkemizi 
ve gerekse de şehrimizi 
yakından ilgilendiren ko-
nularda istişare etme ve 

fikir alışverişinde bulunma 
fırsatı bulduk. İş dünyasının 
temsilcileri olarak, yürüt-
tüğümüz faaliyetler, yeni 
dönemde hayata geçirmeyi 
düşündüğümüz projelerimiz 
ve çalışmalarımız hakkında 
milletvekillerimize bilgi 
aktarımında bulunarak, 
kendileri ile bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da birlik ve beraberlik içeri-
sinde çalışacağımızı ilettik. 1 

Kasım seçimleri ile yeniden 
yakalanan siyasi istikrar 
ortamının ardından hem 
şehir olarak hem de ülke 
olarak daha fazla çalışmamız 
ve yeni projeler üretmemiz 
gerektiği noktasında görüş-
lerimizi dile getirdik. 

Ziyaretlerimiz esnasında, 
şehrimizin özellikle son dö-
nemlerde sanayi ve üretim 
alanında yakaladığı ivmenin 

devam ettirilmesi için iş dün-
yasının daha fazla desteğe 
ihtiyacının olduğunu ve 
bu doğrultuda seçimsiz 
geçecek önümüzdeki dört 
yıllık süreci büyük bir fırsat 
olarak gördüğümüzü vekille-
rimizle paylaştık. İş âleminin 
aktörleri olarak bu dört 
yıllık süreçte ülkemizin ve 
şehrimizin 2023 hedeflerine 
daha emin adımlarla ilerle-
mesi adına elimizden geleni 

yapmaya hazır olduğumuzu 
ve bu noktada yürüttü-
ğümüz çalışmalarımızı 
artırarak sürdüreceğimizi 
ifade ettik. MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, şehrimizi 
ve ülkemizi ilgilendiren 
konularda bundan sonra da 
milletvekillerimizle koor-
dineli bir şekilde çalışmaya 
ve sık sık bir araya gelmeye 
devam edeceğiz” dedi.    

Ahmet Sorgun

Hüsnüye ErdoğanMustafa Baloğlu

Ziya Altunyaldız
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Mustafa Kalaycı

Hacı Ahmet ÖzdemirHalil Etyemez

M.Uğur Kaleli Leyla Şahin Usta

Mehmet Babaoğlu Abdullah Ağralı

Ömer Ünal
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Recep Konuk

Hüsnü Bozkurt

Abdullah Başçı32
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2016 “KAZANIMLARIMIZI 

KAYBETMEMELİYİZ”
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız MÜSİAD Konya Şube Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyarette bulundu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Lütfi 
Şimşek, “Millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. 
7 Haziran seçimleri sonrası yaşanan olayları büyük 
üzüntü ve teessürle takip ediyoruz. Aldığımız şehit 
haberleri bizleri derin üzüntüye sevk ediyor. Ülkemiz-
de uzun yıllardır her alanda sağlanan istikrar, barış ve 
kardeşlik ortamını hazmedemeyen dış güçler ve bu 
güçlerin ülkemiz içerisindeki işbirlikçileri seçimlerden 
çıkan sonuçları fırsat bilerek ülkemizi karıştırmak 
ve eski karanlık günlerine döndürmek için harekete 
geçtiler. Bu noktada devletimizin terörle mücadeleyi 
kararlılıkla sürdürmesi takdire şayandır. Yaşanan 
terör olayları ve siyasi belirsizlik ortamı işadamları 
olarak bizleri de olumsuz etkiliyor. Hepimizin malumu 
olduğu üzere yatırım, istihdam, ihracat konuları ve 
genel manada ekonomimiz güven ortamında daha 
büyük gelişmeler göstermektedir. Son 12-13 yılda ya-
kalanan istikrar ortamında ülkemizin yurtdışı ve yurtiçi 
yatırımlar, istihdam artışı, ihracat artışı noktasında 

kat ettiği büyük aşama ortadadır. Yaşanan olaylardan 
dolayı şu anda sanayiciler olarak zor günler yaşa-
maktayız. Erken seçim kararının alındığı bu günlerde 
en büyük temennimiz, millet olarak elde ettiğimiz 
kazanımlarımızın kaybedilmemesi adına siyasi ve 
ekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve tesis 
edilen kardeşlik ve barış ortamının devam etmesidir” 
şeklinde konuştu. 

Akabinde söz alan AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız da, “Ülkemizde yaşanan bu acı olayların 
hiçbiri tesadüf değil. Şu an toplum olarak yaşadığı-
mız olaylar aslında bizlere çok daha önce yaşatıl-
mak istendi. Ülkemizin bölgesinde ve uluslararası 
camiada söz sahibi olmasını istemeyenler ilk olarak 
gezi olayları ile ardından da 17 ve 25 Aralık darbe 
girişimleri karışıklık çıkararak bu emellerine ulaşmayı 
amaçladırlar. Ancak milletimiz ve hükümetimiz güçlü 
bir irade ortaya koyarak buna müsaade etmedi.
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Konya’da yapılan, “Suriyelilerin Ekonomik Potansiyelleri ve İşbirliği 
İmkanlarının Belirlenmesi” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından 
gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının 

açıklandığı toplantıya Konya Valisi Muammer 
Erol, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek, 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile basın 
mensupları katıldı. Toplantıda konuşan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek, araştırmayı 
yapmalarındaki amacın işbirliği imkanlarını ortaya 
çıkarmak olduğunu söyledi. Şimşek, “Suriyeli 
misafirlerin özelde Konya, genelde Türk iş âlemi 
ile nasıl bir işbirliği imkânı olur, hangi sektörler ve 
yatırımlarda birlikte çalışma imkânı oluru arayan 

sahadaki ilk çalışmayı yaptığımıza ve özgün bir eser 
ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bu çalışmanın 
devamı olarak da Suriyeli işadamları ile bir çalışma 
grubu oluşturup Konya’ya yasal ve reel yatırımları 
teşvik etmeye dönük bir çaba içerisine gireceğimizi 
belirtmek istiyoruz. Konya’daki Suriyeli iş adamları 
ile işbirliği potansiyelini ortaya koymayı hedefleyen 
ve bu konuda yeni açılımlar sağlama potansiyeline 
sahip olan bu araştırmanın gerçekleştirilmesine 
katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, Konya’mız ve ülkemiz adına hayırlı 
neticelere yol açmasını temenni ediyorum” dedi. 
Projeye destek veren MEVKA Genel Sekreteri 
Ahmet Akman’ın konuşmasının ardından araştırma 
sonuçları açıklandı. 
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ertan Özensel, Konya’da 
kayıtlı olmayanlarla beraber 
60 bin civarında Suriyeli 
bulunduğunu söyledi. 
Araştırma için Konya 
il merkezinde bin 
anket ve 300 mülakat 
uygulaması yapıldığını 
kaydeden Doç. Dr. 
Özensel, Suriyelilerin 
Konya’yı tercih 
etmelerinin başında iş ve 
yatırım imkanlarından ziyade 
Konya’nın dindar bir şehir olması 
ve hemşehri bağları temel öncelik 
olarak görüldüğünü belirtti.

“SURİYELİLERİN YATIRIMLARI İÇİN 
BÜROKRATİK ENGELLER KALDIRILMALI”
Doç. Dr. Özensel, belli bir sermayeye sahip Suriyeli 
yatırımcılara Türk vatandaşı olma konusunda 
kolaylıklar sağlanması ya da belirli oranda yatırım 
yapanlara geçici vatandaşlık verilmesi talep edildiğini 
dile getirerek şöyle konuştu; “Suriyeli yatırımcılar, 

Konya’daki sektörler ve bu sektörlerin yapısı ve 
ekonomiye katkıları konusunda yeterli bilgiye 
sahip değildirler. Bu bağlamda MÜSİAD Konya 
Şubesi, KTO ve KSO marifetiyle gerçekleştirilen 
sektör analizleri ve raporların Arapçaya 
tercüme edilerek ilgili Suriyeli yatırımcıların 

bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 
Konya’daki Suriyeli iş 

adamları için veri tabanı 
oluşturulmalıdır. 

Ayrıca Suriyeli 
yatırımcılara, 
bürokratik ve 
hukuki işlemler 
konusunda 
destek verecek 
mekanizmalar 

oluşturulmalıdır. 
Konya’da faaliyet 

gösteren Suriyeli iş 
adamları ile Konyalı 

iş adamları arasında 
işbirliği ve ortaklığa 

zemin hazırlayacak bir ofis 
kurulmalıdır. Suriyeli yatırımcılar, savaş 

sonrası dönemde de, Konyalı iş adamları ile 
Suriye’de ortak yatırım yapma konusunda 
istekli olup, özellikle inşaat sektörü ve imalat 
sanayinin öncelikli sektörler olması muhtemel 
gözükmektedir. Konya’daki Suriyeli iş 
adamlarının başta MÜSİAD Konya Şubesi olmak 
üzere ilgili meslek odalarına üye kabulünü 
talep etmektedirler.” 

“SURİYELİ MİSAFİRLERİ
EKONOMİMİZE DÂHİL ETMELİYİZ”
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“KONYA İYİ TANITILMALI”
Suriyeli iş adamlarının Konya’nın iş potansiyelinin ve imkânlarının 
Arap dünyasının tanınmadığını, iyi bir tanıtımın Konya’ya ciddi 
bir Arap sermayesinin girmesinin söz konusu olacağını ifade 
ettiğini söyleyen Doç. Dr. Özensel, “Konya’da yatırım yapmaya 
istekli Suriyeli işadamlarının çocuklarını gönderebilecekleri, eğitim 
kalitesi yüksek, ilk ve orta öğrenim okullarına olan talepleri de 
sıkça dile getirilmektedir. Suriyeli nitelikli elemanların hızla Türkçe 
öğrenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Suriyeli misafirlerin 
diploma denkliklerinin sağlanarak mesleklerine yönelik işlerde 
çalışmalarına imkân sağlanabilmesi mümkün görünmektedir. 

Suriyeli misafir çalışan personelin çalışma izinleri konusunda mali 
yükümlülüklerin azaltılması ve resmi prosedürün kısaltılması talep 
edilmiştir. 
Suriyeli çalışanlara sigortalı olma imkânın getirilmesi ya da 
işvereni yükümlülükten kurtaracak, çalışanlara sağlık ve sosyal 
imkânları sağlayacak bir düzenlemenin hızla gerçekleştirilmesi 
talep edilmektedir. Suriyeli doktorların çalışabilecekleri ve en 
azından sadece Suriyeli vatandaşları muayene ve tedavi edecekleri 
sağlık merkezlerinin kurulması talep edilmektedir” dedi. Yapılan 
konuşmaların ardından araştırma raporu MÜSİAD Konya 0ube Başkanı 
Lütfi Şimşek tarafından Konya Valisi Muammer Erol’a verildi.
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“SİYASİ VE 
EKONOMİK İSTİKRAR 

YENİDEN 
SAĞLANACAKTIR”

MÜSİAD Konya Şubesi 
Cuma Konferanslarının 
konusu son dönemde 

ülkemizde yaşanan 
olayların değerlendirilmesi 
ve muhtemel etkileri oldu. 

Konferansa konuşmacı 
olarak katılan Stratejik 

Düşünce Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Birol Akgün, 

katılımcılara 07 Haziran 
seçimlerinin ardından 

ülkemizde cereyan eden 
olaylar, olayların siyaset 
ve ekonomi dünyasına 

etkileri hakkında 
değerlendirmelerde 

bulundu. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “Hepimizin malumu olduğu üze-
re ülke gündemimiz bir hayli yoğun. 7 

Haziran seçimlerinin ardından ülkemiz siyasi an-
lamda bir belirsizlik dönemine girdi. Akabinde bu 
siyasi belirsizliği fırsat olarak kullanmak isteyen 
kirli odaklar terörü yeniden hortlatmak istediler. 
Ancak devletimiz terörle mücadele noktasında 
acziyete düşmeden etkin bir şekilde mücadele-
sini sürdürerek buna müsaade etmedi. Yaşanan 
bu belirsizlik ortamı iş dünyası olarak bizleri de 
yakından ilgilendiriyor. Bizler yaşanan olayların 
son bulacağına ve yeniden her alanda istikrar 

ortamının sağlanacağına inanıyoruz” 
dedi. 

Ekonomi, iç politika ve dış politi0ka 
faktörlerinin birbirlerine bağlı birer süreç 
olduğunu ifade ederek konuşmasına 
başlayan Prof. Dr. Birol Akgün, “Ülke 
olarak son on sekiz ayda yerel se-
çimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 

genel seçimler olmak üzere üç önemli seçimi 
geride bıraktık. Dünya ve bölge siyasetinin ye-
niden şekillendiği bir süreçten geçiyoruz. Dünya 
üzerinde kutuplaşmalar hat safhaya ulaşırken, 
güç dengeleri yeniden kurulmaya başlandı. Ya-
kın coğrafyamıza bakacak olursak, Ortadoğu’da 
Suriye ve Irak’ta yaşananlar ortada. Yunanistan 
ekonomik anlamda var olma savaşı veriyor. 
Balkanlar’da ve Kafkaslar’da durum diğerlerin-
den farklı değil. Dünya üzerinde ve yakın bölge-
lerimizde yaşanan bu gelişmeler haliyle ülkemizi 
de etkiliyor.

Biz ülke olarak değişen bu düzene göre dış 
politikalarımızı oluşturmak ve iç politikamızı da 
bu eksende düzenlemek durumundayız. Son 
dönemde yaşanan olayların temel sebebinin 
Türkiye’nin kabuğunu kırarak uluslararası alanda 
ve Ortadoğu’da söz sahibi olmaya başlaması 
olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Türkiye’nin baş-
ta enerji olmak üzere birçok alanda uluslararası 
anlaşmalara imza atması bu durumdan rahatsız 
olanların harekete geçmesine sebep oldu.36
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Bunu ilk olarak gezi olayları ile denemeye kalkıştılar, 
ardından 17 ve 25 Aralık darbe girişimleri ile sürdür-
düler. 7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı siyasi 
belirsizlik ortamından sonra da bu defa geçmiş seçim-
lerde demokratik yolarla elde edemediklerini terör gibi 
illegal yolardan elde etmeye kalkıştılar. Ama gördüler 
ki Türkiye hiçbir şekilde kamu güvenliğinden taviz ver-
meyecek şimdi de yeniden masaya oturma çağrısında 
bulunuyorlar. Seçim sonuçlarını değerlendirecek olur-
sak, önümüze iki ihtimal çıkıyor. Ya AK Parti ve CHP 
koalisyon hükümeti kurma konusunda uzlaşacak ya 
da yakın bir tarihte erken seçime gidilecek. Geçmişte 
koalisyon hükümetlerinin siyasi istikrarı sağlayamadı-
ğı ve kalıcı hükümetler ortaya çıkaramadığı hesaba 
katılacak olursa erken seçim ihtimali daha da güçlen-

mektedir. Çözüm sürecini ele alacak olursak, sürecin 
yaşananlardan dolayı sekteye uğradığını görüyoruz. 
Süreç ülkemizin geleceği açısından kesinlikle başarıy-
la sonuçlanmalıdır. Aksi bir durum hiç kimseye kazanç 
sağlamayacaktır. Şu an yaşanan terör olaylarının 
uzun sürmeyeceği ve yeniden müzakere masasına 
oturulacağı kanaatindeyim. Bu süreç hızla çözüme 
kavuşturulmalı ve Türkiye etkin dış politikasına devam 
etmelidir. Ülke olarak, millet olarak bunu başara-
cak güce sahibiz; çünkü Türkiye eski Türkiye değil. 
Yaşanan olaylar her ne kadar iş dünyası üzerinde bir 
tedirginliğe yol açsa da bu durumun kalıcı olmayaca-
ğını, iş adamlarımızın üretmeye devam edeceğini ve 
ekonomimizin sağlam temellere dayandığını belirtmek 
istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Ülke 
olarak, millet olarak son dönemde yaşanan 
terör olayları hepimizi deriden yaralamaktadır. 
Çok uzun yıllardır mücadele verdiğimiz terör 
konusu ülkemizin geleceği açısından çok has-
sas bir konu. 7 Haziran seçimlerinden sonra kirli 
eller ülkemiz üzerinde kaos ve karmaşa ortamı 
çıkarmak için harekete geçmiş durumda. Bu 
noktada devletimizin terörle mücadelede izlediği 
politikayı da son derece doğru bulduğumuzu 
ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son birkaç yıldır özellikle Suriye ve Irak’ta et-
kinliğini artıran IŞİD terör örgütüne içinde İslam 
kelimesi geçtiği için DAEŞ denilmesinin daha 
doğru olacağını belirterek sözlerine başlayan 
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Özşahin de konuşmasın-
da, “DAEŞ son yıllarda Ortadoğu’da tüm denge-

leri değiştirecek ve uluslararası tüm aktörlerin 
dikkatini çekecek şekilde eylemlerini gerçekleş-
tiriyor. Ortadoğu’da yaşanan bu terör olaylarını 
3 aşamada incelemek mümkündür. Birinci aşa-
ma küresel düzey aşamasıdır. Bu aşama dünya 
siyasetinde söz sahibi olan ABD, Rusya ve Çin 
gibi ülkelerin bölge üzerindeki projelerini ve çı-
kar hesaplarını kapsar. Güç dengeleri en önemli 
faktördür. İkinci aşama bölgesel düzey aşama-
sıdır. Bu nokta da ise Ortadoğu’da hüküm süren 
Suriye, Irak, Arabistan, İran gibi ülkelerin bölge 
üzerindeki tasarrufları ve beklentileri ön plana 
çıkar. Üçünü ve son aşama ise mikro düzey 
aşamasıdır. Burada ise mezheplerin, etnik grup-
ların, Arapların, Alevilerin, Kürtlerin, Türkmenle-
rin, Şiilerin bölgedeki varlığı ve düşünceleri ön 
plana çıkmaktadır. DAEŞ sorununu çözmek için 
tüm faktörleri göz önünde bulundurmak ve çok 
iyi analiz etmek gerekiyor. 

“TERÖRLE MÜCADELE 
KARARLILIKLA 
DEVAM ETMELİ”

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarında Ortadoğu’da Terör Yapılanmaları Bağlamında PKK ve IŞİD 
konusu masaya yatırıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Özşahin katılımcılara 

Ortadoğu’da ve ülkemizde yaşanan terör olayları, sebepleri ve etkileri hakkında bilgiler verdi.

Bizim ülke olarak gerek DAEŞ terör örgütü 

konusunda gerekse de Ortadoğu’da 

yaşanan olaylar noktasında eksik 

kaldığımız noktalar mevcut. Bu durumun 

en büyük sebebi ise ülkemizin 2002 

yılına kadar yönünün batı olması ve 

Ortadoğu’da yaşanan olaylara karşı 

duyarsız kalmasıdır. 2002 yılından sonra 

hükümetimizin etkin Ortadoğu politikası 

üretmesi ve bölgede söz sahibi konuma 

gelmesi ile birlikte bundan rahatsızlık 

duyanlar her defasında olduğu gibi PKK 

aracılığı ile ülkemizde terörü yeniden 

hortlatma yoluna gitmişlerdir. DAEŞ terör 

örgütünün geçmişine bakacak olursak, 

sorununun kökeninin 11 Eylül saldırıları 

sonrası Amerika’nın Irak’a müdahalesi ile 

başladığını görüyoruz. 38



OCAK 
2016

Müdahale ile birlikte Saddam rejiminin devril-
diğini ve akabinde de Şiilerin güç kazandığını, 
Sünnilerin ve Kürtlerin ise ötekileştirildiğini 
görüyoruz. Bu durum DAEŞ terör örgütünün ilk 
oluşumları olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgüt 
Saddam döneminde kalma ağır silah ve mü-
himmata sahip durumda. Varlığını ele geçirdiği 
petrol ve doğalgaz kaynaklarından elde ettiği 
gelirlerle sürdüren örgüte dünyanın her yerin-
den militanların katıldığını görüyoruz. 

Örgüt kendi içinde çok sert bir emir 
komuta zinciri ve hiyerarşi ile 
yönetiliyor. Militanlarının büyük 
çoğunluğu cihat etmek için bu 
örgütün içerisinde yer alıyor. 
Örgüt dini sembolleri sıklıkla 
kullanıyor. DAEŞ terör örgütü-
nün İslami sembolleri kullan-
ması ve eylemlerini İslam dini 
adına yaptığını ifade etmesi 
barış dini olan İslam’ın terörle 
anılmasına neden oluyor. 

Bu durum da maalesef dünya üzerinde 
hali hazırda var olan İslam düşmanlığının 
da artmasına sebep oluyor. Oysaki dinimiz, 
insanı ve insan yaşamını önceleyen bir barış 
dinidir. PKK konusuna değinecek olursak; so-
runun Kürt sorunu olarak lanse edildiğini ancak 
durumun böyle olmadığını görürüz. Türkiye 
konumu itibariyle jeopolitik ve stratejik öneme 

sahip. Enerji kaynaklarına giden yol-
ların üzerinde yer alıyor. Ülkemizin bu 
özelliğinden dolayı uluslararası güçler 
PKK sorununu sürekli kaşıyorlar ve her 
zaman gündem de tutulmasını isti-
yorlar. Hükümetimizin yıllardır izlediği 
çözüm ve barış politikası çatışmayı dur-
durmuş ve sorunun çözümüne yönelik 
büyük bir adım olmuştu. 

Ancak bu durumdan rahatsız olan iç ve dış mih-
raklar sorunun çözümüne izin vermemek ama-
cıyla seçimlerden sonra oluşan siyasi belirsizlik 
ortamını fırsat bilerek yeniden harekete geçtiler. 
Ortadoğu’da DAEŞ ile yapılan mücadelede 
PKK güç kazanmış durumda. DAEŞ ile müca-
dele edilmesini fırsat bilen kirli odaklar buradaki 
PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına silah 

yardımı yaptılar. 

PKK terör örgütünün 
Suriye’deki yapılanması 

olan YPG sınırları-
mıza çok yakın bir 
konuma geldi. Tüm 
bu yaşananlara 
karşı devletimiz 
PKK ve DAEŞ 
terör örgütlerine 
karşı başarılı bir 

mücadele yürüt-
mektedir. Terör ör-

gütleri ile etkin müca-
dele noktasında güvenli 

bölge oluşturulması da 
önem arz etmektedir. Ayrıca 

siyasi belirsizlik ortamının bir an önce 
son bulması da ülkemizin geleceğini yakından 
etkileyen konuların başında gelmektedir.

 Erken seçimin tek seçenek haline geldiği bu 
siyasi ortamda yeni seçilecek hükümetin de 
çözüm süreci ve Ortadoğu konusunda etkin dış 
politika konularına öncelik vermesi gerekmekte-
dir” ifadelerine yer verdi.

Konferans soru-cevap bölümü ve MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’in günün 
anısına Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Özşahin’e hediye 
takdimi ile son buldu.   39



“İHH OLARAK 

ÇALIŞIYORUZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak İHH’nın gerek ülkemizde gerekse de uluslararası 
alanda insani yardım noktasında yapmış olduğu çalışmaları 
yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz. Yardıma 

muhtaç durumda olan din kardeşlerimize yardım etmek Müslümanlar 
olarak dinimizin bir gereğidir. Bu noktada gerçek manada ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimizin belirlenmesi ve yardımların ulaştırılması da son 
derece önemlidir. İHH tam da bu noktada büyük bir sorumluluk örneği 
göstererek sadece ülkemizde değil dünyanın değişik ülkelerinde 
bulunan Müslüman kardeşlerimize yardımların ulaştırılmasında bir 
köprü vazifesi görüyor. Şube olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da çalışmalarınızda yanınızda olacağımızı ifade etmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu.
Ardından söz alan İHH Konya Şube Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Uysal da, 

“İHH olarak yapmış oluğumuz tüm çalışmalarımızı ümmet bilinciyle 
yapmaya gayret gösteriyoruz. Bize emanet edilen yardımları dünyanın 
neresinde olursa olsun tüm Müslüman kardeşlerimize ayırt etmeden 
ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Dünya üzerinde yaşayan din kardeşle-
rimizin tümüne ulaşmak aynı zamanda ümmet bilincinin yerleşme-
sine de katkı sağlayacaktır. Bizim için Vietnam’daki bir Müslümanla 
Gazze’deki Müslüman aynı duyguları ifade ediyor. Dünyanın neresine 
gidersek gidelim ülkemiz orada yaşayan Müslümanlar için bir umut 
olarak görülüyor. Bu durumun devam ettirilmesi için de hepimize bü-
yük sorumluluklar düşmektedir. İHH olarak yaklaşan Kurban Bayramı 
için düzenlediğimiz bağış kampanyamız ile bu bayramda da bütün din 
kardeşlerimize aynı anda bayram yaptırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda 
desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz MÜSİAD’ın ve üyelerinin 
her kurban olduğu gibi bu kurbanda da desteklerini esirgemeyeceğine 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.                                             

ÜMMET BİLİNCİYLE 
OCAK 
2016

İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) Konya Şube Başkanı 
Dr. Hasan Hüseyin Uysal ve Yönetim Kurulu Üyeleri MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. 
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“MÜSİAD KONYA BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMINDA GÜNDEM TERÖR”

MÜSİAD Konya 
Şubesi geleneksel 

bayramlaşma 
programı MÜSİAD 

Konya Şubesi 
toplantı salonunda 
yapıldı. Siyaset ve iş 
dünyasının bir araya 
geldiği bayramlaşma 
programında oluşan 

ortak kanaat ise 7 
Haziran seçimlerinin 

hemen ardından 
ülkemizde yaşanan 
terör olayları ve 1 

Kasım seçimleri oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi’nin gele-
neksel bayramlaşma programı 
Kurban Bayramının 2. günü 
MÜSİAD toplantı salonunda ya-
pıldı. Bayramlaşma programına 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, AK Parti Konya 
Milletvekili Muhammed Uğur 
Kaleli, Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı İbrahim Özen, MEVKA 
Genel Sekreteri Dr. Ahmet 
Akman, MÜSİAD Konya Şubesi 
3. Dönem Şube Başkanı Ziya 
Özboyacı, MÜSİAD Konya 
Şubesi 5. Dönem Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz, Sivil Toplum 
Kuruluşları Temsilcileri, MÜSİAD 
Konya Şube üyeleri, Genç 
MÜSİAD üyeleri ile iş ve siyaset 
dünyasından birçok isim katıldı.

Programın açılış 
konuşması yapan 
MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, 
“Son zamanlar-
daki Bayramlarda 
olduğu gibi bu 
bayramı da 

ülkemizde ve dünya üzerinde 
yaşanan olumsuz gelişmeler-
den dolayı buruk yaşıyoruz. 
Hepimizin malumu olduğu 
üzere ülkemizde 7 Haziran 
seçimlerinden sonra siyasi istik-
rarın da bozulmasıyla birlikte 
terör olayları uzun yıllar sonra 
yeniden meydana gelmeye 
başladı. 

Terörden nemalananların 
terör olayları ile devletimizi bir 
savaş ve kaosun içine çekmeye 
çalıştıklarına şahit olduk. 
Ancak milletimizin sağduyulu 
davranışı ve devletimizin terörle 
mücadele konusunda kararlı 
tutumu buna izin vermedi. 

En büyük temennimiz bu 
kararlılığın seçimden sonra da 
sürmesidir. MÜSİAD Konya Şu-
besi olarak 1 Kasım seçimlerinin 
yıllardır her alanda yakaladı-
ğımız istikrarın devam etmesi 
ve 2023 hedeflerimiz açısından 
hayati öneme sahip olduğuna 
inanıyoruz. 

Ayrıca hac vazifesini yerine 
getirmek için kutsal topraklara 
giden çok sayıda din karde-

şimizin elim bir kaza sonucu 
hayatlarını kaybetmesi ve 
İsrail’in Mescid-i Aksaya yönelik 
müdahalelerini sürdürmesi de 
bu bayramı buruk yaşamamıza 
sebep olan nedenler arasında 
yer alıyor. 

İsrail’in bu hukuk ve insanlık 
dışı müdahalelerine Türkiye’den 
başka bir Müslüman ülkenin 
ses çıkarmaması da üzerinde 
düşünülmesi gereken bir diğer 
konu. Müslümanlar olarak tam 
anlamıyla bir, beraber ve tek ses 
olarak hareket edemiyoruz. 

Müslümanlar üzerinde büyük 
oyunların oynanmasının en 
büyük sebebi de bu birlik ve 
beraberliğin sağlanamaması-
dır. Dünyanın yeniden adil bir 
güce, adil bir sese tabiri caiz ise 
kudret eline ihtiyacı var. 

Bu anlamda İslam Dünyası’nda 
umut ışığı olarak görülen 
ülkemizin içinde bulunduğu bu 
karışık ortamdan bir an önce 
çıkarak yeniden her alanda 
istikrarı yakalaması gerekmek-
tedir. İdrak ettiğimiz Kurban 
Bayramı’nın bu toplumda 

yaşayan, aynı tarih birlikteliğini 
paylaşan tüm vatandaşlarımız 
arasındaki kardeşlik duygu-
larının pekişmesine vesile 
olması en büyük arzumuzdur” 
ifadelerine yer verdi. Ardından 
söz alan AK Parti Konya Millet-
vekili Muhammed Uğur Kaleli 
de “Ülke olarak zorlu süreçler-
den geçiyoruz. Yaşanan terör 
olaylarının ülkemizin birliğini, 
beraberliğini ve kardeşliğini 
hedef aldığını görüyoruz. 

Ancak hamdolsun ki milletimiz 
bu konuda kardeş kavgasının 
çıkmasına izin vermedi. 

Devletimiz ve hükümetimiz 
tüm imkânları ile terörle 
etkin bir şekilde mücadelesini 
sürdürüyor.

 Yaşanan terör olaylarının 7 
Haziran seçimlerinin ardından 
oluşan siyasi tablonun hemen 
ardından gerçekleşmesi de 
yaklaşan seçimlerin önemini bir 
kat daha artırdı. Milletimizin 
1 Kasım seçimlerinde uzun 
yıllardır yakaladığı istikrara ve 
geleceğine sahip çıkacağına 
inanıyorum” dedi.42
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“MÜSİAD KONYA BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMINDA GÜNDEM TERÖR”

Akabinde konuşan Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü 
ise “Kritik eşiklerden geçtiği-
miz bir dönemde sanayiciler 
olarak da zor günler geçirdi-
ğimizi ifade etmek istiyorum. 
İhracat, istihdam ve yatırımlar 
noktasında ciddi düşüşler 
yaşıyoruz. Bu kayıplar bizim 
2023 hedeflerimize doğru hızla 
ilerlediğimiz yıllarda yaşamayı 
hiç bir şekilde arzu etmedi-
ğimiz bir durum. Ülkemizde 
yıllar sonra yeniden yaşanan 
terör olayları sanayicilerimizi 
tedirgin etmekte, bu durum 
da yatırımların ötelenmesine, 
üretimin ise azalmasına neden 
olmaktadır. Konya iş dünyasının 
temsilcileri olarak en büyük 
dileğimiz siyasi istikrar ortamı 
ile birlikte ekonomik anlamda 
da istikrarın yeniden sağlanma-
sıdır” şeklinde konuştu. 

MÜSİAD Konya Şubesi 3. Dönem 
Şube Başkanı Ziya Özboyacı da 
“Bir Müslüman olarak gönül 
isterdi ki ülkemizde ve İslam 

Dünyası üzerinde acı olaylar 
yaşanmasın. Ama maalesef ne 
ülkemizde ne de Müslümanlar 
üzerinde kötü emelleri olanlar 
bu emellerinden vazgeçmedik-
leri sürece bu pek de mümkün 
olmayacak. Bu nedenle 
hepimize daha fazla sorumluluk 
düşüyor. Olaylara karşı daha 
uyanık ve duyarlı olmalıyız. 
Müslümanlar olarak oynanan 
bu oyunların üstesinden 
gelecek ve dünyaya yeniden 
hükmedecek güçteyiz. Yeter ki 
kendi içimizde bir ve beraber 
olabilelim” ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk de konuşmasında 
“Üzerinde yaşadığımız bu 
topraklar kolay kazanılmadı. Bu 
coğrafya önemi nedeni ile her 
zaman savaşın ve gözyaşının 
yaşandığı bir coğrafya oldu. Bu 
coğrafyada güçlüyseniz ayakta 
kalabiliyorsunuz. 

Biz toplum olarak birlik ve 
beraberlik içerisinde 1000 yıldır 

yaşıyoruz ve bundan sonra da 
kıyamete kadar yaşayacağız. 
Necip milletimizin ülkemiz üze-
rinde oynanmak istenen ayak 
oyunlarına ve kardeş kavgası 
çıkartılmasına asla izin verme-
yeceğine inancımız sonsuzdur. 
Bu duygu ve düşüncelerle Hac 
farizasını yerine getirirken şehit 
olan tüm hacılarımıza Allahtan 
rahmet diliyorum” ifadelerini 
kullandı.   

AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız ise “Geçmişte 
birçok kez zorlu sınavdan 
geçen ülkemiz bugün de kritik 
bir sınavdan geçmektedir. Bu 
noktada önemli olan birlik, 
beraberlik içerisinde hareket 
edebilmek ve kardeşliğimize 
leke sürmemektir. 

Terör olaylarının en büyük ama-
cı da bu kardeşliğin bozulması 
ve ülkemizin kardeş kavgası 
içine çekilmesidir. Şu ana kadar 
milletimiz aklıselimle hareket 
ederek buna müsaade etmedi 

ve kardeşliğine sahip çıktı. BU 
doğrultuda önümüzdeki genel 
seçimlerin ülkemizin istikrarı, 
huzur ve kardeşlik ortamı için 
bir milat olacağı inancındayım” 
dedi.

Son olarak söz alan MÜSİAD 
Konya 5. Dönem Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz da “Ülke olarak 
ne zaman siyasi ve ekonomik 
anlamda istikrarı ve huzuru 
yakalasak beraberinde mutlaka 
acı veren olaylarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Ülkemiz ve bulun-
duğumuz bölge şer odakları 
tarafından adeta ablukaya 
alınmış durumda. Ancak tüm 
bunlara rağmen yine de dimdik 
ayaktayız. Ülkemizden kendine 
biçilen rolü oynamasını isteyen 
güçler terörü kullanarak bunu 
gerçekleştirmek istediler. Bu 
emelleri güdenler şunu asla 
unutmamalıdırlar ki, Türkiye 
artık eski karanlık günlerine 
geri dönmeyecek ve bu kardeş-
lik mahşere kadar sürecektir” 
şeklinde konuştu. 
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MÜSİAD Konya 
Şubesi Cuma 

Konferanslarında 
Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ile Konya 

Sanayi İşbirliği 
konusu masaya 

yatırıldı. Konferansa 
konuşmacı olarak 

katılan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanı 
Doç. Dr. Kudret 

Bülbül, katılımcılara 
kurumun çalışmaları 
ve ülkemiz dışında 

yaşayan soydaşlarımız 
hakkında bilgiler 
verdi. Toplantıya 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de katılım 

sağladı.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Korkmaz, “Yurtdışı Türkler 

ve Akraba Topluluklar konusu ülke olarak uzun yıllardır 
ihmal ettiğimiz ve ikinci plana attığımız bir konu. Bu hafta 
bizler de çeşitli sebeplerle ülkemizden ayrılarak dünyanın 
değişik ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını 

dinlemek ve bu vatandaşlarımızla ekonomik anlamda nasıl 
işbirliği yapabileceğimizi değerlendirmek istedik” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı olarak, 
dünya üzerinde aynı ortak tarihe, 
kültüre ve duyguya sahip olan 
Türkiye sevdalısı vatandaşlarımıza 
ulaşmayı ve onların o ülkelerde 
yaşadıkları sorunları çözmeyi 
amaçladıklarını belirterek konuş-
masına başlayan Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanı 
Doç. Dr. Kudret Bülbül, “Ülke 
olarak 1950’li yıllarda başlayan 
ve uzun yıllar devam eden işçi 
göçleri yaşadık. 

Bu işçi göçleri ile 
başta Almanya ol-
mak üzere dünya-
nın birçok ülkesine 
vatandaşlarımız 
yerleşti. Yurtdışına 
giden vatandaşları-
mızın çok büyük bir 
kısmı ülkemize geri 

dönmedi ve oralarda hayatlarını 
sürdürüyorlar. Devlet olarak 
yurtdışına çıkan vatandaşlarımızı 
yıllarca ihmal ettiğimizi ve bu 
vatandaşlarımızın yaşadıkları 
ülkelerde karşılaştıkları sorunlarla 
yakından ilgilenemediğimizi 
üzülerek dile getirmemiz gereki-
yor. Uygulanan bu yanlış politika 
ve vatandaşlarımızın gittikleri 
ülkelerin dışlayıcı tutumu soydaş-
larımızı zor durumda bıraktı. 

Yapılan bu çalışmalarda ülkemizin 
tarihiyle, toplumuyla, kültürüyle 
ve coğrafyasıyla barışık yaşama 
politikası izlemesinin büyük 
rolü var. Bizler millet olarak, çok 
köklü ve büyük bir medeniyetin 
mensuplarıyız, o yüzden bu me-
deniyeti meydana getiren, ortak 
tarih, ortak kültür ve ortak bilince 
sahip her vatandaşımız bizim için 
aynı değere sahiptir.

 Ülkemizin medeniyet sınırları 
siyasi sınırlarının kat kat ötesinde-
dir. Kurum olarak bizler de dün-
yanın dört bir yanında yaşayan 
vatandaşlarımıza sahip çıkmak 
ve onların haklarını savunmak 
amacıyla çalışmalarımızı bu bi-
linçle sürdürüyoruz. Kurum olarak 
Türkiye gönüllüsü uluslararası 
öğrenci yetiştirmek konusunda da 
ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 

Geçmişte eğitim almak için ülke-
mize gelen yabancı öğrencilerin 
sayısı yok denecek kadar azken 
günümüzde bu sayı azımsanama-
yacak kadar fazladır. 

Dünya ülkelerinden zorlu sınav-
ları ve belirli aşamaları geçerek 
ülkemize eğitim almak üzere 
gelen bu öğrenciler, eğitimlerini 
tamamladıktan sonra kendi 
ülkelerine döndüklerinde önemli 

görevlere geliyorlar. Bu sebeple 
bu öğrencilere eğitimleri aşa-
masında sahip çıkmak ve onlarla 
temas halinde olmak son derece 
önemli bir konudur. 

Yurtdışında yaşayan vatandaş-
larımız ile Türk sanayicilerimizin 
ekonomik işbirliğinin sağlan-
ması da çalışma alanlarımızdan 
birisidir. 

Ülkemiz dışında yaşayan bu 
vatandaşlarımız arasında gittik-
leri ülkede ticaretle ve sanayi ile 
uğraşan, büyük sermaye ve büyük 
yatırımlara sahip olan soydaşları-
mız mevcut. 

Bu vatandaşlarımız ile ülkemizin 
sanayicileri arasında işbirliği 
sağlanabilmesi için biz kurum 
olarak elimizden geleni yapmaya 
hazırız” ifadelerine yer verdi.

“ÜLKEMİZİN 
MEDENİYET SINIRI
SİYASİ SINIRLARININ 
KAT KAT ÖTESİNDE”

(
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MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu 

Üyelerinden 
oluşan heyet 
Konya Ticaret 

Odası Eğitim ve 
Sağlık Vakfı’na 

ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Konya Ticaret 
Odası Eğitim ve Sağ-
lık Vakfı Başkan Vekili 
Aslan Korkmaz “Özel 

sektörümüzün gerek ülkemizin 
hedefleri gerekse de eğitime 
sağladığı katkı her geçen gün 
artmaktadır. KTO Karatay 
Üniversitesi’nin kurucusu da 
olan vakfımızın öncelikli hedefi 
şehrimizden, şehir dışından ve 
yurtdışından gelen öğrenci-
lerimizin rahat ve huzurlu bir 
ortamda eğitim almalarını ve 
özellikle yabancı öğrencilerimi-
zin ülkelerinde birer gönüllü elçi 
olarak ülkemizi temsil etmelerini 
sağlamaktır. 

Eğitim ve öğretimde ülke olarak 
sağladığımız başarılar her geçen 
gün daha da artmaktadır. Bizler 
de, vakıf olarak ülkemizin bu 
yöndeki çalışmalarına katkı 

sağlamak maksadıyla çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. 2015-2016 
Eğitim Döneminde vakıf olarak 
200 kız ve 140 erkek öğrenci ol-
mak üzere toplam 340 öğrenciye 
hizmet edecek konuk evlerini fa-
aliyete geçirmiş bulunmaktayız. 
Bununla birlikte yeni konuk evi 
ve yurt binaları için çalışmaları-
mız sürüyor. Vakıf olarak hede-
fimiz konuk evlerimizdeki sayıyı 
arttırarak şehrimize gelen tüm 
öğrencilerimize bu imkânları 
sunabilmektir. Ayrıca ihtiyacı 
olan öğrencilerimizin eğitim ve 
barınmalarında kullanmak üzere 
zekât fonu oluşturduğumuzu ve 
hayırsever işadamlarımız ile bu 
çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü 
ifade etmek istiyorum. 

Ülkemizin 2023 yılı için kendine 
koyduğu vizyon hepimizin 
malumu. Bu konuda hepimize 
büyük sorumluluklar düşüyor. 
Vakıf olarak özellikle Üniversite-

Sanayi işbirliğini çok önem-
siyoruz. Bu öğrencilerimizin 
eğitimlerini tamamladıktan 
sonra şehrimizde kalmaları ve 
şehrimizdeki nitelikli işgücüne 
katkı sağlamalarına yönelik ça-
lışmalarımız devam ediyor. Vakıf 
olarak asıl görevimizin üniversi-
teyi eğitim ve öğretime açtıktan 
sonra şehrimizi en iyi şekilde 
temsil etmek ve şehrimize değer 
katmak olduğu bilincindeyiz” 
şeklinde konuştu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek de, “Konya gerek sa-
nayi alanında gerekse de eğitim 
alanında son yıllarda önemli 
mesafeler kat etti. Geçmişte 
bünyesinde sadece bir üniversite 
barındıran şehrimiz günümüzde 
üniversite şehrine dönüşmüş 
durumda. Bunda vakıf çalışma-
larının etkisi büyüktür.

 MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 

Konya Ticaret Odası Eğitim ve 
Sağlık Vakfı’nın çalışmalarını 
yakından takip ediyoruz. Öğ-
renim görmek üzere şehrimize 
gelen öğrencilerin ülkemize ve 
şehrimize katkılarını önü-
müzdeki dönemlerde daha iyi 
görme şansı elde edeceğiz. İş 
dünyasının temsilcileri olarak, 
Üniversite-Sanayi işbirliğinin 
sağlanmasının ülkemizin 
geleceği açısından hayati öneme 
sahip olduğunu her platformda 
dile getiriyoruz. 

Bu doğrultuda bu öğrencile-
rimizin iş dünyası ile bir araya 
getirilerek şehrimizin ve ülke-
mizin geleceğine katkı sunacak 
yeni projelerin ortaya çıkarılması 
önem arz etmektedir.

 Şube olarak bu noktada elimiz-
den gelen desteği vermeye hazır 
olduğumuzu özellikle belirtmek 
isteriz” ifadelerine yer verdi.    

BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN
KONYA TİCARET ODASI 

EĞİTİM VE SAĞLIK 
VAKFINA ZİYARET
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MÜSİAD KONYA 
ŞUBESİ ÜYELERİ 

GELENEKSEL PİKNİKTE 
BİRARAYA GELDİ MÜSİAD Konya Şubesi tarafından üyelerine ve ailelerine iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen piknik programı bu yıl Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. Piknik programına Konya Valisi Muammer Erol, Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Abdullah Ağralı, Mustafa Kalaycı, Sait Gönen, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi aileleri ile birlikte katılım sağladı.

Katılımcılara Erzurum yöresine ait olan cağ kebabı 
ikram edilirken düzenlenen voleybol etkinliği ve ço-
cuklara yönelik olarak gerçekleştirilen uçurtma şenliği 
ile katılımcıların hoşça vakit geçirmeleri sağlandı.
Piknik programının ardından değerlendirmelerde 
bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “Ülke olarak ekonomi ve siyaset dünyamızın 
gündemi oldukça yoğun. Bizler de gerek işadamları 
derneği olarak gerekse de bir sivil toplum kuruluşu 
olarak bu yoğun gündem arasında çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz bu programla 
hem yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmayı 
hem de üyelerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek 
kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi artırmayı amaç-

lıyoruz. Şube olarak üyelerimizle bir araya geldiğimiz 
programları sık sık gerçekleştiriyoruz; fakat üyeleri-
mizin ailelerinin de dahil olduğu bu tür programları 
özellikle organize ediyoruz. Bizim için üyelerimiz 
kadar ailelerinin mutluluğu da önemli. Millet olarak ül-
kemizde yaşanan olaylardan dolayı birlik ve beraber-
liğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz 
bir dönemde bu organizasyonumuzun şehrimizin ve 
milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamasını 
temenni ediyoruz. Piknik programımıza katılarak 
bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Sayın Mil-
letvekillerimize, Sayın Meram Belediye Başkanımıza, 
İl Başkanımıza, üyelerimize ve ailelerine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi.    
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“BÜYÜME RAKAMLARI
SON DERECE 

SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME”

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi 

Şimşek, TÜİK (Türkiye 
İstatistik Kurumu) 

tarafından açıklanan 
3. Çeyrek büyüme 
rakamları ile ilgili 

bir yazılı açıklamada 
bulundu.

Başkan Şimşek yaptığı yazılı açık-
lamada, “Dünya ekonomilerindeki 
daralmaya rağmen Türkiye eko-
nomisinin yılın üçüncü çeyreğinde 

yüzde 4 oranında büyümesi ve yılın ilk 9 aylık 
döneminde GSYH artış oranının da yüzde 
3.4 düzeyinde gerçekleşmesi iş dünyasının 
temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle memnun 
etmiştir. 

Yüzde 4 olarak gerçekleşen büyüme rakamı, 
aynı zamanda bizlere büyümenin dördüncü 
çeyrekte de devam edeceğine yönelik güçlü 
sinyaller vermesi açısından da son derece 
önemlidir. 
Millet olarak yılın ikinci yarısından itibaren 
yaşanmasını hiçbir zaman arzulamadığımız 
olaylarla karşı karşıya kaldık. 

Siyasi belirsizlik ortamı ile başlayan ve ülkemi-
zin dünya sahnesinde söz sahibi olmasından 
rahatsızlık duyanlar tarafından terör olayları 

ile tırmandırılmaya çalışılan kaos ortamına ve 
ABD ve Çin kaynaklı küresel ekonomik dalga-
lanmalara rağmen piyasa beklentilerinin üze-
rinde gerçekleşen üçüncü çeyrekteki yüzde 
4’lük büyüme, ülkemiz ekonomisinin sağlam 
temeller üzerine kurulu olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Gerek üçüncü çeyrekteki büyüme 
rakamları ve gerekse de Ekim ayı sanayi üre-
timi rakamlarının son beş yılın en yüksek sevi-
yesinde gerçekleşmesi iş dünyamız için büyük 
bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. İş 
dünyasının temsilcileri olarak, büyümenin ve 
sanayi üretiminin dördüncü çeyrekten itibaren 
hızlanacağına inancımız tamdır.

 MÜSİAD Konya Şubesi olarak, Dünya 
üzerinde yaşanan küresel kriz dönemlerin-
de dahi zor şartlar altında büyük sorumluluk 
alarak üretmekten vazgeçmeyen ve ülkemizin 
büyümesinde kilit rol oynayan sanayicilerimizi 
ve işadamlarımızı bir kez daha kutluyoruz” 
İfadelerine yer verdi.
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“MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDE 

AHİLİK VE İSLAMİ 
EKONOMİ MODELLERİ 

KONUSU KONUŞULDU”
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından İslam İktisat Modeli konusunda bir toplantı düzenledi. İslami Ekonomi 
Modelleri ve Ahilik konularının tartışıldığı toplantıya Araştırmacı Yazar Nurhan Keleş konuk oldu. 

Toplantının açılışında 
konuşan MÜSİAD Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu 

Üyesi Av. Mehmet Ali Özbuğday, 
“Toplum olarak her alanda 
çok derin bir kültüre ve tarihe 
sahibiz. Ekonomi ve ticaret 
dünyamızda da bu kültürün 
izlerini görmek mümkündür. İş 
dünyasının temsilcileri olarak bu 
toplantıyı düzenlemekteki ama-
cımız, hem günümüz ticaretinin 
gelişmesinde çok büyük rolü olan 
Ahilik sistemi hakkında bilgiler 
almak hem de kapitalist sistemin 
hüküm sürdüğü dünya düze-
ninde İslami Ekonomi Modelleri 

üzerinde fikir alışverişin-
de bulunmaktır” dedi.

Toplantıda konuşan 
Araştırmacı Yazar Nur-
han Keleş, “Ahilik sistemi 
Osmanlı Devleti’nin 
ekonomisinin temelini 
oluşturmakla beraber 
siyasi, askeri ve kültürel 
alanda da Osmanlı 

Devleti’ne büyük katkılar sağla-
mıştır. Tamamen Kur’an’a, sün-
nete dayanan ve İslami esasların 
temel alındığı bu sistemi sadece 
esnaf teşkilatı olarak değerlen-
dirmek son derece yanlış olur. 
Ahi olabilmek önemli aşama-
lardan geçmeyi gerektiriyordu. 
Çalışma kavramı dinimizin 
emrettiği ölçülerde ibadet ve 
Allah rızası için yapılan bir değer 
olarak görülüyordu. Sistem hem 
tüketicinin hem de sisteme 
dahil olanın haklarını koruyacak 
şekilde düzenlenmişti.
 İşçinin emeğinin kutsal görül-
düğü ve işçinin de çalıştığı yere 
sadakatle bağlı olduğu bir anlayış 

söz konusuydu. Geçmişte ata-
larımızın uyguladığı bu sistemi 
günümüz dünyasının ekonomik 
düzeninde uygulayabilmek bir 
hayli zor ancak biz Müslümanlar 
olarak günlük hayatımızda nasıl 
ki dinimizin emrettiği ölçülerde 
yaşamakla mükellefsek, iş haya-
tımızda da İslami esaslara uymak 
zorundayız. 
Dünya düzeninde hüküm süren 
kapitalist sistem toplumları her 
geçen gün daha fazla tüketmeye, 
rekabete ve bununla birlikte 
strese sevk ediyor. 

İnsanlar bu sistemde daha 
fazla para kazanma ve lüks 

yaşama hırsı içine girdiler. Yoğun 
iş temposu toplumların sosyal 
hayatlarına da olumsuz etki 
etmekte ve geçmişte var olan 
birçok değer günümüzde yok 
olmaya yüz tutmaktadır. 

Kapitalist sistemin iliklerimize 
kadar işlediği bir dünya düzenin-
de İslam’ın ekonomik yaşantı-
mızda her alanda uygulanama-
dığını ve yine günümüzde İslami 
ekonomi modellerini uygulama-
nın da bir o kadar zor olduğunu 
üzülerek söylemek istiyorum. 
Bu konuda gerek ülkemizde ve 
gerekse de diğer İslam ülkele-
rinde önemli çalışmalar mevcut; 
ancak bu konu üzerinde çalışan 
akademisyen ve kaynak sayısının 
yetersizliğinden dolayı çok iler-
leme kaydedilememiş durumda. 
Özellikle yatırım bankacılığı 
konusunda önemli çalışmalar 
yapılıyor, fakat sistemi kullanan-
ların sayısı yok denecek kadar 
az. Müslüman tüccarlar olarak, 
alternatif bir ekonomik modelin 
geliştirilmesine olan ihtiyacımız 
her geçen gün artmaktadır. Bu 
sistem içinde faizin kesinlikle 
yer almadığı ve ticaretin İslami 
esaslara göre yapıldığı bir sitem 
olmak zorundadır. Ancak bu 
şekilde toplumlar gerçek huzuru 
bulabilirler. Bu noktada İslami 
değerlere önem veren ve bu 
doğrultuda ticaret yapmaya özen 
gösteren iş adamlarımıza ve sivil 
toplum kuruluşlarımıza büyük 
sorumluluklar düşmektedir” 
ifadelerine yer verdi.

48



OCAK 
2016

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkan Vekili 
Mehmet Ali Korkmaz, “Hepimiz tica-
retle uğraşan insanlarız ve iş hayatın-
da pek çok sorunla karşılaşıyoruz. İs-
lam dinine mensup işadamları olarak, 
ticaret hayatımızda dikkat etmemiz 
gereken en önemli konu kazancımı-
zın helal yollarla elde edilmesidir. Bu 
noktada bizler de bu hafta ticari faali-
yetlerimizle ilgili konuları fıkhi yönden 
değerlendirmek istedik” dedi.

Allah’ın rızası gözetilerek yapılan 
ticaretin ve çalışmanın ibadet oldu-
ğunu vurgulayarak konuşmalarına 
başlayan Prof. Dr. Hamdi Döndüren, 
“Müslümanlar olarak hayatımızın her 
anında olduğu gibi ticaret hayatımızı 
da İslami esaslara göre düzenlemek 
zorundayız. Müslümanlar olarak tica-
ret hayatımızda da kılavuzumuz Yüce 
Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Peygam-
ber Efendimizin Sünneti olmalıdır. 
Dini hassasiyeti olan işadamlarımızın 
aynı zamanda dini konularda da bilgi 
sahibi olmaları gerekmektedir.
 Günümüz ticari hayatında faiz konu-
su ile her an karşı karşıya kalabiliyoruz, 
bu nedenle ticaret yaparken helal ve 
haram konularına çok dikkat etme-
liyiz. İnsanların temel geçim kaynağı 
olan malların gereğinden fazla stok-
lanması ve gereğinden fazla stokta 

bekletilerek piyasayı darda 
bırakacak noktaya gelme-
siyle birlikte asıl fiyatının 
çok daha üzerinde satışının 
yapılmasının yasak olduğu 
bir dinin mensupları olarak 
ekonomik hayatımızda dik-
kat etmemiz gereken pek 
çok konu vardır. Bunların 

başında ise faiz konusu gelmektedir. 
Faiz, çok dikkat etmemiz ve Müslü-
manlar olarak kesinlikle uzak durma-
mız gereken bir konudur. 

Dinimizin kesin hükümlerle yasak-
ladığı faiz konusu günümüz ticaret 
hayatında iş adamlarımızın karşısına 
sıkça gelmektedir. İçerisine faiz bulaş-
mamış, her yönüyle helal yollardan 
elde edilen kazanç, Müslümanlar 
olarak bizleri hem bu dünyada hem 
de ahiret dünyamızda mutluluğa 
eriştirecek ve kazancımızı artıracak en 
önemli etkendir. 

Müslüman tacirler olarak ticaretimizi 
Peygamber Efendimizin hassasiyeti 
ile yapmak zorundayız. Günümüz 
tüccarlarının ticari faaliyetlerini sürdü-
rürken en fazla karşı karşıya geldikleri 
bir diğer konuda bankacılık işlem-
leridir. Bu noktada iki tür uygulama 
mevcut. Birincisi kapitalist sistemin 
özelliklerini taşıyan ve faizle çalışan 
bankalar, ikincisi de İslami esaslara 
dayanan katılım bankalarıdır. Katılım 
bankacılığı konusunda İslam ülkele-

rinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Katılım 
bankacılığı İslami esasları temel alan, 
ticari faaliyetlerin faize bulaşmadan 
sürdürülmesini amaçlayan bir sistem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde katılım bankaları bireysel 
emeklilik, konut, işyeri, araç ve ticaret 
malı alımı gibi pek çok konuda hizmet 
vermektedir. Katılım bankacılığı ko-
nusunda devletimizin de çalışmaları 
mevcut. Yeni dönemde devletimizin 
öncülüğünde İslami esaslara göre 
hizmet veren bankacılık faaliyetlerini 
de görmemiz mümkün olacak. 

Bütün bunların yanı sıra İslam ülkele-
rinde yeni bir İslami ekonomik sistem 
arayışları da devam etmektedir. Bu 
arayış içinde bulunduğumuz faizle ça-
lışan bankacılık ve finans sistemi dini 
hassasiyeti olan işadamlarımıza hitap 
etmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Konferans soru-cevap bölümü ve 
MÜSİAD Konya Şube Başkan Vekili 
Mehmet Ali Korkmaz’ın günün anısı-
na Prof. Dr. Hamdi Döndüren’e hediye 
takdimi ile son buldu.                

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarında 

Günümüz Ticari Meselelerine Fıkhi Yorumlar 

konusu masaya yatırıldı. Konferansa 

konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hamdi 

Döndüren işadamlarına faiz, kredi, kredi 

kartları ve bankacılık faaliyetleri ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. 

“HELAL YOLLARLA YAPILAN 
TİCARET MÜSLÜMANLAR 

İÇİN İBADETTİR”
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“KARDEŞ KAVGASI 
ÇIKARILMASINA
ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Toplantının 
açılış konuş-
masını yapan 
MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek, “Hepimi-
zin yakından takip ettiği 
üzere ülkemiz 7 Haziran 
seçimlerinin ardından 
oluşan siyasi belirsizlik 
ortamından faydalanmak 
isteyen kirli odaklar tara-
fından bir savaş ve kaos 
ortamının içine çekilmek 
istendi. Yüzlerce yıldır 
birlikte yaşama arzusunu 
ortaya koyan milletimiz 
arasındaki birliği, bera-
berliği bozmaya ve kardeş 
kavgası çıkarmaya kalkıştı-
lar. Devletimiz bu noktada 
teröre ve terörden besle-
nenlere taviz vermeden 
mücadelesini kararlılıkla 
sürdürüyor. MÜSİAD Kon-
ya Şubesi olarak geçmişte 
birçok krizi ve badireleri 
birlik ve beraberlik içeri-

sinde atlatan 
milletimizin bu 
sancılı süreci 
de aynı birlik 
ve beraberlik 
içinde aşacağı-
na inanıyoruz” 
dedi.

Ülkemizin tarih boyunca 
terör sorunuyla karşı karşı-
ya kaldığını dile getirerek 
konuşmasına başlayan AK 
Parti Konya Milletvekili Dr. 
Abdullah Ağralı da, “Top-
lum olarak son derece 
hassas ve kritik bir eşikten 
geçiyoruz. Ülkemiz, top-
raklarımız üzerinde kirli 
emelleri bulunan mih-
raklar tarafından yıllarca 
farklı yapılanmalar ve 
farklı isimler altında terör 
örgütleri üretilerek terörle 
yaşayan bir ülke haline 
getirilmek istendi. Günü-
müzde yaşanan olaylar da 
yapılmak istenenlerin fark-
lı bir versiyonu olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bu büyük 
oyunu kurgulayanlar uzun 
yıllardır huzur ortamının 
sağlandığı bir dönemin 
hemen ardından genel se-
çimlerin sonuçlarını fırsat 
bilerek yeniden harekete 
geçtiler. Ülkemizin maruz 
kaldığı saldırıların en 
temel sebebi ise ülkemi-
zin bulunduğu coğrafi 
konumudur. Ortadoğu 
ve Avrupa’yı birbirine 
bağlayan çok stratejik bir 
konuma sahibiz. Bu bölge-
de güçlenmemizi ve söz 
sahibi olmamızı isteme-

yen güçler fırsat 
buldukça kirli 
yollara başvurarak 
ülkemizi yersiz 
konularla meşgul 
etmeye çalışıyor-

lar. Son yıllarda hükü-
metimizin Ortadoğu’da 
yaşanan olaylar karşısında 
izlediği dış politikadan ra-
hatsız olanlar DAEŞ ve PKK 
terör örgütleri vasıtası ile 
ülkemizi yıpratmayı amaç-
lıyorlar. Bu coğrafyayı ve 
milletimizi bir arada tutan 
en önemli etken İslam’dır. 
Bunun farkında olan 
şer odakları Kürt halkını 
İslam’dan uzaklaştırmak 

adına yoğun çalışmalar 
yürütüyorlar. ifadelerine 
yer verdi.
Konferans soru-cevap 
bölümü ve MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek ile MÜSİAD Isparta 
Şube Başkanı Selim Mus-
tafa Özkutlu’nun günün 
anısına AK Parti Konya 
Milletvekili Dr. Abdullah 
Ağralı’ya hediye takdimi 
ile son buldu.            

OCAK 
2016

“GELECEĞİMİZE 
SAHİP ÇIKALIM”
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“GELECEĞİMİZE 
SAHİP ÇIKALIM”

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, son 

dönemde ülkemizde 
yaşanan terör 

olayları, ekonomi 
ve yaklaşan 1 Kasım 

seçimleri ile ilgili 
değerlendirmelerde 

bulundu. 

Şimşek yaptığı değerlendirmede, “Ülke ola-
rak zor ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. 
Ülkemizin geleceğin büyük Türkiye’sine giden 
kutlu yoldaki yürüyüşünü kabullenemeyen 
ve  hazmedemeyenlerin terörü kullanarak 
yeniden sahneye çıktıklarına ve kirli senaryo-
larla, sosyal, ekonomik ve siyasal istikrarımızı 
bozmaya çalıştıklarına şahit olduk.  

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, terörün, 
iyisinin kötüsünün haklısının haksızının 
ideolojisinin milletinin dininin mazeretinin 
olamayacağını ve her zaman terörün karşı-
sında olacağımızı bir kez daha dile getirmek 
istiyoruz. Devletimizin terör olayları karşısında 
tüm imkânlarını seferber ederek mücadele-
sini sürdürmesini de desteklediğimizi ifade 
etmek istiyoruz. Teröre sebep olanlar ve 
sebep verenlerle ilgili, güvenlik ve adli taki-
bin neticelendirilerek, gereken yaptırımların 
uygulanacağına inancımız tamdır. Bu ülkede 
yaşayan vatandaşlar olarak teröre karşı tepki 
göstermek hem hak hem de görevimizdir. Tabi 
bu tepkinin, terörle ilgisi olmayan vatandaşla-
rımıza veya kurumlara yöneltilmesinin de top-
lumsal barışa ve kardeşliğimize zarar vereceği 
görüşündeyiz. Gerek sivil toplum kuruluşu 
olarak gerekse de iş dünyasının temsilcileri 
olarak, geçmişte 12 Eylül öncesi ve askeri 
darbesi sonrası yaşananlar, 28 Şubat sürecin-
deki sosyal travmalar, 27 Nisan’da yaşanan 

siyasal krizler, 5 Nisan ve 21 Şubat’taki ağır 
ekonomik krizler karşısında ayakta kalmayı 
başaran milletimizin bu sancılı süreçleri de 
birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aşa-
cağına inancımız sonsuzdur. Son 2 yılda, 4. 
defa seçime gitmemize ve seçim hükümetiyle 
yönetilmemize rağmen, ekonomimizin küçük 
hasarların dışında canlılığını koruması ekono-
mimizin sağlam temellere dayandığını gös-
termekte ve bu durum da iş âleminin aktörleri 
olarak bizleri memnun etmektedir. 

Özellikle 7 Haziran seçimlerinin hemen 
ardından ülkemizde yaşanan olaylar 1 Kasım 
seçimlerini ülkemizin geleceği açısından 
daha da önemli hale getirmiştir. Bu seçimler 
ülkemizin her alanda yakaladığı istikrar, huzur, 
barış ve kardeşlik ortamının devamı nokta-
sında bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. 
Seçimler, özellikle son on yılda millet olarak 
elde ettiğimiz kazanımlarımızın kaybedilme-
mesi, ekonomide yakaladığımız istikrarın, 
büyümenin, yatırımların, projelerin devam 
etmesi adına hayati öneme sahiptir. Ülkemizin 
kritik eşiklerden geçtiği böyle bir dönemde 
millet olarak hepimize büyük sorumluluklar 
düşmektedir. MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
bu doğrultuda milletimizi 1 Kasım’da sandığa 
giderek iradesini ortaya koymaya ve geleceği-
ne sahip çıkmaya davet ediyoruz.51
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BİR AİLEYİZ 
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, kurulduğu 1993 yılından bu yana 
yöneticilik yapmış üyeleri ile fikir alışverişinde bulunmak, ülkemizin 

ve şehrimizin gündeminde yer alan konularla ilgili istişare etmek 
üzere geleneksel olarak düzenlenen Geçmişe Vefa Yöneticilere Saygı 

Toplantılarının 8.si yemekli olarak şube binasında gerçekleştirildi.                  

Yenilen akşam yemeğinin ve MÜ-
SİAD Konya Şubesi’nin faaliyetle-
rinin yer aldığı sunumun akabinde 
toplantının açılışı konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Bu top-
lantılarımızla istişareye verdiğimiz 
önemden hareketle hem şubemi-
zin bugünlere gelmesinde emeği 
geçen yöneticilerimizle hasbihal 
etmeyi hem de gerçekleştirdiği-
miz faaliyetleri değerlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Toplantılar yeni 
dönemde şehrimizin ve ülkemizin 
yararına olacak yeni projelere de 
ışık tutması bakımından bizim için 
ayrıca önemli. Bizler, geçmiş dö-
nemlerde yöneticilik yapmış ağa-
beylerimizin ve arkadaşlarımızın 
deneyimlerinden istifade ederek, 

geleceğe yönelik faaliyetlerimize 
yön vermeye çalışıyoruz. Bugüne 
kadar her konuda desteklerini 
esirgemeyen değerli yöneticileri-
mizin bundan sonra da, yanımız-
da olacaklarına yürekten inanı-
yoruz. Biz çok büyük bir aileyiz 
ve bu aileyi her platformda en iyi 
şekilde temsil etmek için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin 
içinden geçtiği süreç hepimizin 
malumudur. Ülkemizde yakala-
nan istikrar, huzur ve kardeşlik 
ortamını hazmedemeyenler terör 
ve karışıklık ortamı oluşturarak 
birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya 
çalışmaktadırlar. Yaşanan olaylar 
iş dünyasının temsilcileri olarak 
bizleri tedirgin etmekle birlikte bu 
süreci de millet olarak aklıselim 

içerisinde atlatacağımıza olan 
inancımız tamdır. Devletimizin, 
ülkemizi eski karanlık günlerine 
döndürmeye çalışan bu karanlık 
odaklara karşı gerekeni kararlılıkla 
yapacağından şüphemiz yoktur. 
Sivil toplum kuruluşu olarak bizler 
de üzerimize düşen sorumluluğun 
farkındayız. Ülkemizin geleceğine 
kastedenlerin her zaman karşı-
sında olacağımızı her platformda 
dile getiriyoruz. Bu noktada gerek 
siyasi belirsizlik ortamının ve 
gerekse de yaşanan terör olayla-
rının bir an önce son bulması için 
devletimizin herhangi bir yönetim 
boşluğu ve acziyete yer bırak-
madan kudret elini sonuna kadar 
kararlılıkla kullanmalıdır.” ifadeleri-
ni kullandı.  
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Daha sonra söz alan MÜSİAD 
Konya 2. Dönem Şube Başkanı 
Hasan Angı, “Bu çatı altında 
yer almak bizler için her za-
man gurur kaynağı olmuştur. 
Geçtiğimiz aylar itibari ile genel 
merkezimiz 25 yılı geride bırak-
tı. Geride kalan süre içerisinde 
ülke olarak çok büyük badireler 
atlattık, kritik eşiklerden geçtik. 
Uzun zamandır ülkemizde her 
alanda yakalanan istikrar orta-
mından rahatsız olanlar tekrar 
harekete geçtiler. Bu odaklar 
şunu asla unutmamalıdırlar ki, 
bu millet ülkemizi karıştırmak 
isteyenlerin karşısında dimdik 
duracak ve onlara asla fırsat 
vermeyecektir” şeklinde konuş-
tu.

Ardından söz alan MÜSİAD 
Konya 4. Dönem Şube Başkanı 
ve aynı zamanda KTO Başkanı 

Selçuk Öztürk ise, 
“Yaşanan olaylar ül-
kemizin ekonomisini 
olumsuz etkiliyor. 
Gerek ülkemizin ge-
rekse de şehrimizin 
ekonomisinde son 
dönemde durgunluk 

yaşanıyor. Ortadoğu’da uzun 
süredir yaşanan kaos ve savaş 
ortamından dolayı ihracat 
noktasında sıkıntılar yaşıyo-
ruz. 7 Haziran seçimlerinden 
sonra ortaya çıkan sonuçlar da 
sanayicimizin tedirgin olmasına 
neden oldu. Beklentimiz yaşa-
nan terör olaylarının ve siyasi 
belirsizliğin bir an önce ortadan 
kalkmasıdır” dedi. 

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü de konuş-
masında, “MÜSİAD Konya 
Şubesi’nin istişareye ve birlik-
teliğe verdiği önemi son derece 
olumlu buluyoruz. Şehrimizle ve 
ülkemizle ilgili birçok projenin 
altında MÜSİAD’ın imzasının 
olması üyeleri olarak bizleri 
ziyadesiyle memnun ediyor. 
Bu noktada Konya Sanayi 
Odası olarak bundan sonra da 
şehrimiz ve ülkemiz için birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizde şu an en çok ko-
nuşulan konu terör olayları ve 
genel seçimlerin ortaya koydu-
ğu sonuçlar. İş dünyası olarak, 
ekonomimizin durağanlaştığı 
bir dönemi yaşıyoruz. Yaşanan 

süreç her ne kadar ekonomi-
mizi etkilese de sanayicimizin 
temkinli ve tedbirli davranarak 
bu süreci atlatacağına inanıyo-
ruz” ifadelerine yer verdi.

Son olarak söz alan MÜSİAD 
Konya 5. Dönem Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz da, “Ülke olarak 
ne zaman birlik ve beraberlik 
içinde yaşamayı başarsak, 
ekonomik anlamda büyüme ya-
kalasak, bu durumdan rahatsız 
olan kirli ellerin hemen harekete 
geçtiğini görüyoruz. 

Ülke olarak yıllardır yakaladığı-
mız barış, kardeşlik ve güven 
ortamını baltalamak isteyen bu 
şer odakları ve işbirlikçileri ge-
nel seçimlerin hemen ardından 
karışıklık çıkarmaya teşebbüs 
ettiler. 

Bizler tarih boyunca din, dil, 
mezhep, ırk ayrımı yapmak-
sızın bir arada yaşamış bir 
milletiz. Bu millet, geçmişte 
ülkemizde yaşanan olayların 
tekrar yaşanmasına asla izin 
vermeyecek, kardeşlik ortamını 
sürdürecektir” şeklinde konuştu. 

Bu millet, geçmişte ülkemizde yaşanan 

olayların tekrar yaşanmasına asla 

izin vermeyecek, kardeşlik ortamını 

sürdürecektir” 
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2016 “YARGI BAĞIMSIZLIĞI 

ADALET SİSTEMİNİN 
TEMELİDİR”

Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Lütfi 
Şimşek, “MÜSİAD camiası olarak bizler kurulduğu-
muz günden bugüne kadar bütün çalışmalarımızı 
hukukun üstünlüğüne ve adalete olan inancımızla ha-
reket ederek gerçekleştirdik. Hukuk sistemimiz yıllar-
ca çok ağır bir şekilde gelişme gösterdi. Son yıllarda 
adli yargı sistemimizdeki yeni uygulamalarla birlikte 
hâkim ve savcılarımızın dosya yükünün azaltılması 
dava sürelerinin ve yargılamaların kısaltılması yönün-
de çalışılmaların yürütülmesi sevindirici bir durum; 
fakat bu konuda ülke olarak almamız gereken mesa-
fe var. Ayrıca devletimizi ve hükümetimizi zayıflatmak 
ve kendi yönetimlerini oluşturmak maksadıyla hukuk, 
eğitim, siyaset ve askeri mekanizmalarımız başta 
olmak üzere birçok alanda illegal yapılanmalar içine 
giren ve mesleğini kötüye kullanan kişilerin adalet 
sistemimizden ayıklanmasını da ülkemizin geleceği 

açısından oldukça yerinde bir karar olarak 
görüyoruz. Bu noktada devletimizin terörle 
mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmesini 
takdirle karşılıyor, millet olarak yaşanan bu 
sürecin üstesinden hep birlikte geleceğimi-
ze inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ardından söz alan Konya Adli Yargı Adalet 
Komisyonu Başkanı Nuri Koçer ise “Hukuk 

sistemi bir ülkenin temel yapıtaşıdır. Bu sistem ne ka-
dar sağlıklı çalışırsa devlete ve adalet sistemine olan 
güven o kadar artar. Bu noktada hukuk eğitimi veren 
kurumlarımızın eğitim kalitelerinin artırılması da son 
derece önemli bir konudur. Adalet Bakanlığımız yargı 
sistemimizin dosya yükünün azaltılmasına yönelik ça-
lışmaları dava sürelerinin kısalmasına olumlu yönde 
katkı sağlamıştır. Geçmişte uzun yıllar süren bir dava 
günümüzde kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıla-
bilmektedir. Bizler de Adli Yargı Adalet Komisyonu 
olarak sistem içerisinde gördüğümüz eksikleri bakan-
lığımız nezdinde yetkili mercilere ileterek sorunların 
çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca 
sizin de değindiğiniz gibi bizler de hakim ve savcıla-
rımızın tahakküm altına alınarak hukuk sistemimizin 
içerisinde farklı yapılanmalar oluşturulmak istenme-
sini asla kabul etmiyoruz. Adalet sistemimizde karar 
verici pozisyonda olanların kararlarını kanunlarımızın 
emrettiği ölçüde vermeleri devletimizin geleceği 
açısından son derece önem arz etmektedir. Toplum 
olarak son dönemlerde hiç istemediğimiz olaylarla 
karşı karşıyayız. Geçmişte ülkemizi yıpratmak için 
farklı yollardan saldıran kirli odaklar bugün de terörü 
kullanarak bu emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. Millet 
olarak bu süreçleri birlik ve beraberliğimiz sayesinde 
atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. 54
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“TERÖRÜN 
İDEOLOJİSİ, 

DİNİ VE MİLLETİ 
YOKTUR”

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, 
“Ülke olarak çok önemli ve kritik 
eşiklerden geçiyoruz. Yaşanan 
olaylar terörün kirli yüzünü bir kez 
daha ortaya koymuştur. Yapılan 

terörist saldırılar aslında milletimizin huzu-
runa, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine 
yapılmıştır. Yaşanan olayların 7 Haziran 
Genel Seçimlerin hemen ardından gerçek-
leşmesi ise ülkemizin siyasi ve ekonomik 
istikrarına kast eden dış mihrakların ve ülke-
mizdeki işbirlikçilerinin işbaşında olduklarını 
ve bu amaçlarından asla vazgeçmeyecekle-
rini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır.

 Ülke olarak geçmişte hangi badireleri atlattı-
ğımız ve hangi bedelleri ödediğimiz hepimi-
zin malumudur. Hem sivil vatandaşlarımızın 
hem de güvenlik güçlerimizin hedef alındığı 
olayların asıl amacı ülkemizin bir savaş orta-
mının içine çekilmek istenmesidir. 

Ülkemizi, kaos ortamı yaratarak eski karan-
lık günlere geri döndürmek isteyen şer odak-

ları şunu asla unutmamalıdırlar ki, bu necip 
millet daha önce yaşanan bu tür olaylarda 
olduğu gibi vakarını koruyacak, kandan ve 
terörden nemalanan bu odaklara asla izin 
vermeyecektir. 

Yaşanan olaylar milletimizin birlik ve bera-
berliğini daha da perçinleyecektir. Bu nok-
tada millet olarak aklıselime ve itidale her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. 
Yaşananlara karşı son derece duyarlı olmalı, 
ülkemizi karıştırmak için ellerini ovuşturarak 
tetikte bekleyenlere fırsat vermemeliyiz. 
Toplumumuza bu acıları yaşatan olayların 
faillerinin ve arkasındaki karanlık güçlerin 
bir an önce tespit edilerek gereken cezanın 
verileceğine olan inancımız tamdır.  

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, terörün 
ideolojisinin, milletinin, dininin, haklısının, 
haksızının olmayacağını ve teröre topyekûn 
karşı çıkılması gerektiğini özellikle belirtmek 
istiyor, kimden ve nereden gelirse gelsin 
terörün her türlüsünü şiddetle lanetliyoruz. 

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek 
son günlerde 

ülkemizde 
yaşanan terör 

olayları ile ilgili 
yazılı açıklama 

yayınladı.
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, son dönemde 

yaşanan terör olaylarına tepki olarak Konya Gazeteciler Cemiyeti ve 

Konya Basın Konseyi öncülüğünde şehrimizde başlatılan, hainlere, 

teröristlere, işbirlikçilerine, toprağımızda gözü olan alçaklara karşı 

“BAYRAK AS” kampanyasına destek verdiklerini açıkladı.  

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Şimşek, “Millet 
olarak çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Yaşanan terör olayla-
rının 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından gerçekleşmesi 
ise son derece manidardır. Uzun yıllardır ülkemizde tesis 
edilen huzur, kardeşlik ve barış ortamının genel seçimlerin 
hemen ardından oluşan siyasi belirsizlik ortamından fayda-
lanılarak bozulmak istenmesi ülkemizdeki siyasi istikrarın 
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Hem işadamları 
derneği hem de sivil toplum kuruluşu olarak devletimizin 
terörle mücadele noktasında terör örgütlerinin anladığı dilden 
konuşmasını ve terörle etkin mücadele etmesini takdirle 
karşılıyoruz. Ülkemizde yüzyıllardır süren kardeşliği boz-
mak için ellerini ovuşturarak tetikte bekleyen, aklı ve vicdanı 
başkalarının ipoteği altında bulunan şer odakları şunu asla 
unutmamalıdırlar ki, bu necip millet bu kirli odaklara tarihi 
boyunca geçit vermedi ve bundan sonra da asla vermeye-

cektir. Asırlardır Al Bayrağın gölgesinde yaşayan bu millet, 
ülkemiz üzerinde oynanan ayak oyunlarını geçmişte olduğu 
gibi bugün de boşa çıkaracaktır. Milletimiz, kadim kardeşliği, 
birliği, beraberliği ve vakarı ile tüm bu yaşananların üstesin-
den gelecektir. MÜSİAD Konya Şubesi olarak, birlik ve bera-
berliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu şu 
günlerde başta Konyalılar olma üzere tüm vatandaşlarımızı 
evlerini ve iş yerlerini yaşanan terör olaylarına karşı birlik 
ve beraberliğimizin en kutsal sembolü olan Al Bayrağımızla 
donatmaya davet ediyoruz. Ayrıca tüm şube üyelerimize Al 
Bayrağımızı hediye ederek düzenlenen bu anlamlı kampan-
yaya destek vereceğimizi de belirtmek istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hayatını kaybeden şehitlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize 
başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. 

MÜSİAD KONYA’DAN
“BAYRAK AS” 
KAMPANYASINA DESTEK
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“MÜSİAD KONYA’DAN E-TEBLİGAT 
VE E-DENETİM KONFERANSI” 

MÜSİAD Konya 
Şubesi Cuma 

Konferanslarının 
gündem maddesi 
Vergide E-Tebligat 

ve E-Denetim 
Uygulamaları 

oldu. Konferansa 
konuşmacı olarak 

katılan Konya 
Vergi Dairesi 

Başkanı Musa 
Kazım Ünver 

ve Gelir İdaresi 
Grup Müdürü 
Veysel Bostan, 
işadamlarına 
E-Tebligat ve 
E-Denetim 
konusunda 

ayrıntılı bilgiler 
verdi. 

Çok sayıda davetlinin katıldığı 
toplantının açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak farklı konu-
larda konferanslar düzenleyerek 
kamuoyumuzu ve iş dünyamızı 
bilgilendirmeye gayret gösteri-
yoruz. Bu hafta da iş dünyamızı 
yakından ilgilendiren E-Tebligat 
ve E-Denetim uygulamaları 
konusunda ayrıntılı bilgiler almak 
istedik” dedi.  

Konya Vergi Dairesi olarak gerek 
vergi konusunda ve gerekse de iş 
dünyamızı ilgilendiren yeni uygu-
lamalar konusunda mükellefleri-
mizin herhangi bir sorunla karşı 
karşıya kalmamaları için istişareye 
önem verdiklerini vurgulayan 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver ise “Toplum olarak 
teknolojik gelişmeleri yakından 

takip ediyor ve her 
alanda kullanıyo-
ruz. Son yıllarda 
vergi sistemimizde 

de bu teknolojik 
gelişmelere, değişim 
ve dönüşüme 
ayak uydurmak ve 
elektronik ortama 
geçmek adına yoğun 

çalışmalar yürütülüyor. Burada en 
büyük amaç, vakit kaybını önle-
mek, dosya ve evrak kalabalığının 
önüne geçerek kamudaki harca-
malardan tasarrufu sağlamaktır. 
Ayrıca bilgilerin daha güvenli bir 
şekilde saklanması ve bilgilere 
daha kolay erişim imkânının 
sağlanması da amaçlar arasında 
yer alıyor. Bu amaçlarla 01 Eylül 
2015 tarihinde yürürlüğe giren 
E-Denetim ve 01 Ocak 20016 tari-
hinde yürürlüğe girecek E-Tebligat 
uygulamaları ile ilgili mükellefle-
rimizin sorun yaşamamaları için 
gerekli başvuruları belirtilen süre 
içerisinde yapmalarını ve sisteme 
geçmelerini istiyoruz. Kurum 
olarak her konuda olduğu gibi 
bu konuda da iş adamlarımızla 
istişareye açık olduğumuzu özel-
likle belirtmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Ardından söz alan Gelir İdaresi 
Grup Müdürü Veysel Bostan da 
“Mükellef odaklı hizmet sunma 
anlayışı çerçevesinde yeni getirilen 
vergisel düzenlemeler hakkında 
mükelleflerimizle istişareler 
yürütüyoruz. Günümüzde gelişen 
bilişim ve iletişim teknolojileri ile 
birlikte vergi uygulamalarında da 
bir takım yenilikler uygulanmakta 

ve bunların başında da e-dönüşüm 
gelmektedir. E-Tebligat ve 
E-Denetim Uygulamaları da bu 
dönüşüm kapsamında hayata 
geçirilen düzenlemelerdir. Mevcut 
tebligat uygulamalarında vergi 
kanunlarına göre tebliği gereken 
ihbarname, ödeme emri ve bunun 
gibi evraklar mükelleflere posta 
yoluyla, memur eliyle veya ilanen 
tebliğ edilmesi şeklinde gerçek-
leşiyordu. 

Bu uygulama da hem zaman alıyor 
hem de sistemde sorunlara yol açı-
yordu. Gelir İdaresi Başkanlığı’mız 
da bu sorunların önüne geçmek 
ve zaman kaybını önlemek adına 
E-Tebligat sistemini geliştirmiş ve 
01 Ocak 2016 tarihi itibari ile de 
zorunlu hale getirmiştir.

 Bu sistem vergi daireleri tarafın-
dan mükelleflere gönderilmesi 
gereken ve son derece önem 
arz eden evrakların Gelir İdaresi 
Başkanlığı aracılığı ile elektronik 
ortamda tebliğ edilmesini kap-
samaktadır. E-Tebligat sistemini 
kullanacak mükellef grupları iki 
kısma ayrılıyor. 

Birinci kısımda sistemi zorunlu 
olarak kullanmakla yükümlü 

olan mükellefler, ikinci kısımda 
da sistemi isteğe bağlı olarak 
kullanacak mükellefler yer alıyor. 
Sistemi zorunlu olarak kullanacak 
mükellef gruplarının içerisinde 
de kurumlar vergisi mükellefleri 
ile ticari, zirai ve mesleki kazanç 
yönünden gelir vergisine tabii olan 
mükellefler yer almaktadır. 

Sistemi isteğe bağlı olarak kullan-
mak isteyen mükellef gruplarını 
ise herhangi bir mükellefiyeti 
olmayan gerçek kişilerle, tüzel 
kişiliği olmayan teşekküller, va-
kıflar, dernekler ve vergiden muaf 
tutulan kooperatifler oluşturmak-
tadır. Kurumlar vergisi yönünden 
sistemi zorunlu olarak kullanacak 
mükellefler, 01 Ocak 2016 tarihin-
de kadar E-Tebligat Talep Bildirim 
Forumunu eksiksiz bir şekilde dol-
durarak kurumlar vergisi açısından 
bağlı bulundukları vergi dairesine 
başvurarak E-Tebligat sistemine 
geçiş yapabileceklerdir. 

Konferans, soru-cevap bölümü 
ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’in günün anısına 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver ve Gelir İdaresi Grup 
Müdürü Veysel Bostan’a hediye 
takdimi ile son buldu.                 58
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KONYA GENÇ SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ
AralarındaGenç MÜSİAD Konya Şubesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, TUSKAD, 
TÜGVA, Mevlana Uluslararası Öğrenci Derneği, EYAD, Ravza Vakfı, Genç TÜMSİAD, Genç Mehir, 
TURSİAD, TOBB Konya Genç Girişimciler Kurulu, Genç Memur-Sen, Ender Gençlik Vakfı, Genç 
ASKON, İki Doğu İki Batı Derneği ve Genç İrfan-Der’in bulunduğu Konya Genç Sivil Toplum 

Kuruluşları temsilcileri, son dönemde artan ve milletimizi derin üzüntüye boğan terör olaylarına 
karşı ortak tepkilerini dile getirmek için ortak basın açıklaması yaptı. 

Konya Genç Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcileri adına konuşan Genç MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Emre Babayiğit yaptığı 
açıklamada, “Türkiye’de huzur, sükun ve 

kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız 
olan odaklarca tezgahlanan ve bir çok askerimizin, 
polisimizin ve kamu görevlilerimizin şehadetiyle, 
bazılarının ise yaralanmasıyla sonuçlanan terör 
saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine 
sabr-ı cemil diliyoruz.Kahramanlarımızı yetiştiren, 
vatanı için gözünü dahi kırpmayan evlatlarımızın 
anaları, babaları ile gurur duyuyor, acılarını millet 
olarak paylaşıyoruz.
Güçlü Türkiye hedefi, her dönemde küresel güçleri 
ve onların yerli işbirlikçilerini rahatsız etmiştir. Bu 
rahatsızlık, terör eylemleri, provokasyon faaliyetleri 
ve sosyokültürel alana yönelik çatışma/kutuplaşma 
arayışları olarak tezahür ettirilmiştir. Çok uzak 

olmayan tarihlerde gerçekleşen 
Gezi Olayları, 6-7 EkimKobani 
olayları ve son dönemlerde artan 
terör olayları bu kapsamda ilk 
akla gelen girişimler olarak 
kaydedilmiştir. Ülkemizdeki terör 
yapılanmaları ve faaliyetlerinin 
her birinin faili ya da sorumluları 
farklı olsa da hedefi ortaktır. 
Hedef, bölgesinde huzuru, 

demokratik kültürü, kardeşlik ve birlik iklimiyle 
öne çıkan Türkiye’nin yolunu kesmek, güçlü ve 
büyük Türkiye yolculuğunu sona erdirmektir. 
Türkiye, tarihi ve kültürel olarak bağlarının 
bulunduğu Ortadoğu’da yaşanan kırılma, 
çatışma, kamplaşma ve iç savaşların derinleşmesi 
ve sürmesi adına yürütülen faaliyetlerin içine 
çekilmek istenmektedir.
Şehirlerde etek giyip yüzünü kapatan, dağlarda 
haince arkadan saldıran, yollara bomba koyup 
haince tuzak kuran kalleş terör ve bu terörü 
lanetlemeyen, bilakis bundan beslenensiyasi, 
ekonomik ve medyatik uzantılar var.Bu 
coğrafyanın birlikte yaşama azmini kırmak için 
elinden geleni yapan, her türlü alçaklığı deneyen 
çoluk çocuk demeden binlerce masumun kanına 
giren, askerimizi, polisimizi şehit eden, aklı ve 
vicdanı satılmış hainler çok iyi bilmelilerdir ki; bin 
yıldır bu coğrafyada barışın ve huzurun teminatı 
olan aziz milletimiz teröre ve destekçilerine 
haddini bildirecektir.
Terörün en büyük amacı topluma korku salmak 
ve kendi propagandasını yapmaktır. Terör 
olaylarını lanetlemek şöyle dursun bu olaylara 
çanak tutan, terör olaylarından nemalanan, 
terör örgütünün propagandasını yapan tüm 
siyasi unsurları, kişileri, basın yayın organlarını, 
kurum ve kuruluşları tarih asla affetmeyecektir. 
Elbet bu karanlık günler geride kalacak ve 

gün aydınlandığında tüm bu kurum, kuruluş 
ve şahıslar tarihimize kara bir leke olarak 
kaydedilecektir. Bizler de Şehrimizin genç STK’ları 
olarak bu yapılara karşı tepkimizi koyuyor,Terör 
örgütlerini ve onun destekçileri olan siyasi 
örgütleri, gazete, dergi ve TV kanallarını boykot 
ve protesto ediyoruz.

Bu şehrin genç stkları olarak Oynanan oyunun 
farkındayız Geçmişte sağ sol kavgalarıyla bu 
milletin çocuklarını sokağa döktüler ve kardeşi 
kardeşe kırdırdılar. Bugünde  gençleriKürt 
Türk mezhep çatışmalarıyla sokağa dökmek 
istemektedirler.Genç kardeşlerimize 
buradan sesleniyoruz,Yüreklerimiz yangınını 
kullanmalarına fırsat vermeyelim Lütfen galyana 
gelmeyelim kirli oyunlara alet olmayalım, 
bizi sokaklara çekmeye çalışanların tuzağına 
düşmeyelim, bizi geri dönülmez bir iç savaşın 
içerisine çekmeye çalışıyorlar “ sen vatanın 
milletin ve devletin için sokağa çıkmayı 
düşünürken,kirli eller sevinç naraları eşliğinde bu 
iş yine olacak pozları vermektedirler. Kamoyuna 
Konya genç sivil toplum kuruluşları olarak 
duyurumuz şudur ki;Terörün her türlüsünü 
şiddet ve nefretle kınıyor,toplumun tüm 
kesimlerini de sorumluluk olmaya, terörü ve 
şiddeti lanetlemeye, Aklıselime davet ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 
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“BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN 
BÜYÜME RAKAMLARI 

DEĞERLENDİRMESİ”

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek, 
TÜİK tarafından 
açıklanan ikinci 
çeyrek büyüme 

rakamları ile 
ilgili bir yazılı 

açıklama 
yayınladı.

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin 
özellikle 7 Haziran genel seçimlerinin ardın-
dan yaşanan terör olayları ve dünya ekono-
misindeki daralma ile birlikte yaşadığı sıkıntılı 
süreçlere rağmen ülke ekonomisinin ikinci 
çeyrekte beklentileri de aşarak 3.8 büyümesi 
ve büyüme trendini sürdürmesi iş dünyasının 
temsilcileri olarak bizleri memnun etmiştir.

 İkinci çeyrekte 3.8’lik büyüme ile birlikte 
ülkemiz ilk 6 ayda yüzde 3.1 büyüme oranı 
yakalamış oldu. Açıklanan verilere göre yılın 
ikinci çeyreğinde kamu sektörünün yüzde 
1, özel sektörün ise yüzde 11,4 büyüme kat 
ettiğini görüyoruz. 2015 yılının ilk yarısında 
özel sektör yatırımlarında ve tüketimde artış 
görülmesine karşın dünya ticaretindeki daral-
mayla azalan ihracat Türkiye ekonomisindeki 
büyümeyi sınırlandırmıştır. 

2023 hedeflerimiz açısından her ne kadar bu 
büyüme oranını yeterli bulmasak da ülke-
mizde siyasi belirsizliğin ve terör olaylarının 
yaşandığı bir dönemde bu oranların yakalan-

masının sanayicilerimize moral olacağı inan-
cındayız. Verilerden de anlaşılacağı üzere 
ülkemizin büyümesinde özel sektörün payı 
her geçen gün daha da artmaktadır. 

Sanayicilerimizin zor dönemlerde dahi sorum-
luluk almaktan kaçınmaması ve üretmekten 
vazgeçmemesi bizlere gelecek için umut 
vermektedir.

 Dünya piyasalarındaki sert dalgalanmaların 
etkisiyle TL’deki değer kaybı diğer ülkelere 
göre daha yüksek oldu. Türk lirasının dolar 
karşısında değer kaybetmesi ve siyasi belir-
sizlik ortamı kuşkusuz özel sektörü olumsuz 
etkileyecektir. 

Dünya ekonomisinde siyasi istikrar ve güven 
ortamı yatırımı, istihdamı ve ticareti belirleyen 
temel unsurdur. MÜSİAD Konya Şubesi ola-
rak, 1 Kasım seçimlerinin ülkemizde yeniden 
kalıcı siyasi istikrar ve güven ortamını tesis 
etmesi en büyük temennimizdir” ifadelerine 
yer verdi.         60
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“ BİZİ MONŞER SİYASETİ 
DEĞİL, ÜMMET BİLİNCİ 

AYAKTA TUTAR”
Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşım 

Programlarında Türkiye İle Değişen Afrika konusu masaya yatırıldı. Programa 
konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Cibuti Koordinatörü Gıyaseddin 

Karatepe genç işadamlarına Türkiye ve Afrika ilişkilerinin tarihsel gelişimi, Afrika’daki 
Türkiye algısı ve yeni dönemde Afrika-Türkiye ilişkileri hakkında bilgiler verdi. 

MÜSİAD Konya 
Şubesi Brifing salonunda 
gerçekleştirilen programın 

açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD 
Konya Şube Başkan Yardımcısı Kadir 
Başaran, “Ülkemiz özellikle son on 
yılda her alanda yakaladığı ivme ile 
bölgesinde ve yakın coğrafyalarda 
yükselen güç ve yeni bir umut ışığı 
olarak görülmektedir. Bu algının 
oluşmasında hükümetimizin uyguladığı 
dış politikanın, ülkemizdeki ve ülkemizi 
dış dünyada temsil eden kurumların 
payı büyüktür.

 Afrika kıtasındaki ülkelerin ve bu 
ülkelerde yaşayan din kardeşlerimizin 
de ülkemize bu gözle baktığını 

görüyoruz.  

Bizler 
de bu hafta Afrika kıtası başta olmak 
üzere dünya üzerinde bizimle aynı 

duyguları paylaşan milletlerin ülkemize 
bakış açılarını ve onların gözünden 
Türkiye algısını dinlemek istedik” dedi. 

Afrika kıtasının Peygamber Efendimiz 
zamanında İslam dini ile tanıştığını 
ve zamanla İslam Medeniyeti’nin 
yayılmasında büyük katkılar yapan 
kutsal bir belde olduğunu vurgulayarak 
konuşmalarına başlayan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Cibuti Koordinatörü 
Gıyaseddin Karatepe, “Afrika toprakları, 
Büyük İslam Medeniyetleri’nin oluştuğu 
ve medeniyet havzalarının bulunduğu 
İslam dininin en büyük parçalarından 
biridir. Yüce dinimizin yayılmasında, 
Avrupa ve Amerika kıtalarına 
taşınmasında bu topraklarda yaşayan 
din kardeşlerimizin rolü çok büyüktür.

 Özellikle Osmanlı Devleti zamanında bu 
bölgelerde yaşayan milletler dinimize 

büyük hizmetler vermiştir. Ancak 
Afrika toprakları Osmanlı 

Devleti’nin bu bölgelerde 
etkinliğini kaybetmesinin 

ardından Avrupalı ve 
Amerikalı sömürgeci 

devletler tarafından 
büyük tahribat 
ve yıkıma 
uğratılmıştır. 

Zengin yeraltı 
ve yerüstü 
kaynakları bu 
ülkeler tarafından 

sömürülmüş, İslam 
Medeniyetine ait 

eserler yakılıp yıkılmış, 
bölgeden kan ve 

gözyaşı eksik olmamıştır. 
Günümüzde bu bölgelere 

bakacak olursak ülkemizi yeni 
dünya düzeninde bir umut ve ana 

kumanda merkezi olarak görüyorlar. 
Bölge ana gövdeden ayrılmış bir organ 
gibi hala kıpır kıpır ve ana gövde ile 
birleşeceği günü bekliyor. Ülke olarak, 

son 12-13 yıla kadar Afrika başta olmak 
üzere geçmişte himayemiz altında olan 
bu bölgeleri ve dünya üzerinde pek çok 
konuda bağımız bulunan diğer ülkeleri 
dışlayan ve yalnızlığa terk eden bir 
politika izledik. 

Buralarda yaşayan kardeşlerimizle 
bağlarımızı kopardık ve uzaklaştık. 
Bunu fırsat olarak kullanan sömürge 
zihniyetli devletler bu ülkeleri İslam 
dininden koparmak ve zenginliklerini 
ele geçirmek üzere yoğun bir çalışma 
içine girdiler.

 Yaşanan bu kopukluğun ardından 
özellikle son on yıldır yeniden bu 
bölgelere gitmeye ve ilişkilerimizi 
yeniden kurmaya başladık. İzlenen bu 
politika meyvelerini vermeye başladı ve 
bu bölgelerde yeniden ülkemizin varlığı 
hissedilmeye başladı. 

Son dönemde ülke olarak Somali, Sudan 
ve Güney Afrika başta olmak üzere pek 
çok ülkeye gıda, su, hastane, barınma 
ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için 
yardımlar yapıyoruz. 

Ülkemizin Yeni Türkiye vizyonunda 
özellikle Afrika başta olmak üzere dünya 
üzerinde din, kültür ve tarih bağımızın 
olduğu bütün ülkelere ulaşmamız, 
bu ülkelerle bağlarımızı yeniden 
güçlendirmemiz ve birlikte hareket 
etmemiz gerekiyor.

 Oralarda yaşayan kardeşlerimizin bize 
bu kadar ihtiyacı varken biz ülke olarak 
onlara uzak duramayız.
Devletimizin son yıllarda “monşer” 
siyasetini terk ederek “Ümmet” 
bilinciyle hareket etmesi sayesinde 
ülkemize olan güven duygusu ve 
tarihte biçilen “ağabeylik” rolü yeniden 
canlı hale gelmiştir; çünkü bir yerde 
ulaşabildiğiniz ve kucaklaşabildiğiniz 
sürece var olursunuz” ifadelerini 
kullandı.61
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İŞ DÜNYASININ YENİ 
“MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDE

HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİ KONUŞULDU”
Programa katılan işadamlarının yeni 
hükümetten beklentilerinin dile getirildiği 
ve interaktif olarak gerçekleştirilen 
toplantının açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “7 Haziran seçimlerinden sonra 
başlayan ve 1 Kasım seçimlerine kadar 
devam eden süreçte millet olarak yaşamayı 
asla arzulamadığımız olaylarla karşılaştık. 

Siyasi belirsizlik ortamı ve terör olayları 
ekonomimizi olumsuz etkiledi. Bu anlamda 
iş dünyası olarak 1 Kasım seçim sonuçlarına 
göre yeniden güçlü bir hükümetin kurulacak 
olmasını ve yeniden istikrarın sağlanmasını 
çok önemsiyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir 
dönem ve yeni bir vizyon var. 

Millet olarak hep birlikte daha çok 
çalışmamız ve daha fazla üretmemiz 
gereken bir döneme girdik. Tabi bu yeni 
dönemde iş dünyasının temsilcileri olarak 
bizim de beklentilerimiz var. 

2023 hedeflerimize giden yolda 
sanayicilerimizin iş yaşamlarında 
karşılaştıkları sorunların çözüme 
kavuşturulması da elzem bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnteraktif olarak 
gerçekleştireceğimiz bu konferansımızda 
da hem milletimizin hem de iş aleminin 
beklentilerini dile getirmek istedik” dedi.
 
Konferansın birinci bölümünde 1 Kasım 
seçimleri ve ülkemizin yeni dönemine 
dair değerlendirmelerde bulunan Siyaset 
Bilimci – Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 
“Öncelikle 1 Kasım seçimlerini aslında 
ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenler, 
toplumsal mühendislik yapmaya kalkışanlar 

ve onların ülkemiz üzerindeki 
işbirlikçilerine karşı milletimizin 
mutlak zaferi olarak 
değerlendirmek gerekir.

 Bugünden itibaren ülke olarak 
seçim psikolojisinden biran 
önce çıkarak hedeflerimiz 
doğrultusunda daha yoğun 

bir çalışmanın içine girmeliyiz. Özellikle 
ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda 
işverenlerimizin ve milletimizin yeni 
hükümetten beklentileri bulunmaktadır. 
Bu beklentilerin karşılanması hem 2023 
hedeflerimizi doğrudan etkileyecek hem de 
ülkemizin geleceğe daha emin adımlarla 
ilerlemesini sağlayacaktır. 

Ülkemizin özellikle son on yıllık 
kalkınmasında büyük pay sahibi olan özel 
sektörün talepleri dikkatle dinlenmeli ve iş 
dünyasının sorunlarına çözüm üretilmelidir. 
Çünkü ekonomik anlamda güçlü olmayan 
ülkelerin bölgelerinde ve dünya siyasetinde 
söz sahibi olmaları beklenemez.

 Yeni dönemde yapılacak tüm reformların 
teminatı olacak ve ülkemizin geleceğe 
taşınmasında kilit rol oynayacak en temel 
konu ise yeni anayasadır. 

Ülkemizin hala askeri darbe sonucu 
oluşturulan ve toplumumuzun tüm 
kesimlerine hitap etmeyen bir anayasa ile 
yönetiliyor olması kabul edilebilir bir durum 
değildir.

 Yeni Türkiye vizyonuna uymayan bu 
anayasanın toplumsal bir uzlaşı ile 
değiştirilmesi kaçınılmaz bir konudur. Bu 
doğrultuda seçimsiz olarak geçireceğimiz 
önümüzdeki dört yıllık süreyi ülkemizin 
geleceği açısından bir milat olarak görüyor 
ve bu dönemin reformlarla geçirilmesi 
gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Konferansın ikinci bölümünde ise Siyaset 
Bilimci – Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın 
moderatörlüğünde işadamlarının yeni 
hükümetten beklentileri dile getirildi.
 
Konferansa katılan işadamları ilk olarak cari 
açık konusu ve orta gelir tuzağının aşılması 
konusunda yeni hükümetten beklentilerini 
dile getirdi. 
Cari açık konusunun yeni hükümet 
tarafından öncelikle çözülmesi gereken 
bir konu olduğu ve ülke olarak teknolojiye 
dayalı ve katma değeri yüksek ürünler 
üretilmesi gerektiği noktasında sinyaller 
veren bir gelişme olduğu vurgulandı. 
Sanayicinin bu konuda desteklenerek 
özellikle katma değeri yüksek ve teknoloji 
odaklı ürünler üretmeye teşvik edilmesi 
gerektiği belirtildi.62
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Ayrıca yurtdışında üretilen ve ithal 
kalemlerimiz arasında yer alan 
birçok ürünün ülkemizde kolaylıkla 
üretilebilecek durumda olmasına rağmen 
daha ucuza mal edildiği için yurtdışında 
üretilen ürünlerin tercih edildiği ve bu 
yaklaşımın da cari açığı artırdığına dikkat 
çekilerek, bu durumun önüne geçilmesi 
için de yerli üretim konusunda yeni 
teşviklerin uygulanması gerektiği ifade 
edildi.

 2002 yılında ülkemizde kişi başına düşen 
milli gelir 2.500 Dolar seviyesindeyken 
günümüzde bu oranın on bin dolar 
seviyesinde seyrettiğini söyleyen 
işadamları, bu oranın insanlarda 
rahatlığa ve atalete sebep olmaması 
için bu oranın yukarılara çıkarılması 
noktasında yeni hükümetten acilen 
çalışma yürütülmesi talebinde bulundu.

 7 Haziran seçimlerinin ardından 
yaşanan terör olaylarının, ülkemizde 
terörle etkin, kesintisiz ve kararlılıkla 
mücadele edilmesi gereğinin önemini 
bir kez daha ortaya koyduğunu belirten 
ve sorunun terör örgütlerinin her türlü 
faaliyetlerinin nihayete erdirilmesiyle, 
terörle mücadelenin sürdürülerek 
çözüme kavuşturulması gerektiğini 
özellikle belirten iş dünyası temsilcileri, 
bu konunun ülkemizin geleceği ve 
önüne güvenle bakabilmesi açısından 
hayati öneme sahip olduğu görüşlerine 
yer verdi. İşadamları ayrıca tarım 

sektörünün ülkemizin en 
dinamik sektörleri arasında 
yer aldığını ve bu noktada yeni 
hükümetin tarım sektörünün 
katma değer üretecek şekilde 
ekonomiye dahil edilmesi 

için yeni projelerin desteklenmesini 
istediler. Sanayicilerin iş yaşamlarında 
en fazla maliyet ayırdıkları kalemlerin 
başında gelen enerji konusu da konferans 
esnasında gündeme getirildi. 

Enerji konusunun da en az tarım sektörü 
kadar çözüme ihtiyacı olan bir nokta 
olduğu ve enerjide dışa bağlılığın her 
geçen gün arttığı vurgulanarak, yeni 
hükümetin bu durumun önüne geçilmesi 
için yeni yatırımları hayata geçirmesi ve 
sanayiciye kolaylıklar sağlaması istendi. 

Ülke olarak 2023 hedeflerimize 
ulaşmak için tüm milletimize büyük 
sorumlulukların düştüğünün güçlü 
bir şekilde dillendirildiği konferansta 
ülkemizin geleceği açısından son derece 
önemli görülen bir diğer konu da mesleki 
eğitim konusu olarak ön plana çıktı.

 Sanayiciler, ülkemizin büyük bir 
genç nüfus potansiyeline 
sahip olduğu, bu 
potansiyelin doğru 
kullanılmasının 
ve genç nüfusun 
mesleki eğitime 
yönlendirilerek 
üretim 
sürecine dahil 
edilmesinin 
dünya 
nüfusunun 
giderek 
yaşlandığı 
bir dönemde 
hem ülkemizi 
hedeflerine bir adım 
daha yaklaştıracağı hem de 
ülkemizi diğer ülkeler arasında bir 

adım öne çıkaracağı görüşünde birleşti. 
1 Kasım seçimleri öncesi seçim 
meydanlarında sıkça tartışılan 
asgari ücret artışı konusunda da yeni 
hükümetten beklentilerini de dile 
getiren işadamları, yeni hükümetten 
bu artışın sanayiciye ekstra maliyet 
yükü getirmeden ve kayıt dışılığa 
sebep olmadan paylaşılarak çözüme 
kavuşturulmasını ve bununla birlikte 
sanayicinin önünde önemli bir sorun 
teşkil eden kıdem tazminatı konusunda 
da yeni bir düzenleme getirilmesini 
istediler.
 
Konferans MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’in günün anısına Siyaset 
Bilimci Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya 
hediye takdimi ile son buldu.                
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MÜSİAD Konya Şubesi 
Brifing salonunda ger-
çekleştirilen programın 
açılış konuşmasını yapan 
Genç MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Emre Baba-
yiğit, “Ülke olarak son dö-
nemlerde gündemimiz 
bir hayli yoğun. 7 Haziran 
seçimlerinin hemen 
ardından millet olarak 
uzun süredir yaşamadı-
ğımız ve hiçbir zaman 
yaşamayı arzu etmediği-
miz terör olayları ile karşı 
karşıya kaldık. 

Uzun yıllardır süren siyasi 
ve ekonomik istikrarımız 
sekteye uğradı. Seçimle-
rin hemen ardından baş 
gösteren terör olayları ve 
oluşan siyasi boşluk ülke-
mizi her alanda olumsuz 
etkiledi. Bu noktada 1 
Kasım seçimlerinin öne-
mi ülkemizin geleceği 
açısından bir kat daha 
arttı. Bizler de bu hafta 
son dönemde yaşanan 
olayları ve 1 Kasım se-
çimlerini değerlendirmek 
istedik” dedi.

MÜSİAD camiası 
ile erken yaşlarda 
tanıştığını ve 
halen üyesi 
olduğunu dile 
getirerek söz-

lerine başlayan AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı 
Ömer Ünal konuşmasın-
da, “MÜSİAD, ülkemizin 
dününü, bugününü ve 
geleceğini yansıtan bir 
mektep niteliğindedir. 
MÜSİAD Konya Şubesi de 
bu manada şehrimizdeki 
birçok projenin hazırlan-
ması ve hayata geçirilme-
sinde öncülük yapmış-
tır. MÜSİAD Camiası, 
doksanlı yıllarda yaşanan 
sancılı süreçlerde büyük 
güçlükler yaşadı. 

Genç MÜSİAD’ın da to-
humları ilk defa MÜSİAD 
Konya Şubesi öncülü-
ğünde atılmış ve tüm 
şubelerde teşkilatlanma 
yapısı oluşturulmuştur. 
Son dönemde ülkemizde 
yaşanan olaylara deği-
necek olursak, ülkemizin 
uluslararası arenada ve 
bölgesinde söz sahibi 
haline gelmesinden 
rahatsız olan şer odakla-
rının ülkemizin ilerleyişini 
durdurmak için terörü 
kullanarak kaos ve kar-
maşa ortamı oluşturmaya 

çalıştıklarını görüyoruz. 
Ülkemizin kendine koy-
duğu 2023 hedeflerine 
koşar adımlarla ilerlediği 
bir dönemde bu olayların 
yaşanması da zamanla-
ma açısından son derece 
manidardır. Bu durum 
ülkemiz üzerinde kötü 
emelleri bulunanların ve 
onların ülkemiz içeri-
sindeki işbirlikçilerinin 
siyasi alanda oluşacak 
küçük bir boşlukta dahi 
harekete geçeceklerini 
göstermesi açısından son 
derece önemlidir. 

Bu amaçla hareket eden 
kirli odaklar, 7 Haziran 
seçimlerinin hemen 
ardından oluşan siyasi 
boşluğu fırsat olarak kul-
lanarak milletimizi kardeş 
kavgasının içine çekmek 
istediler ancak; milletimiz 
aklıselimle hareket ede-
rek buna izin vermedi. 

Yaşanan tüm bu geliş-
meler millet olarak bizi 
birbirimize daha da 
kenetledi ve kardeşlik 
duygularımızı artırdı. 

Devletimiz ve hükümeti-
miz terörle mücadelesini 
tüm imkânlarını seferber 
ederek etkin bir şekilde 
sürdürdü ve bir boşlu-
ğa meydan vermedi. 
Yaşanan olaylardan 
toplum olarak elbette her 
alanda olumsuz etkilen-
dik. Ekonomimiz büyük 
çapta zarar görmese de 
yine de bir duraklama 
oldu. Büyük yatırımların 
ve yeni projelerin askıya 
alındığına şahit olduk. 

Ülkemizin tek başına 
iktidarlar döneminde her 
alanda gelişimini daha 
hızlı gerçekleştirdiği bir 
gerçektir. Bu noktada 1 
Kasım seçimleri ülkemi-
zin geleceği açısından bir 
dönüm noktası olacaktır. 
Ülkemizin dünya üzerin-
de ve bölgesinde güçlü 
olması, millet olarak elde 
ettiğimiz kazanımları-
mızın kaybedilmemesi, 
her alanda yakaladığımız 
istikrarın sürmesi için 1 
Kasım seçimleri hayati 
öneme sahiptir” ifadeleri-
ni kullandı.  

“1 KASIM SEÇİMLERİ 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİ 
AÇISINDAN DÖNÜM 
NOKTASIDIR”

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programlarına AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Ömer Ünal konuk oldu. Ömer Ünal, genç işadamlarına MÜSİAD tecrübeleri, son 

dönemlerde ülkemizde yaşanan gelişmeler ve 1 Kasım seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
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ÖMER ÜNAL
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MÜSİAD Konya Şubesi Brifing 
salonunda gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını 
yapan Genç MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Emre Babayiğit, “Hepimizin 
malumu olduğu üzere 7 Haziran 
seçimlerinin ardından ülkemizde 
oluşan siyasi belirsizlik ortamı son 
buldu. Milletimiz 1 Kasım’da tercihini 
her alanda istikrarın sürmesinden 
yana kullandı. Demokratik hakkını 
kullanarak sandığa gitti ve iradesini 
ortaya koydu. 

Ülke olarak hedeflerimizin çok büyük 
olduğu bir dönemde iş dünyasının 
temsilcileri olarak 1 Kasım seçim 
sonuçlarını ülkemizin geleceği ve 
istikrarı açısından çok önemsiyoruz. 
Bu hafta da seçimlerin ardından 
yeni dönemin nasıl şekillenece-
ğini ve sonuçların ekonomimize 
nasıl yansıyacağını değerlendirmek 
istedik” dedi.
1 Kasım seçim sonuçlarının 
ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için 
hayırlar getirmesini temenni ederek 
konuşmalarına başlayan Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“MÜSİAD Konya Şubesi şehrimizin 
ve ülkemizin sorunlarına çözüm 
üretmenin yanı sıra sanayicilerimizin 

iş yaşantılarında ya-
şadıkları sorunların 
gerekli mercilere 
iletilmesi, çözüme 
kavuşturulması ve 
yeni projelerin üre-
tilmesi noktasında 

da önemli çalışma-
lara imza atan ender 
kurumlardan birisidir. 
MÜSİAD camiasında 

başkanlık yapmış biri olarak bu 
kurum çatısı altında yapılan en 
önemli ve en anlamlı projenin Genç 
MÜSİAD’ın kurulması olduğunu açık 
yüreklilikle ifade etmek istiyorum. 
Bunu söylememdeki en büyük 
neden gençlerimizin geleceğimizin 
teminatı olmasıdır; çünkü gelecekte 
devleti yönetenler gençler olacaktır. 

Konya Ticaret Odası olarak bizler de 
şehrimizin, ülkemizin ve iş dünyamı-
zın sorunlarına çözüm üretmek ve iş 
dünyamıza yeni ufuklar kazandırmak 
üzere faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 
Konya Ticaret Odamız bünyesindeki 
Uluslararası Fuar Alanımız ülkemizin 
ve bölgemizin en büyük fuarları 
arasında yer alıyor. 

Bunun yanı sıra KTO Karatay 
Üniversitesi de eğitim anlamında 
şehrimize ve ülkemize hizmet 
vermektedir. Konya Ticaret Odası 
olarak üniversitemizde eğitim alan 
bütün öğrencilerimizi iş dünya-
mızla bir araya getirerek üniversite 
sanayi işbirliğini sağlamaya yönelik 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu konunun 
ülkemizin geleceği açısından çok 
hassas bir konu olduğuna inanıyoruz. 
Teorinin pratikle birleşmesiyle 

birlikte ülkemiz adına daha büyük 
projelere ve işlere imza atacağımız 
görüşündeyiz. 1 Kasım seçim 
sonuçlarını değerlendirecek olursak 
milletimizin tercihini istikrardan yana 
kullandığını görüyoruz. Ülke olarak 
kuruluşumuzdan bu yana belirli 
aralıklarla fetret dönemleri yaşadık. 
Bu noktada 7 Haziran seçimlerinden 
1 Kasım seçimlerine kadar geçen 
süreyi de bir fetret olarak görüyorum. 
Bu fetret döneminin diğerlerinin 

aksine kısa süreli olması milletimiz 
adına sevindirici bir durum.
 2002 yılından itibaren arada geçen 
13 yıllık istikrar döneminde ülkemi-
zin neleri başardığı ve her alanda ne 
mesafeler aldığı ortada, bu yüzden 
milletimizin fetrete izin vermemesi 
ve istikrardan yana tavır alması 
ülkemizin geleceği açısından hayati 
öneme sahiptir. Ülkemizdeki istikra-
rın sürmesi devam eden projelerin 
tamamlanması ve yeni projelerin 
üretilmesi noktasında hepimiz daha 
fazla çalışmak zorundayız. 7 Haziran 
seçimlerinden bu yana geçen beş 
aylık belirsizlik döneminde ekonomik 
anlamda yaşadığımız kayıpların 
telafi edilmesi noktasında iş dünya-
sına da büyük görevler düşmektedir. 
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması 
için millet olarak birliğe beraberliğe 
ve daha fazla çalışmaya ihtiyacımız 
var” ifadelerini kullandı. 

“MİLLETİMİZ 

İZİN VERMEDİ”
FETRET DÖNEMİNE 

OCAK 
2016

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programlarına Konya Ticaret 

Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk konuk oldu. Konya Ticaret Odası ve KTO 

Karatay Üniversitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Selçuk Öztürk ayrıca genç işadamlarına son 

dönemlerde ülkemizde yaşanan gelişmeler ve 1 Kasım seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  

65



OCAK 
2016

(

Genç MÜSİAD Konya 
Şubesi tarafından 

düzenlenen 
Tecrübe Paylaşım 
Programlarında 

“Osmanlı’nın Veri 
Merkezi Konya, 
Dünya’nın Veri 

Merkezi Oluyor” 
konusu ele alındı. 

Toplantıya konuşmacı 
olarak katılan KOP 

Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, katılımcılara 
KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi çalışmaları 
ve Veri Merkezleri 
Bölgesi Uygunluk 
Araştırması Projesi 
hakkında bilgiler 

verdi. 

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salonunda gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Emre Babayiğit, “Gerek ülkemizin gerekse de 

şehrimizin 2023 hedefleri hepimizin malumudur. Bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi ve şehrimizin geleceğe hazırlanması için 
çalışma yürüten önemli kurumlar var. Bu hafta bizler de bu 
kurumların başında gelen KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 

çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgiler almak istedik” dedi. 

Kurum olarak temel amaçları-
nın bölgedeki kamu yatırım-
larının planlamasını ve hayata 

geçirilmesini sağlamak olduğunu, 
bunun yanı sıra özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının yürüttüğü 
çalışmaları da yakından takip ettik-
lerini belirterek konuşmalarına baş-
layan KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, “Ülkemizin 
2023 hedeflerine ulaşmasının ve 
kalkınmasının yolu aslında bölgesel 
kalkınmadan geçmektedir. 

Bu noktada 2002 
yılına kadar 
ülkemizde ekonomik 
açıdan geri kalmış ve 
kalkınma hamlesini 
gerçekleştirememiş 
bölgelerimizin 
ülkemiz için bir yük 
olarak görüldüğü 
politika izlendiğini 
üzülerek görüyoruz. 

Bu yanlış politika 2002 yılından 
itibaren terk edilerek, her bölge 
ülkemizin kalkınma hamlesine katkı 
sağlayacak bir zenginlik ve değer 
olarak görülmeye, bu çerçevede 
ülkemizin tüm bölgelerini kapsayan 
projeler üretilmeye ve hayata 
geçirilmeye başlandı. 

1989 yılında bölgesel kalkınmayı 
harekete geçirmek amacıyla 
kurulan, ancak istenilen verim 
alınamayan GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Projesi’nin ilk eylem planı 
2008 yılında hazırlandı ve yürürlüğe 
konuldu.

 Bu uygulamanın ciddi sonuçlar 
doğurmasıyla birlikte 2011 yılında 
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde 
illerini kapsayan KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi, ardından Doğu Anadolu 
Bölgesi illerini kapsayan DAP Bölge 
Kalkınma İdaresi ve son olarak da 
Doğu Karadeniz Bölgesi illerini 

kapsayan DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi kuruldu. Kurum olarak bizler 
de, bölgemizde kalkınmaya yönelik 
eylem planları hazırlayarak, gerek 
kamu ve gerekse de özel sektör 
yatırımlarını koordine etmek üzere 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Bu doğrultuda ülkemizin özellikle 
son on yılda özel sektör deste-
ğiyle büyümesini de göz önünde 
bulundurduğumuzda özel sektör 
temsilcileri ile bundan sonra da 
daha fazla birlikte çalışma gayreti 
içerisinde olacağımızı belirtmek 
isteriz. Kurum olarak bölgemizi ve 
şehrimizi her alanda geliştirecek 
ve geleceğe hazırlayacak projeler 
üretmeyi hedefliyoruz. 

Bölgemizin su sorununu çözmek 
amacıyla KOP İdaremiz bünyesinde 
yürütülen Mavi Tünel Projesi, bu so-
runun çözülmesi adına her ne kadar 
önemli bir adım olsa da sorunu tam 

anlamıyla çözmeye yetmeyecektir. Bu 
nedenle şehir olarak özellikle tarım 
üretimi noktasında suyu modern 
sulama yöntemleri kullanarak 
tasarruf etmek zorundayız. Kömür 
ve yenilenebilir enerji konusunda ise 
şehrimizin ciddi potansiyeli var. Ka-
rapınar bölgesi, sahip olduğu kömür 
rezervlerinin kurulacak santrallerle 
işlenmesi ile sadece şehrimizin ve 
bölgemizin değil, aynı zamanda 
ülkemizin de enerji merkezi haline 
gelecektir. 
Ülkemizin ekonomik gelişmişlik ve 
kalkınmışlık açısından en iyi durumda 
olan bölgesi şüphesiz Marmara 
Bölgesi’dir; ancak devletimizin 
bölgeler arası gelişmişlik farklarını en 
aza indirme ve topyekün kalkınma 
modelini benimsediğini göz önünde 
bulundurursak KOP Bölgesi bu anlam-
da enerji imkânları, sanayi üretimi, 
ulaşım kolaylığı ve insan kaynağı ile 
yeni Marmara olma yolunda hızla 
ilerlemektedir” şeklinde konuştu.

“KONYA 
DÜNYA’NIN 

VERİ MERKEZİ 
OLACAK”

(
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“ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İLE 
OLUŞACAK EKSTRA MALİYET 

İŞVERENE YÜK GETİRMEMELİ”

MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, 

Başbakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun 

asgari ücretin artışı 
nedeniyle oluşan 

maliyeti iş dünyasıyla 
yarı yarıya paylaşma 

önerisine destek 
verdiğimizi ifade 
etmek istiyoruz

Reel sektörün temsilcileri olarak, milletimizin 1 Ka-
sım seçimlerinde istikrardan yana tavır almasının 
ve yeni güçlü bir hükümetin kurulacak olmasının 
bizleri son derece memnun ettiğini ve gelecek-
ten umutlu olduğumuzu bir kez daha belirtmek 
istiyoruz. Seçimler öncesinde siyasi partilerimizin 
vatandaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilmesi 
mümkün olmayan, hem özel sektörümüze hem 
de kamu kesimlerine ekstra maliyet getirecek 
vaatlerde bulunmamaları gerektiğini dile getirmiş-
tik. Seçimler öncesi meydanlarda üzerinde en çok 
tartışılan ve bütün siyasi partiler tarafından ortak 
dile getirilen konu ise şu an 1000 TL civarında 
uygulanan asgari ücretin 1300 TL’ye yükseltilmesi 
konusu olarak karşımıza çıktı. İşadamları derneği 
olarak günümüzdeki asgari ücret uygulamasının 
kabul ettiğimiz ve desteklediğimiz bir durum olma-
dığının altını özellikle çizmek istiyoruz. Çalışanla-
rımızın refah seviyelerinin daha da yükseğe çıka-
rılması bakımından asgari ücretin artırılmasından 
yana olduğumuzu ancak; bu artışın ülkemizin 
kalkınmasında zor şartlar altında büyük sorumlu-
luklar üstlenen işadamlarımız ve sanayicilerimizin 
de mağdur edilmeden kamu ve özel sektör tara-
fından paylaşılarak gerçekleştirilmesinin doğru 
olacağını vurgulamak istiyoruz. Asgari ücretin 
1300 TL’ye yükseltilmesi ile %30’ oranında, yani 
yaklaşık 450 TL artacak işçilik maliyetlerinin, kayıt 
dışı istihdama, eksik bordrolama ve işçi çıkarma-
larına neden olmaması noktasında hükümetimizin 
de işverenlerin yükünü hafifletecek uygulamalar 
getirmesi gerekmektedir. Artış sonucu oluşacak 
yükün tamamının kamu tarafından karşılanması 

kamu maliyemizin dengesini bozabileceğinden, 
maliyetin kamu ve özel sektör tarafından yarı 
yarıya paylaşılması bu süreçte atılacak en doğru 
adım olacaktır. Bu ekstra maliyetin tamamının, 
emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ya da 
uluslararası pazarlarda zor şartlar altında rekabet 
edebilen özel sektör temsilcilerine yüklenmesi, 
2023 hedeflerine giden yolda reel sektörün işini 
daha da zorlaştıracaktır. Ülkemizin özellikle 
son 12-13 yıldır özel sektör eliyle büyümesini 
sürdürmesini, özel sektörün yatırım ve istihdam 
konusunda payını her geçen gün artırmasını göz 
önüne alacak olursak bu konuda acilen çözüm 
üretilmesi ülkemizin geleceği açısından hayati 
önem arz etmektedir. Gerek SGK primleri ve ge-
rekse de asgari ücretin üzerindeki gelir vergisi ve 
damga vergilerinde sağlanacak indirimlerle işve-
renin yükü az da olsa hafifletilecektir. Bu konuda 
hükümetin bir çalışma başlatmış olması ve özel 
sektör temsilcilerini de dinlemesi işverenler olarak 
bizleri umutlandırmıştır. Ayrıca, işçi sendikalarının 
yıllardır söylediği ama bir türlü gerçekleşmeyen 
asgari ücretlinin vergi dilimi düzenlemesinin yapıl-
ması gerektiği kanaatindeyiz. Hükümetin asgari 
ücreti artırmasının sosyal barışı sağlayacağını, 
ancak bu artışın vergide doğuracağı sorunların da 
göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmek 
istiyoruz. Vergi dilimlerinin asgari ücretlerle ikinci 
dilime geçirilmeyecek şekilde yeniden düzenlen-
mesi gerekmektedir. 1300 TL’lik maaşla asgari 
ücretli 9. aydan sonra zengin vergisi denilen %20
’lik ikinci dilime giriyor. Asgari ücretlinin bu dilime 
girmeyeceği bir düzenleme yapılması gereklidir. 67
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“TİCARİ FETİHLER ANCAK 

STANDARTLARLA OLUR” 
ULUSLARARASI

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında konuşan Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir, 
“Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda 
sanayicilerimize, işadamlarımıza ve üreticilerimize 
çok büyük sorumluluklar düşüyor. MÜSİAD da 
bu noktada özellikle son dönemde yaptığı çalış-
malarla büyük bir misyon üstlenmiş durumda. 
TSE olarak, MÜSİAD camiasının yapmış olduğu 
çalışmaları yakından takip ediyor ve birlikte ortak 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Bizler kurum olarak, sanayicilerimizin beklenti-
lerini göz önünde bulundurarak, ihracat yapılan 
ülkeler tarafından sanayicilerimizden ürettikleri 
ürünlerle ilgili olarak istenen uluslararası belgeleri 
düzenlemek, yeni standartlar ve iş dünyamızın iş-
lerini kolaylaştıracak yeni uygulamalar geliştirmek 
üzere faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. Konya, son 
dönemlerde sanayi alanında büyük bir değişim ve 
dönüşüm içerisine girdi. Otomotiv yedek parçaları, 
makine imalatı, gıda ve tarım ürünleri sektörlerin-
de ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi şehirler 
arasında yer alıyor.

Eskiden bir ülkeyi fethetmek için savaşmak 
zorundaydık, günümüzde ise bu ancak ticaretle 
mümkün olabilir. Bir ülkeyi ticari olarak fethetmek 
de ancak uluslararası standartlarla mümkün 
olabilir; çünkü bir ülke ile karşılıklı ticaret yapmak 
istiyorsanız o ülkenin standartlarına uymak 
zorundasınız. Bu doğrultuda özellikle otomotiv 
yedek parçaları üretimi konusunda Konya’nın 
eşdeğer ürün belgelendirme çalışmalarını ta-
mamlaması ile birlikte daha büyük başarılar elde 
edeceği inancını taşıyor ve bu noktada Konyalı 

sanayicilerimizin yanında olacağımızı 
dile getirmek istiyoruz” dedi.  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek de, “Konya, 
özellikle son yıllarda inovasyona, 
ar-ge çalışmalarına, teknoloji 

odaklı üretime ve sektörel çeşitliliğe verdiği değer 
sayesinde sanayi alanında değişim ve dönüşüm 
yakalayarak, uluslararası pazarda rekabet edebilir 
hale geldi. 

Aslında Konya sanayisinin bu başarıyı yaka-
lamasındaki en büyük etken kaliteden ödün 
vermeden üretim yapmasıdır. Konya sanayisinde 
üretilen ürünler dünyanın her noktasında rağbet 
görmekte ve bu da ihracatımızı pozitif olarak 
etkilemektedir. 

Bu noktada da TSE’nin önemi bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır. Gerek şehrimizde ve gerekse de 
ülkemizde üretilen ürünlerle ilgili belirli bir kalite 
standardının oluşması ülkemiz sanayicilerini 
dünya pazarında bir adım öne çıkaracaktır. 

Günümüzde birçok sektörde üretim yapan 
şehrimiz, özellikle otomotiv yedek parçaları 
üretimi hususunda uluslararası arenada rekabet 

edebilecek ve dünya pazarından pay alabilecek 
kapasiteye sahip. Bizler de bu çerçevede eşdeğer 
ürün belgesi sayısının artırılmasının şehrimizin 
sahip olduğu bu güce büyük katkı sağlayacağı 
görüşündeyiz. 

Bu belgenin alınmasıyla birlikte Konya sanayi-
sinde üretilen pek çok ürün orijinal ürün olarak 
kabul edileceğinden bu sayede hem bu sektörde 
üretim yapan sanayicilerimizin önü açılmış hem 
de bu sektördeki ithalatın büyük kısmının önüne 
geçilmiş olacaktır. MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
bu ziyaret vesile söz konusu belgenin alınmasının 
yüksek maliyet gerektiren bir konu olduğunu ve 
bu konuda sanayicilerimizin sorunlar yaşadığını da 
dile getirmek istiyoruz. 
Belgenin alınması esnasında sanayicilerimizden 
istenen yüksek maliyetlerin devletimiz tarafından 
karşılanmasının ülkemizin 2023 hedefleri açısın-
dan hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz” 
ifadelerine yer verdi.      
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KONYA İŞ DÜNYASI VE SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARINDAN 

TERÖRE ORTAK TEPKİ

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri 
adına konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk yaptığı açıklamada,  “Ülke olarak 
büyük bir hüznü ve acıyı yaşadığımız bir günde 
basın toplantımıza katılarak bizlerle beraber 
olduğunuz için teşekkür ederiz. Hepinizin 
bildiği, yakından takip ettiği gibi, son günlerde 
ülkemizin gündeminde hain terör saldırıları 
var. Şehirlerde yüzünü kapatan, etekle gezen, 
dağlarda haince arkadan saldıran, yollara 
bomba tuzaklayan kalleş terör ve bu terörü 
lanetleyemeyen, bilakis bundan beslenen siyasi 
uzantıları var. Bu coğrafyanın birlikte yaşama 
azmini kırmak için elinden geleni yapan, her 
türlü alçaklığı deneyen, çoluk çocuk demeden 
binlerce masumun kanına giren, askerimizi, 
polisimizi şehit eden, aklı ve vicdanı satılmış 
hainler çok iyi bilmelidir ki; bin yıldır bu 
coğrafyada barışın ve huzurun teminatı olan 
aziz milletimiz, teröre bir kez daha haddini 
bildirecektir. 
Hiç kuşkusuz, Sayın Başbakanımızın da ifade 
ettiği gibi, güvenlik güçlerimiz bu ülkenin 
dağlarını, ovalarını terörden kalıcı bir şekilde 
temizleyecektir. Evet, şehit haberleriyle 
yüreğimiz yanıyor, içimiz acıyor. Ama 

biz kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. 
Kahramanlarımızı yetiştiren, vatanı için 
gözünü dahi kırpmayan evlatlarımızın anaları, 
babaları ile gurur duyuyor, acılarını millet 
olarak paylaşıyoruz. Şunu tüm dünya bilmelidir 
ki; tarih nasıl şehitlerimizi unutmayacaksa, 
terörden beslenenleri, tepki göstermeyenleri de 
asla unutmayacak, hain olarak not edecektir. 

Bu ülkenin üreten, ticaret yapan iş dünyası 
ve STK’ları olarak, bugün bizlerin en önemli 

önceliğinin terörün kalıcı bir şekilde yok 
edilmesi olduğunu ifade etmek isteriz. 

Devletimizin terörle mücadele konusunda 
attığı adımları destekliyor, bu mücadelenin her 

alanda kararlılıkla devam etmesini istiyoruz. 
Ayrıca bu süreçte, başta siyasiler olmak üzere 

toplumun tüm kesimlerini de sorumluluk 
almaya, terörü ve şiddeti lanetlemeye davet 

ediyoruz.

Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı 
amaçlayan bu saldırılar karşısında necip 
milletimizin birlik ve beraberlik duygularından 
taviz vermeden, itidal içinde bir duruş 
sergileyeceğine inanıyoruz.  Lütfen öfkemiz 

aklımızın önüne geçmesin.
Konya iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları 
olarak buradan doğu ve güneydoğudaki 
vatandaşlarımıza da seslenmek istiyoruz. 
Türkiye’nin dört bir yanından bölgenin ve 
Türkiye’nin huzuru için zor şartlarda görev 
yapan vatan evlatlarımız sizlere emanettir. Bu 
emanet tarihin bizlere yüklediği en önemli 
sorumluluktur. İnsan olmanın en büyük onuru 
da emanete sahip çıkmaktır.

Edirne’den Van’a, Sinop’tan Antalya’ya 
hepimizin huzuru için çalışan güvenlik 
güçlerimizden sivil memurlarımıza herkesin 
burnu kanamadan hizmet etmesini temin 
etmek ve ailelerine sağ salim kavuşmalarını 
sağlamak vatandaş olarak hepimizin 
namusudur. 

Bu duygu ve düşüncelerle hain terör 
saldırılarında şehadete eren yiğit vatan 
evlatlarımıza, askerlerimize, polislerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, kahraman 
gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah 
ailelerine, milletimize sabır ihsan eylesin. 
Milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.  
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Aralarında MÜSİAD Konya Şubesi, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi 
Odası, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası, ASKON Konya Şubesi, TÜMSİAD Konya Şubesi, İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneği, 
DERSİAD Konya Şubesi, SELSİAD, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Konya Platformu 

Derneği, Memur-SEN İl Temsilciliği ve HUDER Konya Şubesi’nin de bulunduğu iş dünyası ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, son dönemde artan ve milletimizi derin üzüntüye boğan terör 

olaylarına karşı ortak tepkilerini dile getirmek için ortak basın açıklaması yaptı.  
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“KARANLIĞIN EN YOĞUN OLDUĞU 
AN AYDINLIĞA EN YAKIN ANDIR”

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programlarına 
MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Ömer Saylık konuk oldu. Ömer Saylık genç 
işadamlarına yakın tarihimiz ve son dönemde yaşanan olaylar hakkında bilgiler verdi.

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing 
salonunda gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını 
yapan Genç MÜSİAD Konya 

Şube Başkanı Emre Babayiğit, “Hepimizin 
yakından takip ettiği üzere ülke olarak kritik 
ve sancılı süreçlerden geçiyoruz. 

Yaşanan olayları ülkemizin tarihi geçmişi 
açısından değerlendirecek olursak olayların 
hiç de tesadüf olmadığını görürüz. Millet 
olarak ne zaman ilerleme kaydetsek bir 
sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bu hafta da 
ülkemizde yaşanan olayları bu çerçevede 
incelemek istedik” dedi.

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların çok 
büyük olduğuna dikkat çekerek sözlerine 
başlayan MÜSİAD Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Ömer Saylık, “İslam dünyası ve 
ülkemiz üzerinde tezgâhlanmak istenen 
oyunlar Müslümanlar olarak birlik ve 
beraberlik içerisinde olamamamızdan 
kaynaklanıyor. Dünyanın neresine 
bakarsak bakalım ezilen, acı çeken, 
zulüm görenlerin Müslümanlar olduğunu 
görüyoruz. Bizler İslam dininin mensupları 
olarak yaşananlara karşı duyarlı ve bilinçli 
olmak zorundayız. Bu noktada hepimize 
ve özellikle de gençlerimize çok büyük 
sorumluluklar düşüyor. Yükümüz ağır, 
ancak bir o kadar da kutsal, çünkü ülkemiz 
İslamın en büyük temsilcisi konumunda. 
İslam coğrafyalarında yaşananlar sadece 
çıkar meselesi değil aynı zamanda İslam 
düşmanlığının da bir göstergesidir. 
Ortadoğu’da ve Müslüman beldelerini 
dikkate alacak olursak ekonomik ve siyasi 

anlamda bölünmüşlüğün ve istikrarın 
olmadığını görürüz. 

Bu tarih boyunca da böyle olmuştur. 
Bu bölgeden kan ve gözyaşı hiçbir 
zaman eksik olmamıştır. Tüm bu 
gelişmeler üzerine ülkemizin durumunu 
incelediğimizde ise, ülkemizin özellikle 
son on yılda bölge ve dünya siyasetinde 

söz sahibi, gelişmelere karşı tepkisini ortaya 
koyan, güçlü bir ekonomi olma yolunda 
hızla ilerleyen bir ülke konumuna eriştiğini 
görüyoruz. Ülke olarak son yıllarda ekonomi 
başta olmak üzere, eğitim, hukuk, teknoloji 
ve üretim alanında çok büyük aşamalar kat 
ettik. Dünya çapında projeler üretmeye ve 
hayata geçirmeye başladık. Ekonomimiz, 
Avrupa ve dünya üzerindeki ülkeler 
krizlerle mücadele ederken dahi istikrarlı 
büyümesini sürdürüyor. 

Ülkemize bu konumuyla Müslüman 
dünyasında bir umut ışığı olarak bakıldığını 
açıkça söyleyebiliriz. Böyle bir dönemde 
ülkemizin bu konumunu hazmedemeyenler 
ve onun ülkemiz içindeki işbirlikçileri bir 
oldular ve genel seçimlerin sonuçlarını 
fırsat bilerek yeniden harekete geçtiler. 
Amaçları ülkemizin her alandaki ilerleyişini 
durdurmak ve eski karanlık günlerine geri 

döndürmek. Ülke olarak tarihimiz boyunca 
ne zaman istikrarı yakalasak, ne zaman 
ekonomik anlamda büyümeye başlasak 
farklı sorunlarla karşı karşıya kaldık. 
Günümüzde de ülkemizi karıştırmak için 
terörü kullanmak istiyorlar. Yüzlerce yıldır 
bir arada yaşayan milletimizin arasına nifak 
tohumları ekerek kardeş kavgasına yol 
açmak istiyorlar. 

Bu amaca hizmet edenler, terörden 
ve kandan nemalananlar şunu asla 
unutmamalıdırlar ki, karanlığın en yoğun 
olduğu an aydınlığa en yakın olduğu andır. 
Bu millet bu tür ayak oyunlarına asla boyun 
eğmeyecek, birlik, beraberlik ve kardeşlik 
içerisinde bu oyunu bozacaktır. Bu noktada 
hiçbir etnik köken, din, dil, ırk ayrımı 
yapmaksızın bu ülkede yaşayan herkes 
kardeşliğine daha fazla sahip çıkmalıdır.” 
ifadelerine yer verdi. 
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“YENİ BİR EKONOMİ VE 
FİNANS MODELİNE

ACİLEN İHTİYACIMIZ VAR”
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarında Küresel Finans Krizi Birlikte Gelişen Fırsatlar ve Tehditler konusu konuşuldu. 
Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mete Gündoğan’ın katılımcılara dünya üzerinde yaşanan ekonomik krizler ve 
krizlerin beraberinde getirdiği avantajlar ve tehditler hakkında bilgiler verdiği konferansa katılım yoğun oldu.                

Konferansın açılış konuşma-
sını yapan MÜSİAD Konya Şu-
besi Yönetim Kurulu Üyesi Av. 

Mehmet Ali Özbuğday, “Günümüz-
de gerek iş yaşamımızı gerekse de 
günlük yaşantımızı idame ettirmek 
için paraya her alanda ihtiyaç 
duyuyoruz. Ömrümüzün her aşa-
masında ihtiyaç duyduğumuz bu 
paranın helal yollardan kazanılma-
sı ve helal yollara harcanması da 
Müslümanlar olarak dinimizin bir 
gereği. İş dünyasının temsilcileri 
olarak bu hafta da dünya üzerinde-
ki ekonomi ve finans sistemini ele 
almak ve İslam dininin mensupları 
olarak iş ve günlük yaşamımızı 
nasıl şekillendirmemiz gerektiğini 
incelemek istedik” dedi.

Yaptığı sunum eşliğinde Dünya 
üzerindeki mevcut ekonomi ve 
finans sisteminin özellikle ikinci 
dünya savaşından sonra gelişme 
gösterdiğini belirterek sözlerine 
başlayan Prof. Dr. Mete Gündoğan, 
“Bu modeli savunan ekonomistler 
paranın kendi dolaşım hızının 
olduğunu öne sürmektedirler. 

Aslında Müslümanlar olarak bizim 
itiraz ettiğimiz nokta da burada 
başlamaktadır. Bizim savunduğu-
muz sisteme göre paranın kendi 
dolaşım hızı olamaz ancak ve an-
cak mal ve hizmet dolaşımı olursa 
para dolaşımı mümkün olabilir. 
Piyasada mal ve hizmet dolaşımı 

olmadan paranın 
dolaşımı paradan 
para kazanmaya, 
yani faiz sistemine 
götürür. Bu durum 
da dinimizce haram 
kılınmış son derece 
sakıncalı bir konu-
dur. Günümüzde 
dünya üzerindeki 
mevcut ekonomi ve 

finans sisteminin temeli borca da-
yalı para sistemine dayanmaktadır. 
Bu borca dayalı sitemden dolayı 
2008 yılında dünyada büyük bir 
ekonomik kriz meydana gelmiştir 
ve halen de etkisini sürdürmek-
tedir. Küresel sermaye sahipleri 
yaşanan bu krizi aşmak 
için özellikle Orta-
doğu ve Arap ül-
kelerine yüklü 
miktarlarda 
kredi vererek 
borç trans-
feri yapma 
yöntemini 
seçmişlerdir. 

Bu yüklü miktarlardaki 
kredileri de ancak o ülkelerde 
karışıklık olması ve yönetimlerinin 
değişmesi sayesinde kabul ettirebi-
lecekleri için Ortadoğu’da ve yakın 
coğrafyalarda savaş ve kaos ortamı 
tesis etmeye çalışıyorlar; çünkü bu 
sayede küresel sermaye sahipleri 
hafızasız, istikrarsız ve istedikleri 
şekilde değiştirdikleri devletin yeni 
yöneticilerine kolay bir şekilde yük-
sek faiz oranları ile kredi verebilir 
konuma geliyorlar .

 Arap baharı diye tabir edilen 
olayların ve Ortadoğu’da yaşanan 
savaşın altında yatan temel sebep 

borç transfer edilmesine zemin 
oluşturmaktır. Yaşanan karışık-
lıkların ardından hak etmediği 
halde çoğu zaman askeri darbe 
ile yönetime gelen devletin en 
üst düzey yöneticilerini ilk ziyaret 
edenler dünya para akışını elinde 

bulunduranlar olmaktadır. 

Bu duruma veri-
lebilecek en iyi 
örnek Mısır’da 
yaşanan iç 
karışıklık ve 
akabinde 

meydana gelen 
askeri darbe 

ile yönetimin 
el değiştirmesidir. 

Üzülerek ifade etmek istiyorum 
ki, ülkemizin de içinde olduğu 
borca ve faize dayalı ekonomi ve 
finans sistemi değişmedikçe dünya 
huzura ve sükûnete kavuşmaya-
caktır. Günümüzde uygulanan 
ekonomik modelde büyük sermaye 
sahipleri hiçbir mal ve hizmet 
ortaya koymadan, üretmeden para 
üzerinden para kazanmaya devam 
etmektedir. 

Bu borç üreten sistemin tamamen 
değişmesi ve insanların borçla 
yaşamaktan kurtarılması gerek-
mektedir. Paranın normal şartlarda 

üretim aracı olması gerekirken 
mevcut bankacılık ve finans 
sisteminde borç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Para merkez bankaları tarafın-
dan faizle bankalara ve finans 
kurumlarına, sonra banka ve finans 
kurumları aracılığı ile de yüksek 
faizle toplumun her kesimine 
ulaşmakta, yani para sisteme en 
tepeden borç olarak sokulmakta ve 
herkesi etkilemektedir. 

Şu an ülke olarak ekonomimiz bu 
sistemden kurtulmak için müsait 
durumda. Avrupa ekonomisi ciddi 
bir çöküş içerisindeyken bu fırsatı 
iyi değerlendirmek zorundayız. 

Bu borca ve faize dayalı sistemden 
kurtulur, batıyı taklit ekmekten 
vazgeçer, onların ekonomik değer 
yargılarını reddeder ve kendi 
sitemimizi oluşturabilirsek dün-
yanın en büyük ekonomisi oluruz” 
şeklinde konuştu. 

Konferans, soru-cevap bölümü ve 
MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Mehmet Ali 
Özbuğday’ın günün anısına Prof. 
Dr. Mete Gündoğan’a hediye 
takdimi ile son buldu.               73



“CİBUTİ BÜYÜKELÇİSİ’NDEN
MÜSİAD KONYA’YA ZİYARET” 

MÜSİAD Konya Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu’nun daveti üzerine Konya’ya gelen Cibuti 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Mr. Aden Houssein Abdillahi ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu) Cibuti İş Konseyi Başkanı Volkan Kazova, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Ruanda İş 
Konseyi Başkanı İbrahim Özen, MÜSİAD Konya Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu Sorumlusu 
Av. Ümit Olgun ve komisyon üyeleri tarafından karşılanarak çeşitli temaslarda bulundu.

Cibuti Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçisi Mr. Aden 
Houssein Abdillahi,MÜSİAD 
Konya Heyeti ile birlikte 
gerçekleştirdiği Konya 
ziyaretleri kapsamında ilk 
olarak Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret ederek 
Genel Sekreter Haşmet 
Okur ve Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Selim Yücel Güleç 
ile görüştü. Ardından Konya 
Ticaret Odası Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
bir araya gelen Cibuti Ankara 
Büyükelçisi, Konya ve Cibuti 
arasındaki ticari fırsatlarla 
ilgili görüş alışverişinde 
bulundu. Daha sonra Konya 
Sanayi Odası’na geçen ve 
burada Başkan Vekili Mus-

tafa Veli Tekelioğlu’ndan 
Konya sanayisi hakkında 
bilgiler alan Cibuti Büyü-
kelçisi Konya temasları 
kapsamında fabrika 
ziyaretleri de gerçek-
leştirdi.

Cibuti Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçisi Mr. Aden 
Houssein Abdillahi, Konya 
temaslarında son olarak 
MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
düzenlenen toplantıda şube 
üyeleri ile bir araya gelerek 
Cibuti’nin genel ekonomik 
görünümü ve ticari fırsatları 
hakkında bilgiler verdi.

MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
düzenlenen toplantıda 
konuşan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi 

Şimşek, “2002 yılında 130 
Milyon Dolar seviyesinde 
olan Konya’mızın ihracatı 
günümüz itibari ile 1.5 Mil-
yar Dolar seviyelerini aşmış 
durumda. MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, ülkemizin 
ve şehrimizin 2023 ihracat 
hedeflerine katkı sağlamak 
adına çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

 Bu hedeflere ulaşmak için 
de daha fazla üretmek, daha 
fazla ihracat yapmak ve yeni 

pazarlara ulaşmak zorunda-
yız. Dünya üzerinde özellikle 
de Ortadoğu’da yaşanan 
savaş ve kaos ortamı Konyalı 
sanayicilerimizi olumsuz 
etkiledi. Konyalı sanayicileri-
mizin bu olumsuz durumdan 
daha fazla etkilenmemeleri 
ve yeni ticaret alanlarının 
oluşturulması adına bizler 
de belirli aralıklarla yurtdışı 
iş gezileri düzenliyor ve ül-
kemize yurtdışından ticaret 
heyetleri getirmeye gayret 
gösteriyoruz.
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Bu anlamda Afrika kıtasında 
son yıllarda ekonomik 
anlamda gelişme gösteren 
Cibuti ile oluşacak işbirliği 
imkânlarını da çok önemsi-
yoruz. Cibuti Büyükelçisi’nin 
şehrimizde gerçekleştirdiği 
temasların Cibuti ile Konya 
arasında yeni ticaret köprü-
lerinin kurulmasına vesile 
olmasını temenni ediyor, 

yakın zamanda Cibutili 
işadamlarını iş görüşmeleri 
yapmak üzere şehrimizde 
ağırlamak istediğimizi ifade 
etmek istiyoruz” dedi. 

Akabinde konuşan Cibuti 
Cumhuriyeti’nin Ankara Bü-
yükelçisi Mr. Aden Houssein 
Abdillahi de, “Özellikle son 
3-4 yıl içerisinde Türkiye ile 

Cibuti arasında ekonomik 
ve siyasi ilişkilerde büyük 
aşama kat edildi. İki ülke 
arasında ulaştırma, enerji, 
turizm, tarım, hayvancılık, 
askeri ve eğitim alanı 
başta olmak üzere pek çok 
alanda işbirliği anlaşmaları 
imzalandı.
 Üç yıl öncesine kadar 
Türkiye’de eğitim gören 

Cibutili öğrenci sayısı kırk 
iken bu sayı bugün üç yüz elli 
öğrenciye kadar çıkmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın son Cibuti 
ziyaretleri esnasında iki ülke 
arasında Serbest Bölge ku-
rulmasına yönelik anlaşma 
sağlanmıştır. 
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Kurulan bu serbest böl-
genin iki ülke arasındaki 
ticareti artıracağına inanı-
yor ve bu eksende çalışma 
yürütüyoruz. Büyükelçilik 
olarak çalışmalarını 
yakından takip ettiğimiz 

MÜSİAD’a da bu noktada 
büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Bugünkü 
Konya temaslarımız es-
nasında aldığımız bilgiler 
ve yaptığımız fabrika gezi-
lerimizden edindiğimiz 

intiba, Konya’nın büyük 
bir sanayi şehri olduğunu, 
pek çok alanda üretim 
ve ciddi boyutta ihracat 
yapan bir şehir olduğunu 
açıkça ortaya koymakta-
dır. Ülke olarak Konyalı 

sanayicilerimizin bu 
deneyimlerinden istifade 
etmek ve Konyalı sanayici-
lerimizi ticaret hacmimizi 
artırmak üzere ülkemize 
davet etmek istiyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 
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“GİRİŞİMCİ RUHA SAHİP 
OLMAK VE DAHA ÇOK 

ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”
Genç MÜSİAD Konya Şubesi 

tarafından düzenlenen 
toplantılarda Kobilere ve 

girişimcilere verilen KOSGEB 
destekleri konusu masaya 

yatırıldı. Toplantıya konuşmacı 
olarak katılan KOSGEB Konya 

Müdürü İsmail Özdemir, 
katılımcılara KOSGEB tarafından 

genç girişimcilere ve Kobilere 
verilen destekler hakkında 

ayrıntılı bilgiler verdi.

MÜSİAD Konya Şubesi 
Brifing salonunda gerçek-
leştirilen programın açılış 
konuşmasını yapan Genç 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Emre Babayiğit, 
“Bizler ülkemizin kendine 
koyduğu hedefler doğrul-
tusunda girişimci bir ruha 
sahip olmak ve daha çok 
çalışmak zorundayız. 
Bu doğrultuda genç 
girişimciler olarak gerek 
kendi işimizle alakalı 
gerekse de yeni kurmayı 
düşündüğümüz işlerle 
alakalı finans kaynaklarına 
hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. 
Genç MÜSİAD olarak bu 
haftaki konferansımızda da 
KOSGEB’in farklı alanlarda 
uyguladığı destek çalışma-
ları hakkında bilgiler almak 
istedik” dedi.

Kurum olarak, 2009 yılı 
sonlarına kadar sadece 
imalat sektörüne yönelik 
destek verdiklerini, 2009 

yılından sonra 
hizmet ve tica-
ret sektörlerini 
de kapsayan 
farklı alanlarda 
Kobilere ve 
girişimcilere 
yönelik destek 
çalışmaları yü-
rüttüklerini be-

lirterek sözlerine başlayan 
KOSGEB Konya Müdürü 
İsmail Özdemir, “KOSGEB 
olarak, Kobi kapsamında 
yer alan işletmelerin ve 
yeni iş kurmayı planlayan 
girişimcilerin kurmayı 
planladıkları iş ve gerçek-
leştirmeyi düşündükleri 
yeniliklerle ilgili duydukları 
finans kaynaklarına yar-
dımcı olmak üzere belirli 
bir mevzuat çerçevesinde 
çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. 

KOSGEB bünyemizde 
yurtdışı iş gezileri, fuar 
organizasyonları, Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmaları, 
girişimcilik ve genel destek 
çalışmaları başta olmak 
üzere pek çok alanda Kobi-
lerimize ve girişimcilerimize 
destek olmaya çalışıyoruz. 
Desteklerimiz proje çağrı 
usulü ile gerçekleşmekte 
ve destek oranları değişik-
lik gösterebilmektedir. 

Girişimcilik destek prog-
ramlarımız ile yeni bir 
iş kurmayı tasarlayan 
girişimcilerimize proje 
eğitimi vererek kuracak-
ları işte başarılı olmalarını 
amaçlıyoruz. 64. Hükümet 
programında yer alan ve 
Başbakanımız Sayın Ah-

met Davutoğlu tarafından 
açıklanan yeni düzenleme-
ye göre 2016 yılı itibari ile 
kurumumuzun proje sahibi 
girişimcilere karşılıksız 
olarak verdiği destek tutarı 
30 Bin Türk Lirasından 50 
Bin Türk Lirasına, bu mik-
tarın planlanan işi kurmaya 
yetmemesi durumunda 
girişimcilere iki yıl geri öde-
mesiz olarak verilen faizsiz 
destek tutarı da 50 Bin 
Türk Lirasından 100 Bin 
Türk Lirasına çıkartılmış-
tır. Buıradaki amaç genç 
girişimcilerimizin önünü 
açmak ve yeni iş imkânları 
sağlamaktır. Kurum olarak 
yeni dönemdeki bu uygu-
lamanın güzel sonuçlar 

doğuracağına inanıyoruz. 
Yaptığımız araştırmalar-
da işletmelerimizin veya 
girişimcilerimizin kendi 
yaptıkları işle ilgili bir yenilik 
veya yeni işyeri açma fikri 
ile alakalı olarak proje yaz-
mak ve evrakla uğraşmak 
istemediklerini üzülerek 
gözlemledik. Bu sebepten 
dolayı bazen çıktığımız 
proje çağrılarına bekle-
diğimiz sayıda başvuru 
olmuyor. 

Programın sonunda Genç 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Emre Babayiğit, 
KOSGEB Konya Müdürü 
İsmail Özdemir’e günün 
anısına hediye takdim etti.   77
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ÇALIŞAN GAZETECİLERE TEBRİK” 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle bir tebrik mesajı 
yayınladı. Başkan Şimşek yayınladığı 
mesajda, “Günümüzde toplumumuzun 
bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ka-
muoyu oluşturulması adına basın ca-
miamıza önemli görev ve sorumluluklar 
düşmektedir. Ülkemizin bölgesinde ve 
dünya üzerinde üstlendiği misyonun 
gerçekleştirilmesi ve 2023 hedefleri doğ-
rultusunda, basın meslek ilkeleri ve etik 
kurallar çerçevesinde fedakâr çalışmalar 
yürüten basın-yayın organlarımız kilit 
rol oynamaktadır. Böylesine önemli bir 
görevi yerine getiren basın kuruluşlarımız 

aynı zamanda özellikle son yıllarda her 
alanda yakaladığımız başarının Dünya 
kamuoyuna anlatılması, ülkemizin dünya 
ile bütünleşmesi, demokrasinin sağlık-
lı işlemesi ve düşünce özgürlüğünün 
gelişmesi hususlarında da önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle zor şartlar 
altında mesai kavramı gözetmeksizin 
ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğ-
rultusunda çalışmalarını sürdüren basın 
çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü’nü kutluyor, görevleri ba-
şında hayatını kaybedenleri de rahmetle 
anıyoruz” ifadelerine yer verdi.    
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“ANADOLU’NUN KARDEŞLİĞİNİ 
ASLA BOZAMAYACAKLAR”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, şehrimizde başlatılan teröre karşı “Bayrak As” kampanyasına, 
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası ile birlikte Konya iş dünyası temsilcileri 

olarak destek verdiklerini belirterek, kampanya kapsamında üye firmalara bağımsızlığımızın sembolü olan 
Al Bayrağımızın dağıtıldığını ve tüm üye işyerlerine al bayrağımızın asıldığını söyledi.

Ayrıca yaşanan terör 
olayları ile ilgili değerlen-
dirmelerde de bulunan 
Şimşek, “Hakkâri’de, 
Iğdır’da ve Tunceli’de te-
rör örgütü PKK tarafından 
asker ve polislerimize yö-
nelik olarak gerçekleşti-
rilen hain saldırılar bizleri 
derin bir acı ve üzüntüye 
boğmuştur. Milletimizin 
birliğine, beraberliğine, 
kardeşliğine ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bö-
lünmez bütünlüğüne 
yönelik yapılan bu haince 

saldırılar hiç-
bir zaman 
amacına 
ulaşama-
yacaktır. 
Devletimiz 
terör örgütü 
ve uzantıları 

ile kararlılıkla mücadele-
sine her sahada devam 
edecek, ülkemiz kaos 
ortamından nemalanan 
bu kirli ellerden tama-
men temizlenecektir. 
Aziz milletimiz şunu 
bilmelidir ki devletimiz 
eli kanlı terör örgütü ile 
mücadelesini son silah 
gömülünceye kadar ve 
son terörist ülke toprakla-
rından sürülünceye kadar 
devam ettirecektir.
Bölücü terör örgütü ve 
onun işbirlikçileri de 
bilmelidir ki; ülkemizin 
huzur ve istikrarını hedef 
alan bu tür eylemler 
toplumumuzu daha çok 
kenetlemektedir. Yüzler-
ce yıldır birlikte yaşama 
arzusunu her dönemde 
ortaya koyan milletimizin 

bu zor dönemleri de birlik 
ve beraberlik içinde atla-
tacağına inancımız son-
suzdur. Ülke olarak kritik 
süreçlerden geçtiğimiz 
bir dönemde yaşanan 
terör olaylarına karşı gös-
terilen haklı tepkimizin 
Anadolu’nun kardeşliğine 
gölge düşürmemesi ve 
terörden nemalanan-

ların kötü emellerine 
hizmet etmemesi için 
milletimizi aklı selime ve 
sağduyulu davranmaya 
davet ediyor, yaşanan 
terör saldırıları sonucu 
şehit olan askerlerimize 
Cenab-ı Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize 
başsağlığı, yaralılarımıza 
da acil şifalar diliyoruz” 80
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MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarının bu haftaki gündem maddesi 
“Ortadoğu’da Dengeler ve Denklemler” konusu oldu. Konferansa konuşmacı 
olarak katılan N.E.Ü Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek, 
katılımcılara Ortadoğu’da yaşanan güç savaşları ve son dönemde Dünya 
üzerinde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “Dünya üzerinde ve özellikle de 

Ortadoğu’da yaşanan savaş ve kaos ortamı dünya 
ekonomisini ilgilendirdiği gibi şehrimizin ve 
ülkemizin ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. 
Bu durumun en büyük sebebi de gerek şehrimizin 
gerekse de ülkemizin ihracatında, genel ticaretinde 
Irak, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinin ilk 
sıralarda yer almasıdır. Ortadoğu coğrafyası tarih 
boyunca savaşların ve çekişmelerin yaşandığı 
bir coğrafya olmuştur, bu günümüzde de 
devam etmektedir. Hem şehir olarak hem de 
ülke olarak DAEŞ terör örgütünün Ortadoğu’da 
ortaya çıkmasının ve Suriye’deki iç savaşın patlak 
vermesinin ardından bu bölgedeki ülkelerle olan 
ihracatımızda ciddi düşüşler yaşandı. Bu haftaki 
konferansımızda da Ortadoğu’da yaşanan savaş ve 
kaos ortamının arka planını ve akıbetini ele almak 
istedik” dedi.

Ortadoğu’da yaşanan olayların altında yatan 
sebeplerin başında petrol ve enerji kaynaklarının 
geldiğini belirterek konuşmalarına başlayan 
Prof. Dr. Murat Çemrek, “Aslında olaylara 
geniş çerçeveden bakacak olursak dünya güç 
savaşlarının Ortadoğu’da yaşandığını görürüz. 
Dünya siyasetinde söz sahibi büyük ülkelerin 
bu bölgede var olan petrol, doğalgaz ve enerji 
kaynaklarına daha fazla sahip olmak adına 
verdikleri mücadeleden dolayı bölgeden kan ve 
gözyaşı eksik olmuyor. Yaşanan bu durum da 
en çok bu bölgede varlığını sürdüren ülkeleri 
ve burada yaşayan milletleri etkilemekte, bu 
sebeple milyonlarca insan hayatını kaybetmekte 
veya göç etmek zorunda kalmaktadır. 
“Arap Baharı” diye tabir edilen olayların baş 

göstermesiyle başlayan vesayet savaşları bu 
bölgedeki diğer ülkelere de sıçradı. Bölgede büyük 
güçlere hizmet eden terör örgütleri İslam adına 
savaştıklarını iddia ederek Dünya kamuoyunun 
gözü önünde Müslüman kanı akıtmaktadır. 
Bölgedeki İran-Amerika yakınlaşması, Rusya’nın 
Suriye’de yaşanan iç savaşa rağmen Suriye 
yönetimine açık destek vermesi, İran-Suudi 
Arabistan arasında son dönemde yaşanan gerilim 
bölgede dengelerin yeniden şekillendiğini ve 
yeni güç savaşlarının yaşandığını açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Bu gelişmeler ışığında kutuplaşmaların artması ve 
yaşanan gerilimler, Ortadoğu’daki savaş ortamının 
uzun bir süre daha bitmeyeceğini ve daha kanlı 
olayların yaşanacağına işaret etmektedir. Bölgede 
yaşanan olaylar dünya üzerinde savaşların 
çıkmasına neden olan petrol fiyatlarında da ciddi 
düşüşlere sebep olmakla birlikte bu durum bazı 
ülkelerin büyük gelir kaybetmesi bazı ülkelerin 
ise gelir elde etmesi anlamını taşıyor. Özellikle 
Suudi Arabistan güçlü rezervleri ve düşük maliyeti 

sayesinde petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen 
petrol satışını sürdüreceğini ilan ederken, bu 
durum Rusya için ciddi bir tehlike arz ediyor. 
Rusya’nın petrol maliyetleri yüksek olduğu için 
petroldeki bu düşüşten ekonomik anlamda büyük 
zarar etmesinin yeni krizlere davetiye çıkardığını 
da söyleyebiliriz. Ortadoğu’da yaşanan olaylar PKK 
ve DAEŞ terör örgütleri vasıtası ile ülkemizde de 
yaşatılmaya çalışılıyor; ancak devletimizin dirayeti 
ve milletimizin sağduyusu sayesinde bunda başarılı 
olamıyorlar. 

Ortadoğu coğrafyası, sınırları konusunda henüz 
dünyanın büyük güçleri tarafından uzlaşma 
sağlanamayan bir bölge konumunda, o yüzden 
bu bölgedeki petrol ve enerji kaynakları bitinceye 
veya buradaki kaynaklar değersizleşinceye kadar 
bu coğrafyada savaşın süreceği kanaatindeyim” 
ifadelerini kullandı.
Konferans, soru-cevap bölümü ve MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’in günün anısına 
Prof. Dr. Murat Çemrek’e hediye takdimi ile son 
buldu.                  

“PETROL BU BÖLGEDE OLDUĞU 
SÜRECE ORTADOĞU’DA 
SAVAŞ DEVAM EDECEK”
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“HAİN BİLDİRİYE 
İMZA ATANLARA 
MÜSİAD’DAN SERT TEPKİ” 

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, “Toplum ola-
rak, 2015 yılının Haziran ayında gerçekleştiri-
len 7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizde 

terörün ve terör olaylarının yeniden baş gösterdiğine 
üzülerek şahit olduk. 

Yaşanan bu olayların tek amacının bölgemizde oldu-
ğu gibi kaos ortamı oluşturularak ülkemizin bir sava-
şın içine çekilmek istenmesi olduğu apaçık ortadadır. 
Ülkemizin bölgesinde güçlü ve söz sahibi olmasını 
hazmedemeyenler, onların ülkemiz içerisindeki işbir-
likçileri ve eli kanlı terör örgütü üyeleri, bebek, çocuk, 
yaşlı, kadın, sivil demeden vatandaşlarımızı katlet-
mekte ve güvenlik güçlerimizi şehit etmektedirler. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, yaşanan bu olayların 
milletimizi asla yıldıramayacağına ve devletimizin te-
rör konusunda en son terörist ülkemiz sınırlarını terk 
edinceye kadar haklı mücadelesini bütün imkânlarını 
seferber ederek sonuna kadar sürdüreceğine inancı-
mızın tam olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyor, 
bu konuda ülkemizin geleceği, huzuru ve barışı için 
herkesi aklı selime davet ediyoruz. 

Son dönemde ülkemizde özellikle Güneydoğu’da 
meydana gelen hendek kazma, cami, okul ve hasta-
nelerin yakılması gibi olaylar hiçbir geçerli ve tutarlı 
sebeple açıklanamayacağı gibi, bu olayları gerçek-
leştiren ve vatanımızın bütünlüğüne açıkça kasteden 
terör örgütü üyelerine de akıl sağlığı yerinde olan hiç 
kimsenin destek vermesi beklenemez. 

Ülkemizi adeta ateş çemberinin içine çekmek isteyen 
eli ve vicdanları kirli bebek katillerine destek verenle-
rin yapmış olduğu eylemler ancak ve ancak vatana 
ihanetle açıklanabilecek bir durumdur. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak bu doğrultuda, kritik süreçler-
den geçtiğimiz, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç 

duyduğumuz bir dönemde asli görevi 
yarınlarımızı emanet edeceğimiz genç-
lerimizi yetiştirmek, milletimize, insanlığa 
faydalı olacak hizmet ve proje üretmek 
olan bir grup sözde akademisyenin yaşa-
nan terör olaylarını yok sayarak, devletin 
terör eylemlerini bitirmek üzere yürüttüğü 
haklı mücadelesine son vermesi yö-
nünde yayınlamış olduğu ihanet dolu bu 

bildiriyi yok hükmünde görüyor ve bu bildiriye imza 
atanları esefle kınıyoruz. Konumları, tecrübeleri, bilgi 
ve birikimleri sebebiyle teröre, teröriste ve zulme 
karşı devletin nasıl mücadele vermesi gerektiğini en 
iyi bilmesi gereken bu kişilerin yayınlanan bu bildiriye 
imza atması, akıl ve vicdanlarının ne derece ipotek 
altında olduğunu ve muhakeme yeteneklerini kaybet-
tiklerini de açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu kişilerin altına imza attıkları bildiri, ülkemizin 
geleceğine ve hedeflerine değil; tam aksine ülkemi-
zi karıştırmak ve ilerleyişini durdurmak isteyen şer 
odaklarına hizmet etmektedir. 

Attıkları imza ile terör örgütüne ve onların kanlı 
eylemlerine açık destek veren bu kişilerin, Diyarba-
kır’daki patlamada ve diğer terör olaylarında ara-
larında bebeklerin de olduğu binlerce insanımızın 
katledilmesinden ötürü vicdanları hiç mi sızlamıyor? 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak bu noktada, bildiriyi 
yayınlayanların bağlı bulundukları üniversite yöne-
timlerini ve ilgili makamları gereğini yapmak üzere 
göreve davet ediyoruz.  

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Türkiye'nin birçok 
üniversitesinde görev yapan 1100 akademisyenin imzaladığı ve devleti 
katliam yapmakla suçlayan bildiri ile ilgili olarak basın açıklaması yayınladı. 
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“HAYATTA BAŞARININ SIRRI 
DENGELİ DAVRANMAKTAN GEÇER”

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşım Toplantılarına bu hafta 
Simex Teknoloji Aksesuarları Genel Müdürü ve aynı zamanda İş Yönetimi ve İletişim Uzmanı 
Özden Cengizoğlu konuk oldu. Cengizoğlu katılımcılara iş dünyasında davranış profilleri ve 
hayatta başarılı olmak için neler yapılması gerektiği ayrıntılı hakkında bilgiler verdi.           

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salonunda 
gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını 
yapan Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Emre Babayiğit, “Hepimiz gerek özel 
yaşantımızda gerekse de iş yaşantımızda 
sürekli bir koşuşturma ve telaş içerisindeyiz; 
ancak bunca koşuşturmacaya rağmen gerçek 
anlamda başarıyı yakalayabiliyor muyuz diye de 
sormaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Hepimiz 
Farklı alanlarda ve farklı işlerde çalışıyoruz. 
Tabi hepimizin iş hayatının yanı sıra bir de aile 
hayatı var. Bu haftaki konferansımızda bizler de 
başarıyı elde etmenin yoları ve davranış profilleri 
hakkında bilgiler almak istedik” dedi. 

İster iş hayatında isterse de özel hayatta başarıyı 
yakalamanın sırrının dengeli davranmaktan 
geçtiğini vurgulayarak konuşmalarına başlayan 

Özden Cengizoğlu, “İnsanları 
başarıya götüren en önemli konu 
kontrol ve denge mekanizmasını 
hayatımızın her anında 
uygulayabilmektir. 

Rahat yaşama isteği ve 
konforuna düşkünlük ise 
insanları başarısızlığa götürür. 
Bizler hayatımızın her 
safhasında eylem-söylem 

dengesini, mantık-duygu dengesini ve özel 
hayat-iş hayatı dengesini kurabilirsek zaten 
başarı da beraberinde gelecektir. Rabbimiz 
Dünya üzerindeki her şeyi bir denge içinde ve 
kusursuz olarak yaratmıştır. Müslümanlar olarak 
bizler de yaşamımız boyunca ölçülü ve dengeli 
yaşamak zorundayız. Hepimiz bu noktada kendi 
muhasebemizi yapmak ve iş ve özel hayatımızda 
ne kadar başarılıyız, iz bırakabiliyor muyuz diye 
kendimizi sorgulamakla yükümlüyüz. Bu ülkenin 
potansiyeli, gücü ve iz bırakacak olanları da 
gençlerdir. 

Bizler Müslümanlar olarak hayatımızın her 
noktasında başarılı olmak ve her konuda en 
iyi olmak zorundayız. Aslında hayatta başarılı 
olmanın temel felsefesi dünya-ahiret dengesini 
kurmaktan geçmektedir. Yüce Rabbimizin bizlere 
Peygamber Efendimiz aracılığı ile gönderdiği 
kutsal kitabımız Kur’an-Kerim’i yaşantımız 
boyunca kendimize rehber olarak alırsak ancak 
o zaman gerçek anlamda başarı sağlarız. Hem 
iş hem de özel hayatımızda başarılı olmak adına 
bazı özelliklere de sahip olmak gerekiyor. 

Bu özelliklerin başında da ikna kavramı geliyor. 
İknaın temelini de empati ve samimiyet 
kavramları oluşturmaktadır. Çünkü insanlar 
iletişime geçtikleri zaman iki temel beklenti 

içine girerler, bunlardan birincisi önemsenmek, 
ikincisi ise anlaşılmaktır. İnsanlar karşısındakiler 
tarafından önemsendiklerini ve anlaşıldıklarını 
hissettikleri zaman bağ oluşur ve iletişim güç 
kazanır. Başarıyı yakalamaktaki bir diğer güçlü 
etken de güven duygusudur. 

Güven duygusu da ancak karakter ve yeterlilik 
sayesinde oluşur. Karakter ve yeterlilik kavramı, 
insanların birbirlerine güven duymalarını 
sağlayan en önemli faktördür. Yaptığımız işle ilgili 
donanımımızın ve yeterliliğimizin tam olması 
karşımızdakilerin bizlere olan güven duygusunu 
da artıracaktır. 

Bizler işimizle ilgili başarı elde etmek için yeniliğe 
açık ve arayış içinde olmalıyız. Karakterimizin, 
ikna kabiliyetimizin, güven verebilme 
duygumuzun, yeterliliğimizin, samimiyetimizin, 
davranışlarımızdaki dengenin, tamamını çınar 
ağacına benzetecek olursak, bu kollar ne kadar 
çok olursa başarıya o kadar çok yaklaşırız.

 Bizler hayatımızın her aşamasında gerektiğinde 
ve gerektiği kadar konuşan, dinleyen, öğrenmek 
için soru soran, olaylara karşı insan ve çözüm 
odaklı yaklaşan, samimi ve yapıcı bir özelliğe 
sahip olursak başarıyı yakalarız” şeklinde konuştu.  84
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez tarafından her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı bu yıl, Ankara’da Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2015 yılının ekonomik olarak 
değerlendirildiği, 2016 yılı beklenti ve öngörülerinin ele alındığı toplantıya MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım sağladı.  

2015 yılını değerlendiren ve 2016 yılı ile ilgili 
beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

“Yaşanan küresel krizi ülkemizin etkili bir yol haritası 
olduğu için fırsata çevirerek yapısal reformlarla 
sınıf atlayacağız. Türkiye’nin ekonomik geleceği 
için sihirli sözcük reformdur. Gelişmiş ülkelerle 
arayı hızla kapatıyoruz. Kim ne derse desin Türkiye 
büyük kazanımlar elde etti. Yol haritamız ve reform 
paketimizle fırsatları değerlendireceğiz ve gelişmiş 
ülke seviyesine geleceğiz. MÜSİAD 64. Hükümetten 
beklentileriyle ilgili çok detaylı bir çalışma hazırladı 
ve bizim işimizi kolaylaştırdı. MÜSİAD’ın beklentileri 
ve bizim önceliklerimiz tamamıyla örtüşüyor” 
şeklinde konuştu. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak 
da, “2015 yılında Dünya üzerinde ve ülkemizde 
yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimiz 
büyümedeki istikrarını sürdürdü. İş dünyası olarak, 
geride bıraktığımız yıldan ekonomik anlamda tam 
anlamıyla verim alamasak da yeniden sağlanan 
siyasi istikrarın ardından yolumuza kaldığımız yerden 
daha emin adımlarla ilerleyeceğimizi ve bu konuda 
bütün iş alemi olarak daha fazla çalışmak zorunda 
olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer 
verdi. Toplantıda ayrıca MÜSİAD üyeleri tarafından 
2015 yılı değerlendirmesi ve 2016 yılı beklentilerinin 
ele alındığı anket sonuçları da Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek ile paylaşıldı.
Gerçekleştirilen toplantının ardından 
değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ise “Türkiye ekonomisi, 

7 Haziran seçimleri sonrasındaki siyasi belirsizlik 
ve yaşanan terör olaylarının yanı sıra küresel 
risklerin de had safhaya ulaşmasına rağmen, 
2015 yılında büyümedeki istikrarını korudu ve 
büyümesini sürdürdü. Genel manada 7 Haziran 
ve 1 Kasım seçimleri arasında kalan 5 aylık siyasi 
belirsizlik sürecinin, 2015 yılında reel sektöre 
olumsuz yansıdığını ve yılın başında yakalanan 
olumlu beklentilerin tam olarak gerçekleşmediğini 
görüyoruz” dedi. Başkan Şimşek sözlerinin 
devamında, “MÜSİAD Camiası olarak bu doğrultuda, 

1 Kasım seçimleri ile yeniden sağlanan siyasi 
istikrarın ve seçimsiz olarak geçecek önümüzdeki 4 
yıllık sürecin ülkemizin 2023 hedefleri ve geleceği 
açısından bir fırsat olacağı kanaatindeyiz. Tabi bu 
fırsatın değerlendirilmesi de başta sanayi alanında 
olmak üzere her alanda gerçekleştirilecek yapısal 
dönüşümlerle ve reformlarla mümkün olacaktır. 

İş dünyasının temsilcileri olarak, imalat sanayisini, 
yüksek katma değer oluşturacak ileri teknoloji 
ürünleri üretimini önceleyen, ülkemizin içinden 
geçtiği kritik dönemlerde dahi üretmekten 
vazgeçmeyen sanayici ve işadamlarımızın 
önünü açacak ve elini güçlendirecek yeni sanayi 
politikalarının hükümetimiz tarafından bir an 
önce hayata geçirilmesinin beklentisi içerisinde 
olduğumuzu da özellikle vurgulamak istiyoruz. 
Genel Merkezimiz tarafından üyelerimizin 
fikirlerinin alınarak hazırlanan anket sonuçlarına 
göre üyelerimizin yüzde 64’ü 2016 yılının ekonomik 
anlamda olumlu geçeceğini ve yüzde 52’si de 
2016 yılında yatırımların artarak devam edeceğini 
öngörmüştür. Anketimizin de ortaya koyduğu 
sonuçlar ışığında, MÜSİAD üyeleri ve iş âleminin 
aktörleri olarak 2016’ya olumlu baktığımızın ve bu 
doğrultuda sorumluluk almaya devam edeceğimizin 
altını özellikle çizmek istiyor, tüm iş âlemini ve kamu 
kuruluşlarımızı ülkemizin geleceği ve hedefleri için 
daha fazla çalışmak ve üretmek için birlik olmaya 
davet ediyoruz. Ülkemizin ekonomik anlamda yeni 
başarı hikâyeleri yazmaya ihtiyacı var ve bu başarı 
hikâyelerini yazmak hepimizin elinde” ifadelerini 
kullandı.      

“YENİ BAŞARI HİKÂYELERİNİ
HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ”
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“MÜSİAD KONYA
FİDAN DİKME 

ETKİNLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ” 

MÜSİAD Konya Şubesi, sosyal ve kültürel 
faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla 
sorumluluğunu üstlendiği Kızılören 
Kuruçeşme Kervansarayı’nda fidan 

dikim programı düzenledi. Programa MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu 

Üyeleri aileleri birlikte katılım 
sağladı. Program kapsamında, 
MÜSİAD Konya Kızılören 
Kuruçeşme Kervansarayı’nın 
etrafına bin adet çam fidanı 
dikildi. Programa katılan 
işadamları bu sayede yoğun iş 
temposuna ara verme ve bedenen 
yorularak zihnen dinlenme fırsatı 
buldular.Düzenlenen etkinlikle 

ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Ülkemizin ekonomi 
ve siyaset gündemi oldukça yoğun. Bizler de gerek 
işadamları derneği olarak gerekse de bir sivil 
toplum kuruluşu olarak bu yoğun gündem arasında 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belirli aralıklarla 
ailelerimizi de dahil ederek gerçekleştirdiğimiz bu 
tür programlarla hem yoğun iş temposundan biraz 
olsun uzaklaşmayı hem de kaynaşmayı, birlik ve 
beraberliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Hepimizin 
malumu olduğu üzere ülke olarak her yıl çeşitli 
sebeplerle orman varlıklarımızı ve yeşil alanlarımızı 
yitiriyoruz. Şehrimizin de içinde bulunduğu 
bölgenin iklim koşullarının elverişsiz olmasından 
dolayı yeşil alan ve orman varlığı bir hayli sınırlı 
durumda. MÜSİAD Konya Şubesi olarak, bizler 
de bu programımızda önümüzdeki dönemlerde 

üyelerimizin ve ailelerinin katılacağı sosyal ve 
kültürel faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacıyla 
sorumluluğunu üstlendiğimiz MÜSİAD Konya 
Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı’mızın etrafına bin 
adet çam fidanı dikerek sosyal sorumluluğumuzun 
gereğini yerine getirmek, hem şehrimizin orman 
varlığına katkı sağlamak hem de üyelerimiz adına 
kalıcı bir eser bırakmak istedik. Şube olarak daha 
önce de şehrimizin Çarıklar bölgesine on bin adet 
ceviz ağacı dikerek orman alanı oluşturmuştuk. Sivil 
toplum kuruluşu olarak, ülkemizin ve şehrimizin 
daha fazla yeşil alana sahip olması gerektiğine 
ve gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli 
mirasın daha yeşil bir doğa olduğuna inanıyor ve 
buna yönelik organizasyonlar yapmaya devam 
edeceğimizi belirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

“BU KUTLU YÜRÜYÜŞ 
SONSUZA KADAR

 SÜRECEKTİR”
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“BU KUTLU YÜRÜYÜŞ 
SONSUZA KADAR

 SÜRECEKTİR”

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi 

Şimşek terör örgütü 
tarafından Ankara’da 

gerçekleştirilen ve 
95 vatandaşımızın 

hayatını kaybetmesi, 
246 vatandaşımızın 
da yaralanması ile 
sonuçlanan hain 

terör saldırısı ile ilgili 
bir yazılı açıklama 

yayınladı. 

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, “Millet ola-
rak çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu 
toprakları tarihin hiçbir döneminde kolayca 
yaşanabilen ve kolayca medeniyetimizin şe-
killendiği bir coğrafya olmamıştır. Ancak şuna 
bütün kalbimizle inanıyoruz ki, Anadolu’da 
bin yılı aşkın süredir şanlı tarihimizle bu kutlu 
yürüyüşümüz sonsuza dek devam edecektir. 
Ülkemizde bugün yaşananlar tarihin tekerrü-
ründen ibarettir. Ülke olarak ne zaman huzura, 
refaha ve istikrara kavuşsak; ülkemiz üzerinde 
kirli emelleri bulunanların ve onların ülkemiz 
içerisindeki işbirlikçilerinin harekete geçtiğini 
görüyoruz. Uzun zamandır ülkemizde yaşa-
nan huzur ve barış ortamını bozmak için 7 
Haziran seçimlerinin hemen ardından hareke-
te geçen eli ve vicdanı kanlı terör örgütünün 
kalleş terör saldırıları ile askerlerimizi, polis-
lerimizi, güvenlik güçlerimizi ve son olarak da 
Ankara’daki saldırılar ile sivil vatandaşlarımızı 
hedef alması ülkemiz üzerinde oynanmak is-
tenen oyunun ne denli büyük olduğunu bir kez 
daha gözler önüne sermiştir. Yaşanan saldı-
rılar aslında milletimizin birliğine, kardeşliğine 
ve ülkemizin istikrarımıza yapılmıştır. Yapılan 
bu saldırıların ardından ülkemizi bölebilir miyiz 
diye ellerini ovuşturanlar şunu asla unutma-
malıdırlar ki, her karış toprağı bizlere emanet 
bırakmak için kanlarının son damlasına kadar 

mücadele eden bir ecdadın torunları olarak 
bizler de gerektiğinde canımızı seve seve ver-
meye hazırız. Şunu açıkça belirtmek isterim 
ki, ülkemizde yaşanan bu durumun kaybedeni 
asla Türkiye olmayacaktır. Geçmişte olduğu 
gibi bugün de kaybeden eli kanlı terör örgütü 
ve ondan nemalananlar olacaklardır. İnsani 
değerlerden yoksun olan terör örgütünün 
düzenlediği alçakla saldırılar hiçbir zaman 
amacına ulaşamayacaktır. Ülkemiz üzerinde 
hangi karanlık odak oyun oynamaya kalkarsa 
kalksın bu kutlu yürüyüşü durduramayacak ve 
geleceğin “Büyük Türkiye” sinin inşa edilme-
sine hiçbir güç engel olamayacaktır. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak, Anadolu coğrafyasında-
ki bin yılı aşan şanlı tarihimizde yaşanan kriz-
leri nasıl atlattıysak bu sancılı süreci de birlik 
ve beraberlik içinde atlatacağımıza inancımız 
daimdir. Millet olarak bunu başaracak güce 
ve inanca sahibiz. Terör olaylarının sürmesi 
terörle mücadele noktasında herkesin sorum-
luluğunu bir kez daha artırmıştır. Hangi siyasi 
görüşe sahip olursa olsun bütün vatandaşları-
mızın terörle mücadele noktasında ortak tavır 
alması milletimizin geleceği açısından son 
derece önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 
devletimizin terörle mücadelesini kararlılıkla 
ve etkin bir şekilde sürdürmesini de destekle-
diğimizi ifade etmek istiyorum.     87
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü 
tarafından düzenlenen “Konya Lojistik Köyü ve Lojistik Gelişmeler” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Panelin diğer 

konuşmacıları ise Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Paksoy ve Yükseller Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Alibey 
Yüksel oldu. Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü’nde öğrenim gören çok sayıda öğrencinin katıldığı panelin 

moderatörlüğünü ise Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Abdullah Oktay Dündar yaptı.     

Lojistik bölümü öğrencilerine yaptığı sunum 
eşliğinde Konya-Karaman-Mersin Lojistik Merkez 
Projesi ile ilgili bilgiler veren MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Lojistik kavramını 
ürünün veya yükün çıkış ve varış noktaları 
arasındaki tüm hareketlerin entegrasyonu, ürün 
veya yükü ihtiyaç duyulduğu yerde ve zamanda 
bulundurma işi olarak değerlendirmek gerekir. 
Burada temel amaç taşıma işinin kombine bir 
şekilde gerçekleştirilmesi ve daha fazla yükü en 
az maliyetle istenilen zamanda istenilen yere 
ulaştırılmasıdır. 
Hem ülke olarak hem de şehir olarak ürünlerimizi 
veya yüklerimizi taşıma noktasında karayolunu 
yoğun olarak kullanan bir yapıya sahibiz. 
Bu durum taşımacılık faaliyetlerine ayrılan 
maliyetlerimizi artırmaktadır. Lojistik Merkez 
kavramının önemi tam da bu noktada ortaya 
çıkıyor. 

Ülke ve şehir olarak 2023 ihracat hedeflerimize 
ulaşmak için daha fazla çalışmaya ne derece 
ihtiyacımız varsa, üretilen ürünlerimizi taşıyacak 
ve limanlara ulaştıracak lojistik merkezlere de o 
derece ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın karşılanması 
için 2006 yılında şubemiz öncülüğünde 
başlatılan Konya Lojistik Merkez Projesi süreci, 
2008 yılında ilk meyvelerini vermiş ve TCDD 
Konya’da lojistik merkez kurma kararı almıştır. 

2010 yılında 300 bin metrekarelik 
alan lojistik merkez kurulması için 
kamulaştırılırken bu rakam 2011 
yılında bakanlar kurulu kararı ile 1 
milyon metrekareye ve son olarak 
2013 yılında da 1 milyon 350 bin 
metrekareye çıkartılmıştır. Yeni 
dönemde en büyük beklentimiz, 
Konya’da üretilen ürünlerin Mersin 
limanına daha hızlı ve daha az bir 

maliyetle ulaştırılmasını sağlayacak, Konya-
Karaman-Mersin ve çevre iller arasında ekonomi 
ve sanayi koridorunun kurulmasına zemin 
hazırlayacak olan projenin bir an önce hayata 
geçirilmesidir. Bu projenin tam anlamıyla hayata 
geçirilmesi, şehrimizi büyük yatırımların cazibe 
ve çekim merkezi haline getirecek, aynı zamanda 
da şehrimizin ekonomisine de büyük katkılar 
sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Ardından söz 
alan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Turan Paksoy da, “Dünya üzerinde ilk örneği 1941 
yılında İtalya’nın Verona kentinde görülen lojistik 
merkezlerin ülke ve şehirlerin ekonomilerine 
katkıları son derece büyüktür. 
Almanya ve İspanya da lojistik merkezler 
konusunda oldukça gelişme kat eden ülkeler 

arasındadır. Lojistik merkezler, yapıları itibari 
ile önemli ticaret merkezleri ve ticaret yolları 
üzerinde stratejik öneme sahip yerlerde 
kurulurlar. Bu sayede ülke ve şehir ekonomilerinin 
önemli gelir elde etmesi amaçlanır.

 Ülkemiz de iki kıtayı birbirine bağlayan ve önemli 
ticaret yollarının geçiş güzergâhı üzerinde yer 
alan bir ülke konumunda yer alıyor. Ülkemizin 
sahip olduğu bu jeopolitik konum, lojistik merkez 
projeleri ve yatırımları ile desteklenirse ülkemiz 
bu konuda dünyada söz sahibi ülkeler arasına 
kolayca girerek çok önemli bir ekonomik gelir 
elde edebilir” ifadelerini kullandı.

Panelde son olarak konuşan Yükseller Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Alibey Yüksel ise, “Lojistik 
kavramını sadece karayolu taşımacılığı olarak 
değil; havayolu, demiryolu ve denizyolunun 
aynı anda kullanıldığı kombine ve entegre bir 
sistem olarak değerlendirmek gerekir. Ülkemiz bu 
anlamda büyük avantajlara sahiptir. 

Sahip olduğumuz bu avantajları lojistik altyapı 
ve lojistik merkez projelerine yapacağımız 
yatırımlarla fırsata dönüştürebiliriz. Bu projelerin 
hayata geçirilmesi ile birlikte lojistik alanında 
yetişmiş, sektörle ilgili teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden insan gücüne olan ihtiyaç 
da artacaktır. Lojistik merkezler, bulundukları 
şehirlerin ekonomilerine yaptıkları katkıların yanı 
sıra büyük istihdam alanları da oluşturmaktadır.

 Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
olarak şehrimizde yapılacak lojistik merkez 
projesini şehrimize yeni yatırımlar kazandıracak 
olması bakımından son derece önemsiyor 
ve projenin bir an önce hayata geçirilmesini 
istiyoruz” ifadelerine yer verdi.                 88





OCAK 
2016

“KONYA VERGİ DAİRESİNDEN
MÜSİAD KONYA’YA ZİYARET”

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir İdaresi Grup Müdürleri Veysel Bostan ve Tayfun Soysal, MÜSİAD Konya 

Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyarette bulundu.  

Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Millet olarak zor ve sancılı 
bir süreci geride bıraktık. 7 
Haziran seçim sonuçları ile 
ortaya çıkan siyasi belirsizlik 
ortamı ve hemen ardından 
baş gösteren terör olayları 
ekonomimizi olumsuz et-
kiledi. İş aleminin aktörleri 
olarak bu anlamda milleti-
mizin 1 Kasım seçimlerinde 
istikrardan yana ortaya 
koyduğu iradeyi çok de-
ğerli buluyoruz. Ülkemizin 
özellikle 2002 yılından bu 
yana yakaladığı istikrar dö-
neminde özel sektör eliyle 
büyümesini sürdürdüğünü 
görüyoruz. 

Geçen bu sürede özel 
sektör tarafından gerçek-
leştirilen üretim, istihdam, 
ihracat ve yatırım alanında 
yapılan artış hepimizin 
malumudur. Biz şuna 
inanıyoruz ki; sanayicinin 
eli güçlendirilir, daha fazla 
destek verilir ve mali açıdan 
önüne çıkan engeller 
kaldırılırsa özel sektörümü-
zün ülkemizin ekonomisine 
olan katkısı her geçen gün 
artarak devam edecektir. 

Özellikle de üretim yapan 
sanayicilerimizin destek-
lenmesi büyük önem arz 
ediyor, çünkü ülkemizin bü-
yümesinin temelini üretim 

oluşturmaktadır. 
Bu doğrultuda 
devletimizin 
vergi konusun-
da da sanayici-
mizin yararına 
olacak yeni 
uygulamalar 
getirmesi ge-
rektiğine inanı-

yoruz. İş hayatında yetişmiş 
insan gücü eksikliği, finans 
kaynakları bulamadaki 
zorluklar gibi daha pek çok 
sorunla mücadele etmek 
zorunda kalan sanayicileri-
mize devletimizin vergi ko-
nusunda gerekli kolaylıkları 
sağlaması sanayicilerimizi 
daha fazla üretmeye sevk 
edecektir. 

MÜSİAD Konya Şubesi ola-
rak bu konunun ülkemizin 
2023 hedefleri açısından 
üzerinde önemle durulması 
gereken en önemli konu 
olduğunu her platformda 
dile getiriyoruz. İş dünyası 
olarak 1 Kasım seçimleri ile 
yeniden başlayan istik-
rar ortamının ekonomik 
anlamda meyvelerini biran 
önce vermesi en büyük 
temennimizdir. 

Bu doğrultuda hükü-
metimizin önümüzdeki 
dönemde de yıllardır uy-
guladığı ekonomiyi temel 
alan politikaları sürdürmesi 
gerektiği görüşündeyiz” 

ifadelerini kullandı.    Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver de, “Ülkemizin 
ekonomik gelişiminde özel 
sektörümüzün rolü yadsı-
namaz bir gerçektir. 

Gerek ülke olarak gerekse 
de şehir olarak özellikle 
kayıt dışı istihdam ve vergi 
konusunda önemli mesafe-
ler kat ettik. Sanayicilerimiz 
bu konularda günümüzde 
çok hassas davranmakta-
dırlar. 

Bizler de kurum olarak, 
sanayicilerimizin ticaret 
hayatlarında mağduriyet 
yaşamamaları ve herhangi 
bir olumsuz durumla karşı 
karşıya kalmamaları için 
mevzuatımızdaki değişik-
likleri ve yeni uygulama-
ları kendilerine anlatmaya 
gayret gösteriyoruz. Kurum 
olarak teknolojinin getirdiği 
bütün imkanlardan ya-
rarlanarak işadamlarımıza 
ve mükelleflerimize daha 
kolay ulaşmayı ve hizmet 
etmeyi amaçlıyoruz. 

Bu noktada 1 Eylül 2015 ta-
rihinden itibaren uygulan-
maya başlanılan E-Yoklama 
ve 1 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek 
olan E-Tebligat uygulaması 
hakkında iş çevrelerimize 
ve ilgili kuruluşlara konfe-
ranslar düzenleyerek bilgi-
lendirmelerde bulunmaya 
çalışıyoruz. 

Bu uygulama ile mükel-
leflerimize daha hızlı bir 
şekilde ulaşılması ve evrak 
kalabalığının önüne geçil-
mesi planlanmaktadır. 

Mükelleflerimizin, bu 
uygulamaya yeni yıl itibari 
ile zorunlu olarak dahil 
olacaklarından mağduriyet 
yaşamamaları için Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın veya 
kurumumuzun internet 
sitelerinden gerekli bilgilere 
ulaşabileceklerini belirtmek 
istiyoruz. 

Konya Vergi Dairesi olarak iş 
adamlarımızın iş yaşam-
larında hangi zorluklarla 
karşılaştıklarını inceleme-
lerimizde ve denetimleri-
miz esnasında yakından 
görme fırsatı buluyor ve 
sanayicilerimizin işlerini 
kolaylaştıracak uygulamalar 
geliştirmeye çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.            90
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Çok sayıda Suriyeli davetlinin katıldığı ve katı-
lımcıların yaşadıkları sorunlarla ilgili taleplerini 
dile getirme imkânı bulduğu toplantının açılış 
konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Ali Özbuğday, 
“Günümüzde dünyanın her yerinde çeşitli 
sebeplerden dolayı milyonlarca insan ülkelerini 
terk ederek başka ülkelere göç etmek zorunda 
kalıyor. Bu insanlar gittikleri yerlerde barınma, 
sağlık, iş ve eğitim gibi pek çok sorunla karşı 
karşıya kalıyor. 

Son dönemde özellikle Ortadoğu’da yaşanan 
savaş ortamından dolayı Suriye’den ve Irak’tan 
milyonlarca insan ülkemiz başta olmak üzere 
Avrupa ülkelerine göç etti.

 Avrupa ülkeleri göçmenleri ülkelerine almama 
yönünde politikalar izlerken, ülkemiz 
inancı ve köklü geçmişi gereği bu 
kardeşlerimize kucak açtı ve açmaya 
da devam ediyor. Şehrimizde de 
Suriyeli ve Iraklı çok sayıda göçmen 
kardeşimiz yaşamaktadır. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak, Suriye’de 
yaşanan savaşın ardından meydana 
gelen göç sorununun bütün dün-

yanın ortak sorunu olduğunu ve bu konuda 
bütün dünya devletlerine büyük sorumluluklar 
düştüğünü belirtmek istiyoruz. 
Bu hafta düzenlediğimiz konferansımızda da 
göçmen kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları, bu 
sorunları nasıl birlikte çözüme kavuşturabilece-
ğimizi ve ticaretle uğraşan kardeşlerimizle ticari 
bağlarımızı nasıl geliştirebileceğimizi ele almak 
istedik” dedi. 

Dünya üzerindeki göçlerin eğitim ve ticaret 
başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı 
gerçekleştiğini, fakat son dönemlerdeki göç 
dalgalarının temel sebebinin Ortadoğu başta 
olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşa-
nan savaş ve kaos ortamından kaynaklandığını 
özellikle vurgulayarak konuşmalarına başlayan 
İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu, “Mil-
yonlarca göçmen bu sebeple yıllarca yaşadığı, 
hayatını sürdürdüğü vatanlarını terk etmek 

zorunda kalıyor. Bu insanlar gerek göç esnasında 
ve gerekse de yerleştikleri ülkelerde pek çok 
sorunla karşılaşıyor. Birkaç yıldır Ortadoğu’da 
özellikle de Suriye’de yaşanan savaş ortamını 
üzülerek takip ediyoruz. Yaşanan savaştan dolayı 
milyonlarca insan her şeyi arkasında bırakarak 
hayatta kalmak adına ülkesini terk etmek zorun-
da kalmıştır. Yaşanan bu göçlerin çok büyük bir 
bölümü başta ülkemiz olmak üzere Avrupa’ya 
gerçekleşmiştir. 

Avrupa ülkeleri bu göçmenleri ülkelerine kabul 
etmezken biz ülke olarak bu kardeşlerimize 
sınırlarımızı açtık.” şeklinde konuştu. 

Konferans, soru-cevap bölümü ve MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet 
Ali Özbuğday’ın günün anısına İl Göç İdaresi 
Müdürü Ahmet Babaoğlu’na hediye takdimi ile 
son buldu.               

“SURİYELİ GÖÇMENLER 
KONUSU BÜTÜN DÜNYANIN 

ORTAK SORUNUDUR” 
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarında 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebeti ile Uluslararası Göçmenler, Göç 

İdaresi ve Göç kavramı ele alındı. Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu, katılımcılara günümüzde 
çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan göçmenlerin yaşadığı sorunlar ve kurum olarak bu sorunları çözmeye 
yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf İpek, MÜSİAD Konya Şubesi 

üyeleri ve yaşanan savaş nedeni ile ülkelerini terk ederek şehrimizde yaşayan çok sayıda Suriyeli ve Iraklı göçmen katılım sağladı.    
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BERA OTEL ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ MUHAMMED UĞUR KALELİ ZİYARETİ

KOMBASSAN HOLDİNG ZİYARETİ

DERNEĞIMIZE 
YAPILAN ZIYARETLER

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ  MEVLÜT DEMİR ZİYARETİ İŞKUR İL MÜDÜRÜ EMRAH KELEŞ ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ HALİL ETYEMEZ ZİYARETİ
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DÜNYA BANKASI ZİYARETİ

KONTİMDER ZİYARETİ

 MEVKA VE SİNGAPUR HEYETİ ZİYARETİ DEMPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ ZİYARETİ

KONYA ŞEKER ZİYARETİ

 YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ZİYARETLERİ

BASIN YAYIN ENFORMASYON İL MÜDÜRÜ CEMİL PASLI ZİYARETİ KONMUHDER ZİYARETİ
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KONYA STK PALTFORMU ZİYARETİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ ZİYARETİ

 GENÇ MÜSİAD DÜŞÜN TAŞIN DERNEĞİ ZİYARETİ MARKETİNG TÜRKİYE ZİYARETİ

KONSA GIDA ZİYARETİ

GENÇ ASKON GENÇ MÜSİAD ZİYARETİ TANZANYA HEYETİ ZİYARETİ

 GENÇ MÜSİAD AK PARTİ SELÇUKLU İLÇE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ
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MÜSİAD IĞDIR ŞUBE ZİYARETİ

MÜSİAD KASTAMONU ŞUBE ZİYARETİ

MÜSİAD SAKARYA ŞUBE ZİYARETİ MÜSİAD ÇİN TEMSİLCİSİ ZİYARETİ

 MÜSİAD KKTC BAŞKANI ZİYARETİ

MÜSİAD KAYSERİ ŞUBE ZİYARETİ

ŞUBE 
ZIYARETLERI
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 MEVLÜT YETKİN ZİYARETİ ABDURRAHMAN KÖSEOĞLU ZİYARETİ

FATİH ÖZBOYACI ZİYARETİ  İBRAHİM ELDENİZ ZİYARETİ

MEHMET SUMAK ZİYARETİ MUSA FISTIKÇI ZİYARETİ

ÜYE ZIYARETLERI
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MUHARREM AKKAYA ZİYARETİ

 ZEYNEL ABİDİN ŞİMŞEK ZİYARETİ ABDULMUTTALİP YILDIRIM ZİYARETİ

 ÇETİN SOYDEMİR ZİYARETİ

MUSTAFA KİRİŞ ZİYARETİ

MEHMET ÇİĞDEM ZİYARETİ  MUHARREM KARABULUT ZİYARETİ

MEHMET ALİ ÖZBUĞDAY ZİYARETİ
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 MURAT ÇANKIRLI ZİYARETİ

 HAMDİ PARMAK ZİYARETİ

TARGUN POLAT ZİYARETİ ADEM ŞAHİN ZİYARETİ

İSA ÖZGENÇOĞLU ZİYARETİ

SERHAT YAYA ZİYARETİ

ABDURRAHİM YALÇIN ZİYARETİ ALİ İBALI ZİYARETİ
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MURAT ÖZSANDIKÇI ZİYARETİ

ADEM ALEMDAR ZİYARETİ

 MUSTAFA GÜÇLÜ ZİYARETİ

MEHMET ÖZDİL ZİYARETİ

 ABDULLAH SAĞLIK ZİYARETİ

MEHMET ALİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ MEHMET DİKKAYA ZİYARETİ

 TUNCAY ÖZKAN ZİYARETİ

100



 ALİ İHSAN TUĞ ZİYARETİ

AHMET FEVZİ SOYUĞURLU ZİYARETİ

GÜLVEZİR KORKMAZ ZİYARETİ  ALİ AKDAŞ ZİYARETİ

ALİ FUAT ÇUHADAR ZİYARETİ

 YUSUF TOPUZ ZİYARETİ

 ALİ ÇINAR ZİYARETİ ÖMER ÖZGÜL ZİYARETİ
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VEYİS KOÇAK ZİYARETİ

 BAHATTİN ÇEVİK ZİYARETİ

KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN ZİYARETİ

AHMET BAYRAM YEŞİL ZİYARETİ

VEHBİ ÇAĞLAR ZİYARETİ

EYÜP BAYKENT BAŞBAHÇIVAN ZİYARETİ

HAKAN YAZICIOĞLU ZİYARETİ

AHMET ARICI ZİYARETİ
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HAŞİM ŞAHİN VE EROL KAYA ZİYARETİ

 BAHAEDDİN DUMANCI ZİYARETİ  VEYSEL ALVER ZİYARETİ

 AHMET TOPRAKKALE ZİYARETİ

ALİ MUŞTU ZİYARETİ
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 İŞ KUR İL MÜDÜRÜ EMRAH KELEŞ ZİYARETİ

 BASIN YAYIN ENFORMASYON İL MÜDÜRÜ CEMİL PASLI ZİYARETİ

 KONYA GAR MÜDÜRÜ ERHAN TEPE ZİYARETİ KOSGEB MÜDÜRÜ İSMAİL ÖZDEMİR ZİYARETİ

TRT KONYA TEMSİLCİSİ İSMAİL TURAN ZİYARETİ

MERAM BELEDİYE BAŞKANI  FATMA TORU ZİYARETİ

ZIYARETLERIMIZ
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