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MÜSİAD Konya Şubesi yeni 
bir döneme merhaba 
dedi. 1993 yılında 

Anadolu’nun üretim gücünü 
Türkiye’ye anlatmak isteyen 
işadamlarımızın birlikteliği ile 
kurulan MÜSİAD Konya Şubesi 
20. yılını kutlamakta.

Bu zaman zarfından Konya’nın 
gelişimi için sürekli kafa yoran, 
düne bakmadan, yarının daha 
iyi olabilmesi için çalışan bir STK 
olduk. Benden önce 5 dönemde 
de başkanlarımız bu şehrin daha 
iyi yerlere gelebilmesi için var 
güçleri ile çalıştılar. Şimdi onlardan 
devraldığımız bayrağı daha 
yükseklere taşımak için bizlere 
görev düşmekte.

Hamdolsun ki, bugün Konya 
geçmişine göre daha güçlü. 
Şehrimizin, üreten ve gelişen bir 
şehir haline geldiğini görmemek 
yanlış olacaktır. Ülkemizin 2023 
vizyonu hedeflerinde önümüze 
koyduğumuz 15 milyar dolarlık 
ihracat hedefi bunun en önemli 
göstergesi. Şehrimizin tüm 
kuruluşlarının kendine hedef 
olarak belirlediği bu oran bir rakam 
olmaktan çok birlik, beraberlik 

ve bu ülkeye olan sevdanın 
göstergesidir. 
Bizler ne kadar kendimize hedefler 
belirlesek de, geçmişte ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunların bugün 
tekrar sahnelenmeye çalışılmasını 
kaygıyla izlemekteyiz.
Yakaladığımız büyüme rakamları, 
sanayimizin yükselen değeri, 
dış dünyada ekonomik bir güç 
olan ülkemize karşı sahnelenen 
bu tiyatro istenilen sonuca 
ulaşamamıştır.
Geçmişte farklı isimlerle karşımıza 
çıkartılan, bugün ‘Gezi’ olarak 
nitelendirilen bu sahnenin asıl 
amacının ne olduğunu bizler net 
olarak görmekteyiz. Türkiye’nin 
büyümesini önlemeyi amaçlayan, 
dış mihraklar tarafından 
desteklenen gezi olaylarının 
bazı iç mihraklar tarafından 
desteklendiğini bizi ziyadesiyle 
üzmüştür.

Dünya, Bosna Hersek’teki katliama 
sessiz kaldığı gibi bugün Filistin, 
Mısır ve Suriye’ye de yaşananlara 
da sessiz kalmaktadır. Suriye halkı 
dünyanın ilgisizliği nedeniyle her 
gün ağır katliamlar yaşamaktadır. 
Diğer taraftan, Mısır’da yapılan 
darbe, sadece demokrasiye değil 

bölge barışı ve huzuruna da 
vurulmuş bir darbedir. Mısır’da 
demokrasinin önüne geçen 
askeri cuntanın müdahalesine 
darbe bile diyemiyen demokrasi 
savunucusu ülkelerin tutumunu 
tarih unutmayacaktır.

Mısır Ortadoğu’da ve Afrika’ da 
yükselen demokrasi talebinin 
umududur ve Türkiye her zaman 
Mısır halkıyla dayanışma içerisinde 
olacaktır.  Buradan şunu net olarak 
söylemek isterim; Nerede ve 
kime karşı olursa olsun darbeleri 
ve darbeci zihniyeti kınıyor ve 
reddediyoruz.

Dünya’da tüm bunlar olurken 
ülkemiz çok şükür ki ölçülebilir 
büyümeler göstermekte. Konya 
ise bu gelişim trendine daha 
önemli katkılar sağlamaktadır. 
Bu katkılar fiziki olduğu kadar, 
entellektüel anlamda da kendini 
göstermektedir. Şüphesiz sizlerin 
sağladığı katkılar şehrimizin gelişimi 
için önemli bir dönüm noktası 
olacaktır. Bu katkılar geleceğimizin 
daha güçlü olmasında önemli bir 
rol oynayacaktır. Desteklerinizin 
devamı temennisiyle,
Saygılar sunarım

BİR VE 
BERABERİZ



Konya Şubesi

KONYA MÜSİAD’DA
LÜTFİ ŞİMŞEK DÖNEMİ

Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi’nin 20. Olağan Genel Kurul Galası yapıldı. 
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MÜSİAD Konya 
Şubesi’nde düzen-
lenen galaya Konya 

Valisi Aydın Nezih Doğan, 
AK Parti Konya Milletvekilleri 
Mustafa Kabakcı, Kerim Özkul, 
Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti İl 
Başkanı Ahmet Sorgun, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, AK Parti MKYK 
üyesi ve MÜSİAD eski baş-
kanı Ömer Bolat, MÜSİAD 4. 

Dönem Başkanı Ömer Cihat 
Vardan, üyeler ve davetliler 
katıldı. Kur'an-ı Kerim tila-
vetiyle başlayan program 
sinevizyon gösterisi ile devam 
etti. Daha sonra eski yönetim 
kurulu üyeleri MÜSİAD Şube 
Başkanlığı görevini devreden 
Arslan Korkmaz’a vazo hediye 
ederken, Lütfi Şimşek başkan-
lığındaki yeni yönetim basına 
tanıtıldı.
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Programda konuşan Konya 
Valisi Aydın Nezih Doğan, 
Konya’da zihni üretim gü-

cünün maddi üretim gücü kadar 
güçlü olmadığının işaret edilme-
sinin gerçeği yansıtmadığını dile 
getirdi. Vali Doğan, “Aslında bu 
Konya için çok haklı bir değerlen-
dirme değil diye düşünüyorum. 
Bu ülkede maddi gücün, üretim 

gücünün artmasıyla birlikte ancak 
biz zihni üretim gücünde de bir 
gelişmeye tanıklık ettik. İşi doğ-
ru tarafından okuyacak olursak 
Türkiye bugün artık 160’dan fazla 
üniversitesi, Konya’da beşinci üni-
versite hazırlığıyla zihni kapasite-
yi oluşturuyor. Asıl bundan sonra 
kuvvetli adımlar atacağız. Asıl 
bundan sonra çok değerli biçim-

de önümüze koyduğumuz 2023 
hedefini yakalamaya gayret ede-
ceğiz. Bizim milletimizin tarihte 
aldığı bir yer ve bir ağırlığı vardı. 
Biz işte bu ağırlığa tabiyiz. Talip ol-
duğumuz şey emperyalizm değil-
dir. Bizim daha fazla insani değer 
üretmemiz gerekir. İşte bu nokta-
da MÜSİAD gibi teşekküllerimizin 
değeri ortaya çıkıyor” dedi.

AK Parti Konya Millet-
vekili Kerim Özkul da, 
“Bu derneğin kurulu-
şuna öncülük eden 
tüm arkadaşlarımıza 
kuruluştan bugüne 
kadar hizmet eden 
öncelikle görevi dev-
reden Arslan Kork-

maz kardeşimin şah-
sında tüm genel kurul 
üyesi arkadaşlarıma 
ve her türlü şart altın-
da bu derneğe destek 
olan tüm üye arka-
daşlarımıza teşekkür 
ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek ise, “4 yıl geçti. Şimdi bayrağı bir 
başka kardeşimiz devralıyor. MÜSİAD Geli-
şim Grubu olarak Konya projeleri konusunda 
başarıyla hizmet veren bizlere yol gösteren 
çalışmalara imza atan gelişim grubunun 
başkanlığını yürüten Lütfi Şimşek kardeşimiz 
hizmet bayrağını devralıyor. Kendisini tebrik 
ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kerim Özkul Tahir Akyürek Aydın Nezih Doğan



Konya Şubesi

6

5. Dönem MÜSİAD Konya 
Şubesi Başkanı  Arslan Kork-
maz ise, kendisine destek 
veren herkese teşekkür etti. 
Korkmaz, “Yapmış olduğu-
muz genel kurulla MÜSİAD 
Konya Şubesi’nde yeni bir 
dönemin başlangıcına daha 
şahitlik ettik. 4 yıldır şerefle 
yürüttüğüm MÜSİAD Konya 
Şube Başkanlığı görevini 
tamamlamış bulunuyorum. 

Hizmet yarışında bir bayrak 
değişimini daha yapmış 
bulunuyoruz. MÜSİAD 
Konya’da altıncı dönem 
başlamış bulunuyor. 5 yıl 
yönetim kurulu üyeliği, 3 
yıl genişletilmiş yönetim 
kurulu üyeliği ve son 4 yılın-
da da başkan olarak görev 
yapmanın gururunu ve 
onurunu taşıdım” ifadelerini 
kullandı.

MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
yeni dönemde göreve gelen 
Lütfi Şimşek de, Arslan Kork-
maz ve ekibinin hizmet çıtasını 
çok yükseğe çıkarttığını ve 
bayrağı kaldıkları yerden daha 
yukarılara çıkarmaya gayret 
edeceklerini belirterek, “Ön-
ceki dönemde görev almış 
başkanımız ve yönetim kuru-
lu üyelerine MÜSİAD Konya 
Şubesi’ne verdikleri destek-
lerden, hizmetlerden dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Aslında MÜSİAD’ta dönemler 
açılıp kapanmıyor. Burada bir 
gelenek var. MÜSİAD’ta baş-

kanlar değişiyor ama gelenek 
değişmiyor, faaliyetler devam 
ediyor. Biraz önce sayın başka-
nımızın kendilerine teşekkür 
ettiği yönetim kurulu üyelerini 
pek çoğuyla biz yeni dönem-
de devam edeceğiz. Sevgili 
başkanımla kendisiyle beraber 
zevkle, gururla ve onurla görev 
yaptığım 4 yıl için çok teşekkür 
ediyorum. Biz kendisinden çok 
şey öğrendik. İnşallah sizlerin 
de gayretiyle, desteğiyle ve 
duasıyla biz bayrağı kaldığı-
mız yerden daha yukarılara 
taşımak için gayret edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Lütfi Şimşek

Arslan Korkmaz

BAYRAK DEĞİŞİMİ
YAPILDI
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AK Parti MKYK üyesi 
ve eski başkanlar-

dan Ömer Bolat, “Bu bir 
veda toplantısı değil, bir 
ayrılık toplantısı değil. He-
pimiz kuruluşlarımızın, 
ülkemizin neferleri olarak 

hizmete devam edeceğiz. 
Biz burada eski başkan-
lar olarak aranızdayız. Ne 
zaman davet ettiyseniz 
geldik. Hizmete devam 
ediyoruz. Ömer Cihat Var-
dan başkanımızla beraber 

Anadolu’daki şubelerimize 
gidiyoruz, konferanslar ve-
riyoruz. Bildiklerimizi ak-
tarmaya çalışıyoruz ve tabi 
Anadolu’dan da öğrenme-
ye çalışıyoruz. Onun için in-
şallah Arslan Korkmaz kar-

deşim de bir nefer olarak 
MÜSİAD’a hizmete devam 
edecek. Görevi devralan 
Lütfi Şimşek kardeşimize 
ve tüm yönetim kurulu 
üyelerine de tebriklerimizi 
sunuyorum” dedi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, programa telekonferans yoluyla katılarak eski başkan Korkmaz’a 
hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken yeni başkan Şimşek’e de görevinde başarılar diledi. Daha sonra Konya’daki üye 
firmalara 2012 MÜSİAD ödülleri verildi. Son olarak protokol üyeleri yeni göreve gelen yönetimin rozetlerini taktı.

Ömer Bolat Ömer Cihat Vardan Selçuk Öztürk

PROGRAMA DAVUTOĞLU DA 
KATILDI



MERSİN’DE “KONYA-KARAMAN-
MERSİN” LOJİSTİK TOPLANTISI

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin 2012’de ihracatta cumhuriyet 
tarihinin rekorunu kırdıysa, toplam dış ticaret hacmi 450 milyar dolara ulaştıysa 
bunu lojistik alt yapısıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek, “2002’deki lojistik alt 
yapısı ile böyle bir ihracat rekorunu gerçekleştirmemiz mümkün değildi” dedi. 

Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ile Ekono-

mi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Mersin'de MÜSİAD Konya 
Şubesi ve MÜSİAD Mersin 
Şubesi tarafından ortaklaşa 
düzenlenen 'Konya-Kara-
man-Mersin Lojistik' top-
lantısına katıldı. Radisson 
Blue Otel'de gerçekleştiri-
len toplantıya Mersin, Kon-
ya, Karaman valileri ile bu 3 
ilin AK Parti milletvekilleri, 
birçok belediye başkanı ve 
işadamı katıldı.
Ekonomi Bakanı Çağlayan, 
2012 yılında ihracatta cum-
huriyet tarihinin rekorunu 

kırdıklarını hatırlattı. Bu 
rekoru kırmalarındaki en 
büyük payın lojistik alt yapı 
olduğuna dikkat çeken 
Çağlayan, "Türkiye 2012’te 
ihracatta Cumhuriyet 
tarihinin rekorunu kırdıysa, 
bunu lojistik alt yapıyla 
gerçekleştirebilmiştir. 
2002 yılındaki lojistik alt 
yapısı ile böyle bir ticareti 
gerçekleştirmemiz müm-
kün değildi" ifadelerini 
kullandı.
Ulaştırma alt yapısına 75 
milyar doların harcandığı-
nı vurgulayan Çağlayan, 
"3 bin 668 yatırım projesi 

gerçekleşti. 2023'de bölün-
müş yol ağını 36 bin 500 
kilometreye çıkartacağız. 
Otoyol uzunluğunu 7 bin 
850 kilometreye çıka-
cak. Karayolu ile ihracat 
yapılan sefer sayısı 2003 
yılında 400 bin iken, 2013 
yılında bu sayı tam 1,5 
milyona ulaşmıştır. Türki-
ye Avrupa'nın en büyük 
araç filosuna sahiptir. 
2023’de demiryolu ağı 26 
bin kilometreye çıkacak 
ve bunun 10 bin kilo-
metresi yüksek hızlı tren 
hattı olacak. Demiryolu 
taşımasında önemli me-

safe kat etsek de istenilen 
seviye için yoğun yatırım 
gerekiyor. 2012’de rekor 
ihracat gerçekleştirdik. Bu 
ihracatın 78 milyar dolarlık 
bölümü denizyoluyla 50 
milyar doları karayoluyla, 
22 milyar dolarlık bölümü 
havayoluyla yapılırken, 
demiryoluyla yapılan ihra-
cat sadece 1 milyar dolar 
düzeyinde kaldı. Bu tutar 
toplam ihracatımızın yüz-
de 1’ine dahi ulaşamıyor. 
Bu yüzden havayolu gibi 
demiryolu taşımacılığını da 
özelleştiriyoruz" şeklinde 
konuştu.

Konya Şubesi
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“TÜRKİYE, YOLLARIN KESİŞTİĞİ 
MERKEZİ BİR YERDE DURUYOR”

Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu ise bu 
toplantının tarihi 

bir buluşma olduğunun 
altını çizerek, "Uzun za-
man önce Sayın Ekonomi 
Bakanımızla bu meseleyi 
istişare etmiştik. Ge-
cikmeli oldu ama güzel 
oldu. Genel stratejik 
vizyonda anlaşmalıyız. Bu 
projelerin nerelere otur-
duğu konusunda berrak 
bir izlenim olmazsa 2023 
hedeflerine ulaşmakta 
zorluklar çekeriz. 2023 
hedefi Türkiye'yi dünya-
nın ilk 10 ülkesi arasına 
sokacak şekilde vizyonu 
içeriyor. Bunun gerçek-

leşmesi için aşağı doğ-
ru planlama yapılması 
üzerinde çalışmalar ihtiva 
ediyor. İki konu var. Birin-
cisi bu hedeflere ulaşmak 
için elimizde Türkiye'nin 

en önemli kaynakları 
ne? Zaaf noktalarımız 
ne? Önemli kaynakları, 
zaafları kapatacak şekilde 
nasıl harekete geçiririz? 
Temelde 3 kaynağımız 

var. Büyük stratejiyi geliş-
tirmek için tarihimiz var. 
Millet bütünlüğü içinde 
hareket edebilme kabili-
yetimiz var. Son 10 yılda 
bir ülke bu kadar çabuk 
toparlandıysa asırlardır 
gelen birlikte hareket 
edebilme gücüyle yap-
mıştır. İkincisi lojistik. 
Burada doğrudan etkili 
coğrafyamızdır. Öyle 
bir coğrafya ki, nereden 
bakılırsa bakılsın merkezi 
bir noktadayız. Hangi 
haritayı alırsanız alın Tür-
kiye mutlaka yolların ke-
siştiği merkezi bir yerde 
duruyor" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu Zafer Çağlayan



“İNSAN POTANSİYELİMİZİ KITA 
ÖLÇEĞİNE ÇIKARMALIYIZ”
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Haritaya bakarak ulaşılan bu sonu-
cu stratejik bir planlamayla lojistik 
akışın merkezine oturtmaları gerek-

tiğine vurgu yapan Davutoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Üçüncü kaynağımız ne? İnsan kaynağımız. 
İnsan kaynağı iyi eğitimliyse ve harekete 
sevk edilirse coğrafya ve insan kaynağı 
birleşince üretim ve aktarım hatları orta-
ya çıkar. Enerji eksiğimiz var açıklarımıza 
bakınca. O zaman bu faturayı ortadan 
kaldırmak için bizi bir enerji üssü haline 

getirecek politikalar takip edeceğiz. Bü-
yük hedeflere ulaşmak için coğrafyamızı 
dünyaya açacağız. İlk 10 ülke denilince 
matematiksel olarak, fiziksel bakınca diğer 
9 ülke rekabet halindesiniz. Yapmamız ge-
reken Türkiye'nin insan ve coğrafya potan-
siyelini kıta ölçeğine çıkarmak. Bunun için 
ülkeler ile vizeleri kaldırıyoruz. Şu anda 64 
ülkeye vizesiz seyahat ediliyor. 13 ülkeyle 
sınır işbirliği mekanizması kurduk. Eskiden 
coğrafya açmaktan korkardık. 19 ülke ile 
Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık."
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“MERSİN’İ EN BÜYÜK LİMAN
YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Akdeniz havzası-
na bakıldığında 
turizm, enerji ve 

serbest ticareti bir ara-
da gördüklerini ifade 
eden Davutoğlu, “He-
defleri gerçekleştirmek 
adına içerideki üretimle 
limanları birleştirece-

ğiz. Limanı da diğer 
ülkelerin limanlarıyla 
entegre haline getire-
ceğiz. Suriye’de sıkıntı 
olunca İskendereye’den 
Mersin’e Ro-Ro sefer-
leri başladı. Akdeniz’in 
en uzun sahiline biz 
sahibiz. Akdeniz’de ula-

şım konusunda, enerji 
konusunda ne hareket 
olacaksa bizim bun-
dan sonra haberimiz 
olacak. Nereden ne-
reye hat başlayacaksa 
bizim katkımız olacak. 
Mersin’i birinci liman 
yapmak zorundayız. 

Doğu Akdeniz’in en bü-
yük limanı ama hedef 
Mersin’i tüm Akdeniz’in 
en büyük limanı yap-
mak. Bu limanı Süveyş 
ve Kızıldeniz’den Hint 
Okyanusu’na açmak 
zorundayız” dedi.

Lütfi Şimşek
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MÜSİAD’DA İŞ HAYATINDA POLİTİKA VE 
STRATEJİNİN ÖNEMİ KONUŞULDU

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarında “Şirket Yönetiminde Politika ve 
Stratejiler” konferansı verildi. Anka Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan 
Yasan’ın konuşmacı olduğu programa iş adamlarının ilgisi yoğun oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
gerçekleşen konferansın açılış 
konuşmasını yapan MÜSİAD 

Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Lok-
man Koyuncuoğlu, “Cuma konferansla-
rında iş dünyamızın güncel konularda 
bilgilenmesini amaçlıyoruz. Toplantı-
larımızda konusunda uzman isimler 
ekonomi, siyaset, eğitim, ilahiyat ve 
güncel konularda bilgilendirmeler yapı-
yor.  MÜSİAD Konya Şubesi 6. Dönemin 
ilk Cuma toplantısını gerçekleştiriyoruz. 
Cuma toplantılarımız bundan sonrada 
aralıksız sürecektir” dedi.
Lokman Koyuncuoğlu’nun açılış konuş-
masının ardından konferansa geçildi. 
Konferansta “Şirket Yönetiminde Politika 
ve Stratejiler” konusunu anlatan Anka 
Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayhan Yasan, “Bir işletmede kaliteyi yük-
selttiğiniz zaman maliyetler kesinlikle 
düşer. Sınıf farkı ile kalite farkını birbirin-
den ayırt etmemiz gerekli. Bir firma için 
asıl olan kar etmek değil istikamet ve 
bu istikamet için de daha önemli olan 
stratejidir. Stratejilerin temeli de rekabe-
te dayanır” şeklinde konuştu.
Şirket patronlarında İrade, güç ve basi-
retin olmazsa olmaz olduğunu vurgu-
layan Ayhan Yasan, “ Bir işin olabilmesi 
için önce irade sonra güç gerekir fakat 
güçte yetmez. Basirette gerekir. Basiret 
görmek demektir, geleceği görmek, 
detayı görmektir. Teşkilatlarda olmaz-
sa olmaz en önemli kademe yönetici 
kademesidir. Bir şirkette yönetim usulü 
olmadan dünyanın en iyi yöneticilerini 
de getirseniz şirketinize şirket denmez. 
Diğer bir bölüm ise çalışanlardır. Çalı-
şanlarda en önemli etkenler ehliyet ve 

yetkinliktir” dedi.
Şirketlerin amacının kar elde etmek 
olduğunu belirten Yasan, “Dünyada her 
şeyin bir amacı vardır. İnsanlar nefes 
almadan yaşayamaz, şirketlerde kar 
elde etmeden yaşayamaz. Şirketler için 
kar kendi davası için kaynağı üretme 
mekanizmasıdır. Şirketlerin mutlaka bir 
amacı olmak durumundadır. Buna bir 
Örnek olarak Türkiye’de bir şirket kaç 
para ise vereceğim diyerek önemli bir 
Amerikan şirketinin üst düzey yöneti-
cilerinden birisini 25 bin Dolar aylıkla 

transfer etmek istedi. Yöneticinin şirkete 
ilk sorusu sizin ne vizyonunuz var oldu. 
Şirket buna cevap veremediği için bu 
yönetici gelmedi. Bu nedenle kurumun 
bir varlık nedeni olmalıdır ki istikamet 
nedeniniz olsun. Varlık nedeni yoksa 
istikamet belirleyemezsiniz” dedi.
Şirketlerde siyasetin de önemli oldu-
ğunu belirten Yasan, “Siyaset şirketlerin 
kurumu, çalışanları, tedarikçileri ve 
müşterilerini yani bütünün hukukunu 
koruyarak karşılayabilme sanatıdır. Eğer 
siyaset gütmezseniz her biri tuttuğunu 
çeker alır götürür ortada bütün kal-
maz.  Siyaset bütün bu gücü bir arada 
tutup her birini tatmin edecek cevabı 
verme sanatıdır. Siyaset özünde teşki-
latın organlarının yürüttükleri işlerde 
tarafların bir birlerine karşı  tutum ve 
davranışlarının  sınırlarını belirleyen ve 
özellikle teşkilatı oluşturan tüm fertlerin 
faaliyetlerinde meşruiyet kaynakların-
dan biri olan usul ve kurallar olarak da 
tarif edilebilir” ifadesini kullandı. 

Toplantının sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi 3. Dönem 
Başkanı Ziya Özboyacı 

ve MÜSİAD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Lokman Koyuncuoğlu günün 
anısına Anka Danışmanlık 

Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan 
Yasan’a tablo hediye etti.
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BÜROKRATLARDAN MÜSİAD’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Konya’da bulunan kamu kurumlarının müdürleri, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdü-
rü Uğur Özalır, Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, İl Halk 
Sağlığı Müdürü Dr. Lütfi Saltuk Demir, 
Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Erol Ay-
dın, Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Mehmet Emin Botsalı, TÜİK Konya 
Bölge Müdürü Nurettin Kaya, Tapu ve 
Kadastro 5.Bölge Müdürü Tugay Kaya, 
Konya Çalışma ve  İş Kurumu İl Müdürü 
Lokman Ceylan ve Serbest Muhase-
beci ve Mali Müşavir Celal Emiroğlu,  
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kuru-
luna hayırlı olsun dileklerini ileten 
daire müdürleri, MÜSİAD Konya 
Şubesi’nin şehir için önemli çalışma-
larda bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin bir bütün, kamu kuruluşla-
rının da bir bütün olduğunu belirten 
daire müdürleri, “Bizler kamu kurum-
larının müdürleri olarak Konya’da 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 
ülke bir bütün, kamu kuruluşları da bir 
bütün, inşallah MÜSİAD’la ilişkilerimiz 

de hem sıcak hem de bir bütün olur” 
dediler.  
Kurum müdürlerine ziyaretlerinden 
dolayı teşekkürlerini ileten MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
de, “MÜSİAD Konya Şubesi olarak bu 
zamana kadar Konya’nın meseleleri ve 
problemlerinde yapıcı roller üstlendik. 
Bundan sonrada yeni projelerle ve fikir-
lerle şehrimizin geleceği için üzerimize 
düşeni yapacağız. Sizlerinde üzerine 
düşeni yapmaya hazır olduğunuzu 
biliyoruz” dedi. 
Kamu kurumlarının ahenk içerisin-
de olmasının önemine değinen Baş-

kan Şimşek, “Kurumlarımız kendi 
konuları noktasında üzerine düşeni 
layıkıyla yapar durumda. Bizlerle 
ilgili olarak da ortak çalışmalara her 
zaman açığız” ifadesini kullandı.
Diğer taraftan Konya Gıda Kontrol La-
boratuarı Müdürü Recep Özgün’de, Dr. 
Lütfi Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 
Konya Gıda Kontrol Laboratuarı 
Müdürü Recep Özgün ziyarette, 
MÜSİAD’ın Konya’da önemli bir 
etkinliğinin olduğunu söyledi ve 
Şimşek’e yeni görevinde başarılar 
diledi. 
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HAMRİYAH 
SERBEST BÖLGESİ MÜSİAD’DA TANITILDI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah Emirliği Hamriyah Serbest Ticaret Bölgesi 
Ticari Direktörü Saud Salim Al Mazrouei, Ticari İlişkiler Koordinatörü Omar 
Rashid Obaid Al-Leem ve Satış Direktörü Abdul Aziz Dawood MÜSİAD Konya 
Şubesi’nde düzenlenen toplantıda Hamriyah Serbest Bölgesini tanıttı.  

Toplantıya MÜSİAD Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve sanayiciler katıldı. Toplantı-

nın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer 
Saylık, MÜSİAD üyelerinin dış ticarette 
önemli gelişmeler sağladığını belirterek, 
“Ülkemizin ve Konya’nın ticari geleceği 
açısından ihracat çalışmalarımız çok 
önemli. Bu noktada diğer ülkelerdeki 
fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 
MÜSİAD olarak bu tür toplantılarla ülke-
lerin yatırım imkânlarını sanayicilerimize 
tanıtma gayretindeyiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Hamriyah 
Serbest Ticaret Bölgesi Ticari Direktörü 
Saud Salim Al Mazrouei, Hamriyah 
serbest bölgesinde yabancı iş adam-
larına sağlanan olanaklar konusunda 
sunum yaptı. Serbest ticaret bölgesinin 
konumunu anlatan Mazrouei, “Birleşik 
Arap Emirlikleri Ortadoğu ve Afrika’ya 
ihracatla ilgili önemli bir hat noktasıdır. 
Özellikle Avrupa ülkelerinin firmaları 
buralarda yatırımlar yaparak Afrika’ya 
ürünlerini ulaştırmada önemli bir lojistik 
avantaj sağlamaktadırlar. Hamriyah 
serbest ticaret bölgesinde 149 farklı ül-
keden,  5 bin firma faaliyet göstermekte, 
yine bölgede 4 bin 800 fabrikada 40 bin 

çalışan bulunmakta. Bölgeye 2 milyar 
dolarlık yatırım yapılmıştır” dedi.

Serbest ticaret bölgesinin içerisinde 
şirketler için ofisler, depolama alanları ve 
arsalar bulunmaktadır diyen Saud Salim 
Al Mazrouei, “Hamriyah Serbest Ticaret 
Bölgesinde, küçük ve orta ölçekli firma-
ların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
ofisler bulunmaktadır. Serbest bölgede 

2 saat içerisinde firma açabilirsiniz. 2 bin 
500 metrekareden oluşan arsalar mev-
cut olup bu arsalar 25 yıllığına kiraya 
verilmektedir. Bölgenin dış yatırımcılar 
için en büyük avantajı %100 vergiden 
muafiyet, şirketinize kefil gerektirmeden 
%100 sahip olabilirlik, bütün ticari harç-
lardan muafiyettir.  Bölgede sermayenin 
ve karın %100 dönüşümü vardır ve gelir 
vergisi ve kişisel vergiler bulunmamak-
tadır” şeklinde konuştu.

Bölgede farklı alanda birçok sektörün 
faaliyet gösterdiğini ifade eden Al 
Mazrouei, “  Serbest bölgede Parfüm 
bölgesi, denizcilik bölgesi, çelik kenti, 
Petro gaz bölgesi, Petro kimya bölgesi, 
inşaat dünyası ve orman ürünleri böl-
gesi olarak 7 farklı bölge bulunmakta. 
Ayrıca gıda, paketleme gibi birçok farklı 
sektörde bulunmakta” dedi. Al Mazrouei 
Sharjah’da 4 farklı limanın bulunduğunu 
belirterek, bölgenin kargo taşımacılığı 
açısından da dünyada sayılı bir yerde 
olduğunu söyledi.

Toplantının sonunda MÜSİAD Konya 
Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Saylık 
günün anısına Hamriyah Serbest Ticaret 
Bölgesi Ticari Direktörü Saud Salim Al 
Mazrouei’ye hediye takdim etti. 
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Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği Başkanı Bekir Duvarcı, 
Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ha-

san Uzman, Bisikletçiler Odası Başkanı 
Ahmet Çal, Kasaplar Odası Başkanı 
Mehmet Cengiz, Lokantacılar Odası 
Başkanı Ali Osman Karamercan, Bakırcı-
lar Odası Başkanı Kadir Torus, Tüpçüler 
Odası Başkanı Osman Alp, Yorgancılar 
Odası Başkanı Cengiz Çiftçi, Sıhhi Tesi-
satçılar Odası Başkanı Arif Özkahraman, 
Demirciler Odası Başkanı Kemal Keman-
di, Marangozlar Odası Başkanı Mustafa 
Dülgeroğlu, Berberler Odası Başkanı 
Atakan Özbayrak, Tenekeciler Odası 
Başkanı Ahmet Çalış, Mobilyacılar Odası 
Başkanı Mehmet Günbaş, Fırıncılar Oda-
sı Başkanı Vedat Honça,  Kitapçılar Odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar, Tornacılar 
Odası Başkanı Emin Baranok, Emlakcılar 
Odası Başkanı  Sedat Altınay ve Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel 
Sekreteri Mehmet Mutlu, MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’i 
makamında ziyaret etti.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerine ha-
yırlı olsun dileklerini ileten Konya Esnaf 

ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 
Bekir Duvarcı, “STK’lar ve Meslek Oda-
larımız arasında güçlü birliktelikler var. 
Bizler MÜSİAD’ın çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz. Şehrimiz ve esnaflarımız 
için yapılan tüm çalışmalarda yanınızda-
yız. Bu birliktelik bizlere önemli kazanım-
lar sağlıyor” dedi.
Konya’da 86 esnaf odasının bulundu-
ğunu belirten Başkan Duvarcı, “Esnaf 
odalarımızda 58 bin tescilli esnafı-
mız var. Şehrimizde esnaflık kültürü 
halen devam etmekte. Bugün bak-
tığımızda önemli iş potansiyellerine 
erişen birçok iş adamımızın geçmişte 
bizlere üye olması bu geleneğin 
önemini ortaya koyuyor. Bizler bir 

nevi okul gibi faaliyet gösteriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bekir 
Duvarcı ve Oda Başkanlarına teşekkürle-
rini ileten MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, “Bu zamana kadar Kon-
ya insanı kendi imkânları ile bu şehre ya-
tırım yaptı. Şehrimizin önemli bir üretim 
gücü ve sanayi etkinliği var. Bu noktada 
kamunun şehrimize vermesi gereken alt 
yapı yatırımlarını harekete geçirmeliyiz. 
Bizler her zaman esnaflarımızın yanın-
dayız. Bu şehrin dinamosunu sizlerle 
birlikte ortaya çıkartabiliriz” dedi.

Dünya ekonomisinin güç merkezi-
nin değişiminden bahseden Başkan 
Dr. Lütfi Şimşek, “Bizler dünyanın 
onuncu büyük ekonomik bölgesi 
olacağız diyoruz ancak rakiplerimiz 
de boş durmuyor. Onların Madenleri, 
Petrolü ve doğalgazı varsa bizimde 
girişimci ruhumuz, müthiş bir insan 
hazinemiz var. İyi organize olursak, 
güçlü yanlarımızı harekete geçirebi-
lirsek dünyada etkin ülke konumuna 
daha kısa sürede gelebiliriz” dedi.

ESNAF ODALARI BAŞKANLARINDAN 
MÜSİAD’A ZİYARET

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bekir Duvarcı ve Esnaf 
Odaları Başkanları MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’i ziyaret etti.



AK PARTİ’DEN MÜSİAD’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Baloğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Akşehir Belediye Başkanı 
Abdülkadir Oğul, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’i ziyaret etti.

Ziyarette MÜSİAD Konya Şu-
besi Başkanlığına seçilen Dr. 

Lütfi Şimşek’i yeni görevinden 
dolayı kutlayan AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Ahmet Sorgun, 
“MÜSİAD’da genç bir ekip kurul-
du. Şehrimiz için hayırlı olsun” 
dedi.

MÜSİAD Konya Şubesinin 20. Yılını 
doldurduğunu anımsatan AK Parti İl 
Başkanı Sorgun, “MÜSİAD artık ol-
gunlaşmış bir kurum. Sizler de Lojistik 
Merkez Projesinde görev aldınız ve 
önemli işler yaptınız. MÜSİAD’dan 
şehrin sosyal dokusu için çalışmalar 
bekliyoruz. İnsan hedefli sosyal ve top-
lumsal projeler yardımlaşma duygu-
sunun artması için önemli. Bu noktada 
toplumsal bir duyarlılık oluşturmamız 
gerekiyor” şeklinde konuştu.

MÜSİAD’ın sadece iş adamları için 
değil bütün toplum için var olduğu-
nu belirten MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Dr. Lütfi Şimşek, “ Biz kamu ya-
rarına çalışan dernek statüsündeyiz. 
Bu nedenle sadece üyelerimizin değil 
topyekûn şehrin kalkınması için ça-
lışıyoruz. Sadece kendi problemleri-

mize odaklanıp başkasını görmemek 
gibi bir lüksümüz yok. Bu dönemde 
diğer STK’larla birlikte ortak projeler 
yapmaya önem vereceğiz. Şehrimiz 
için çılgın projeler bulup hep bera-
ber hareket etmemiz gerekliliğine 
inanıyoruz. Bizler şehre atılan her iyi 
adımın destekçisi olacağız” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesinin 20 yılda 
şehrin gelişimine şahitlik ettiğini 
vurgulayan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Şimşek, “MÜSİAD Konya Şubesi 
kuruluşundan bugüne şehrin sana-
yisinin yanı sıra toplumsal gelişimine 
katkı sağlamak için çalıştı. Bizler de 

bu noktada aldığımız bayrağı daha 
ileri taşımak için çaba göstereceğiz. 
Arkadaşlarımızla tüm kurumlarla 
birlikte Konya için neler yapabilirizi 
konuşuyoruz. Böyle bir kurumda baş-
kan olmak bize onur veriyor” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mus-
tafa Baloğlu da, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e 
yeni görevinden dolayı başarılar 
diledi. Baloğlu, “Sivil toplum kuru-
luşları ve siyasilerin ortak hareket 
etmesi şehrin gelecek vizyonunu 
daha ileri taşıyacaktır” ifadesini 
kullandı.
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AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARINDAN 
MÜSİAD’A ZİYARET

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Ulvi Bezirci ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Ömer Ünal, ayrı 
zamanlarda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’i ziyaret etti.

EL BİRLİĞİ İÇİNDE
HAREKET ETMELİYİZ
Dr. Lütfi Şimşek’e hayırlı olsun dilekle-
rini ileten AK Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Ak, “MÜSİAD; Konya için 
önemli sivil toplum kuruluşlarından 
birisi. Bu zamana kadar şehrimiz için 
yaptığınız çalışmaları takdirle izliyoruz. 
AK Parti Selçuklu ilçe teşkilatı olarak 
bizler de ilçemizde çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizin daha 
iyi noktalara taşımak için el birliği ile 
hareket etmemiz gerekli” dedi.

ORTAK PROJELERDE
YER ALMAYA HAZIRIZ
AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Ulvi Bezirci de MÜSİAD’ın çalışmaları-
nın Konya’ya önemli katkılar sağladığı-
nı belirtti. Bezirci, “MÜSİAD bu zamana 
kadar şehrimizin değerinin artması 

adına önemli işler yaptı sizlerle birlikte 
bu başarıların daha da artacağına ina-
nıyoruz. Bizler de Konya’mızın önemli 
ilçelerinden olan Meram için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Sizlerle şehrimiz 
ve ilçemiz için ortak projelerde yer 
almaya hazırız” dedi.

KONYA’NIN GELİŞİMİNE 
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADINIZ
MÜSİAD’ın Konya için önemine deği-
nen AK Parti Karatay İlçe Başkanı Ömer 
Ünal da, “MÜSİAD geçmişte Konya 
sanayisinin gelişmesi ve büyümesi 
yolunda edindiği misyonu bugün 
de devam ettirmekte. Bu noktada 
size verilen desteğin artarak devam 
edeceğine inancım tamdır. Bizler de 
şehrimizin gelişiminde için yapılacak 
çalışmalara ortak olmaya her zaman 
hazırız” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek de ziyaretler-
den duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek MÜSİAD’ın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. MÜSİAD’ın 
sanayici ve iş adamlarımızın 
birlikteliği ile şehri daha yüksek 
noktalara taşımak istediğini 
belirten Şimşek, “Bundan ön-
ceki başkanlarımız şehrimizin 
değerini yükseltmek, ticaretini 
arttırmak için var güçleri ile 
çalıştılar. Bugün şehrimizin 
yakaladığı ihracat rakamları 
bunun bir göstergesi. Bizler de 
devraldığımız bu bayrağı daha 
yükseğe çıkartmak için var 
gücümüzle çalışacağız” ifadesini 
kullandı.

Konya Şubesi
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“KONYALI SANAYİCİLER YENİ 
PAZARLAR KEŞFETMELİ”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretleri 
devam ediyor. Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KTO 
Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca, KTO Başkan Yardımcısı İsmail Haydaroğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve KTO Genel Sekreteri, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk zi-
yarette MÜSİAD Konya Şubesi 
başkanlığı görevine seçilen 

Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine Hayırlı olsun dileklerini 
sundu. Konya’da Sivil Toplum Kuru-
luşları ile Meslek Kuruluşları arasın-
da önemli bir birlikteliğin sağlandı-
ğını belirten Başkan Selçuk Öztürk, 
“Hep birlikte Konya’mızın büyümesi 
ve gelişmesi için çalışacağız” dedi.
Konya Ticaret Odası çalışmaları hakkın-
da da bilgi veren Öztürk, “Şehrimizin 
gelecek vizyonu için sanayilerimizin 
ve üretim gücünün artması önemli. 
Konya ülkemizin 2023 vizyonun da 
500 milyar dolarlık ihracat hedefine, 
15 milyar dolar katkı sağlamak istiyor. 
2012 yılında 1.3 milyar dolar ihracat 
rakamına ulaştık. Şehrimizin ve ülke-
mizin geleceği için ürünlerimizin dış 
pazarlara ulaşması önemli. Bizler 15 
milyar dolarlık ihracat hedefi için özel 
çalışmalar planlamaktayız” şeklinde 
konuştu.
Dış ticaret biriminin çalışmalarını hız-
landırdıklarını belirten KTO Başkanı Sel-
çuk Öztürk, “Konyalı sanayicilerimizin 
yeni pazarlar bulabilmesi için yurt dışı 
çalışma gezileri düzenliyoruz. Mayıs ayı 
içerisinde tarım makinesi imalatçılarını 
Kazakistan ve Kırgızistan’a düzenleye-
ceğimiz gezilerle oradaki alım heyet-
leriyle bir araya getirmeyi planlıyoruz. 
Otomotiv yedek parça imalatçıları için 
Brezilya programı yapmayı planlıyoruz. 
Bundan önce tarım makine imalatçıları 

ile Fas’ta yaptığımız yurt dışı programı 
verimli geçti. Şehrimizin dış ticarette 
yeni pazarlar bulması ve buralarla 
ticaret yapması için bu tür programlara 
hız vereceğiz” dedi.
Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini 
ileten MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, “Odalarımızla birlikte 
hareket etmek bizim için önemli. Bu 
nedenle ‘Birlikte Konya’yız’ sloganını 
önemsiyoruz.  Bundan önce olduğu 
gibi şehrimiz için ortak çalışmalarımız 
devam edecektir” ifadesini kullandı.
Şehrimizin geleceği için ihracat yapma-
nın önemini bildiklerini vurgulayan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “ Türkiye’nin gelecek vizyonu 
için Konya’nın 15 milyar dolarlık ihracat 
hedefi önemsenmeli. Bizler Lojistik 
çalışmasını sanayicilerimizin ham-
maddelerini limanlardan fabrikalarına 
ve ürettikleri ürünleri de daha rahat, 
ekonomik ve rekabetçi koşullarda 
ulaştırmaları için yaptık. Bu noktada 

dış pazarlarda yapılacak çalışmaların 
önemi ortada. Malumunuz Ortadoğu, 
Orta Asya ve Avrupa pazarı Konyalı sa-
nayicilerimiz için yabancı değil ancak, 
Latin Amerika, Afrika’nın derinlikleri ve 
Güneydoğu Asya bölgelerine ülkemi-
zin de yaptığı bir açılım politikası var. 
Bunun iyi değerlendirilip bu ülkelerle 
ticaretimizi arttırmak için çalışmalar 
yapmalıyız. Bizler de üyelerimizin ihra-
cat pazarlarında hakim güçlerin nüfuz 
alanları dışındaki bölgelere ulaşması 
için çalışmalar yapmayı planlıyoruz” 
dedi.
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MÜSİAD’DA DIŞ TİCARETTE 
AVANTAJLAR KONUŞULDU

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarının bu seferki konuğu Ekonomist 
– Dış Ticaret Uzmanı Birol Sezer oldu. Dış ticarette devlet destekleri ve 
örgütlenme modellerinin konuşulduğu toplantıya ilgi yoğun oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi Toplantı 
salonunda gerçekleşen Cuma 
Toplantısında ilk olarak sözü 
alan MÜSİAD Konya Şubesi Baş-
kan Vekili Mehmet Ali Korkmaz, 
“Kümelenme ve odaklanma gibi 
önemli detayları hep tartışıyo-
ruz. Burada kamunun da belirli 
başlıklarda birleşmeye verdiği 
özel destekleri bulunuyor. Bu 
desteklerden nasıl yararlanabi-
leceğimizi bilmemiz gerekiyor” 
dedi.

Daha sonra konferansa geçildi. İlk olarak 
sektörel dış ticaret şirketleri hakkında 
bilgi veren Ekonomist – Dış Ticaret 
Uzmanı Birol Sezer, “Sektörel dış ticaret 
şirketleri KOBİ’leri ihracata teşvik etmek 
amacıyla bir örgütlenme modeli. Bu 
modelin amacı şirketlerin bir araya 
gelerek ölçek ekonomisinin avantajlarını 
kazanmalarını sağlamak. Bu modelde 
esas amaç ülke ekonomisine ulaşılması 
ve rekabet gücünün fiyatlara yansıtıla-
rak ihracata yansıtılmasıdır. Rekabetin 
ve pazarlamanın gittikçe zorlaştığı bu 
dönemde küçük işletmelerin tek başına 
üstesinden gelemeyeceği birçok sorun 
bulunmaktadır. Sektörel dış ticaret şirke-
tini kurmak için Ekonomi Bakanlığının, 
en az 10 KOBİ bir araya gelmesi, en az 
500 bin TL sermayeli bir anonim şirketi 
kurulması, maksimumda her ortağın 
%10 ortaklık payı olması gerekliliği şartı 
var” dedi.

Sektörel Şirketlere sağlanan avantaj-
lardan bahseden Birol Sezer, “Büyük 

düşünen insanların bir araya gelmesi 
gerekli. Çok büyük sermaye gerekmiyor. 
Şirket sayesinde dış pazar araştırmaları 
yapmak, büyük siparişler olursa ortak 
imalatlar yapmak, dış pazarda rekabet 
edebilecek fiyat ve kalite standartlarını 
yakalamak, ihracatta KDV iadelerinin 
kısa zamanda alınması, Eximbank 
kredilerinden doğrudan ve kısa sürede 
yararlanma ve ihracatta devlet des-
teklerinden doğrudan ve kısa sürede 
yararlanma gibi avantajları bulunuyor” 
şeklinde konuştu.
Birleşip sektörel şirket kuran firmalara 
destekler verildiğini belirten Sezer, “Yurt 
dışında düzenlenen fuar ve sergilerin 
%50’si destekleniyor. Eğer yurt dışında 
mağaza açılırsa ilk kuruluşta demirbaş 
ve dekorasyon giderlerinin %60’ı kira 
giderlerinin de yıllık %60’ı olmak üzere 
yıllık 120 bin dolara kadar destek verili-
yor. Ayrıca ofis açmak isterseniz dekoras-
yon için %50, kira giderlerinde de %60’ı 
olmak üzere en fazla 60 bin dolar destek 
veriliyor. Reklam ve tanıtım giderlerine 

çok büyük destekler var. Reklamda yıllık 
en fazla 300 bin dolar destek sağlanıyor” 
dedi.

Vergi mevzuatı yönünden istisna-
larında olduğunu belirten Sezer, 
“Şirket mal alımlarında tedarik ettiği 
şekliyle ihracat yapılıyor. Burada 
düzenlenen evraklarda damga 
vergisi ve harç istisnası uygulanıyor. 
KDV’de tanınan önemli bir istisnada 
örnek olarak bugün normal bir şirket 
gittiğinde yüz liralık iadeye yüz liralık 
teminat verir ancak, sektörel dış 
ticaret şirketlerinde yüz liralık iadeye 
dört lira teminat verir. Böylece birle-
şen ihracatlarımızdan doğan artan 
KDV iademize çok büyük bir maliyet 
yüklenmiyor” ifadesini kullandı. 

Toplantının sonunda MÜSİAD Kon-
ya Şubesi Başkan Vekili Mehmet Ali 
Korkmaz toplantının anısına Ekonomist 
– Dış Ticaret Uzmanı Birol Sezer’e tablo 
hediye etti.
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DR. LÜTFİ ŞİMŞEK’TEN 
GENÇLERE TAVSİYELER

Genç MÜSİAD Konya Şubesi Tecrübe Paylaşım Toplantıları kapsamında 
yeni dönemde ilk olarak MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
konuk oldu. Başkan Şimşek gençlere hayatındaki tecrübelerini aktardı.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
Tecrübe Paylaşım Toplantıları 
kapsamında yeni dönemde ilk 

olarak MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek konuk oldu. Başkan 
Şimşek gençlere hayatındaki tecrübe-
lerini aktardı.
Genç MÜSİAD Konya Şubesi yapılan 8. 
Genişletilmiş İstişare Toplantısı sonrasında 
ilk tecrübe paylaşım toplantısını MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ile 
yaptı. MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salo-
nunda yapılan programa çok sayıda Genç 
MÜSİAD üyesi katıldı. 
Programın açılış konuşmasını yapan Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Av. Mehmet 
Ali Özbuğday, “MÜSİAD Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek’e teşekkür ederek, her yıl yapılan 
Genel Kurul sonrası MÜSİAD Başkanı ile 
ilk programı yapmanın gelenek haline 
geldiğini” söyledi. Özbuğday,“Bugün Genç 
MÜSİAD 32 ilde 2 binin üstünde üyesi ile 
gençliğe hizmet etmektedir. Konya Şubesi 
olarak bizler Konya gençliğinin sorun-
larını sorunlarımız olarak görmekte ve 
her platformda çözüm önerilerimizi dile 
getirmekteyiz. Bundan böyle de gücümü-
ze güç katan üyelerimiz ile sosyal, kültürel 
ve ticari faaliyetlerimize devam edeceğiz. 
Bu noktada bizlerden desteklerini esir-
gemeyen MÜSİAD üyesi ağabeylerimize 
teşekkür eder, onlardan öğrendiğimiz 
bilgi ve birikimlerimizi hayatımız boyunca 
birer ders olarak zihnimizde saklı tutaca-
ğız” şeklinde konuştu.
Mehmet Ali Özbuğday’dan sonra sözü 
alan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, kendinden ve iş hayatından 
bahsederek MÜSİAD ile nasıl tanıştığını 
anlattı. Şimşek,  “Bu masaların etrafındaki 
toplantıların kıymetini bilmemiz gereki-
yor. Ben üniversite birinci sınıfta bu tür 
faaliyetlerin içinde bulundum. Böyle ol-
duğum için Allah’a şükrediyorum. Zaman 

hakikaten çok hızlı geçiyor, geriye dönüp 
baktığımızda bunu çok iyi hissedebiliyo-
ruz.” dedi.
Genç MÜSİAD Üyelerine de tavsiyelerde 
bulunan Şimşek, “Bu sivil toplum kuru-
luşlarının çatısının altına ne kadar genç 
yaşta gelirseniz, gelecekte aynı masada 
yanınıza oturan kişiyi çok güzel yerlerde 
görebilirsiniz. Bunun canlı örneklerini ben 
çok yaşadım. Eskiden beraber olduğum 
arkadaşlarımı şimdi çok güzel yerlerde 
görüyorum. Bu zamanın kıymetini iyi 
bilmenizle alakalıdır. Arkadaşlarımla bir 
araya gelerek Deva Polikliniğini kurduk 
ancak burası yetmiyordu bize. Daha sonra 
Selçuklu Hastanesinin ihalesine girdik ve 
kazandık. Konya’mızın ilk ve tek ruhsatlı 

özel hastanesini açtık. 2000’li yıllarda 
MÜSİAD’a üye oldum. Şimdi keşke daha 
önceden üye olsaydım diyorum. Ziya 
Özboyacı o dönemin Başkanı idi, beni 
disiplin kurulu ikinci yedek üyesi olarak 
yönetiminde değerlendirdi. Kısa süre son-
rada başkan yardımcısı olarak seçildim ve 
tam on iki yıl başkan yardımcılığı görevini 
üstlendim. Biz yönetime girdikten sonra 
genç işadamlarını bir araya getirmek için 
2002 yılında Genç MÜSİAD’ı kurmaya 
karar verdik ve bu fikrimizi genel merkeze 
bildirdik. Genel Merkez bu projemizi çok 
beğendi ve Genç MÜSİAD kurumsallaş-
tırıldı. Bizler sizler kadar şanslı değiliz, bu 
fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor.” 
şeklinde konuştu.
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“İŞÇİNİN VAR OLABİLMESİ İÇİN, 
İŞİN VAR OLMASI GEREKİR”

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez konuk oldu. ‘Sosyal Güvenlik Yasasının Getirdiği 
Yeniliklerin’ konuşulduğu toplantıya iş adamlarının ilgisi yoğun oldu. 

Cuma toplantısının 
açılış konuşmasını 
MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
yaptı. Şimşek, “Türkiye’nin 
2023 hedeflerine 10 yıldan 
az bir süre kaldı. Türkiye’nin 
hedefinde yer alan 500 milyar 
dolar ihracatın Konya olarak 
15 milyar dolar ihracatına 
talip olduk. Bu hedefi plan-
larken bizlerin üzerinde bazı 
kolaylıklar ve baskılar mu-
hakkak olacaktır. Bu noktada 
hedefleri büyük, zamanı kısa 
olan ülkemiz sanayicilerinin 
beklentileri yeni düzenleme-
lerle iş hayatının önündeki 
engelleri kaldıran, sanayicinin 
daha fazla üretip daha fazla 
satabileceği alanların doğma-
sı ve gelişmesidir” dedi.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’in konuşma-
sının ardından konferansa 
geçildi. Lider ülke güçlü ülke 
olabilmenin en önemli unsu-
runun toplumun bireylerinin 
güçlü olmasından geçtiğini 
vurgulayan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Halil Etyemez, “Eko-
nominin güçlü kılınması için 
bireylerin güçlenmesi adına 

yaptığımız çalışmaları hem 
çalışan, hem de işveren birlik-
te barış içerisinde inşa etmek 
durumundadır. Bu çerçevede 
işverenlerimizin sorunlarını ve 
çalışanların sorunlarını çöze-
cek bir takım projelere imza 
atıyoruz. İntibak yasası, toplu 
iş ilişkileri konunu, sendika-
larla ilgili 4688 sayılı kamu 
çalışanları sendikaları kanunu, 
iş sağlığı güvenliği yasası bu 
çalışmaların birer parçası. Bu 
çalışmaları yaparken bütün 
tarafları bir masa etrafında 
toplayarak onların mutaba-
katını sağlıyoruz. Burada en 
önemli husus çalışma barışını 
sağlamaktır” dedi.
İşçi sendikaları ile işverenler 
arasında güven sorunun 
olduğunu belirten Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Etyemez, “İş 
sağlığı ve güvenliği yasasının 
hazırlığında bu tartışmaları 
yaşadık. Sendika kanunlarını 
çıkartırken, Sosyal güvenlikle 
ilgili düzenlemeleri yaparken 
de bu tartışmaları yaşadık. 
Demokrasinin en güzel 
işlediği zaman bu paydaşların 
bir noktada buluşup orada 
uzlaşı noktasını bulmasından 

geçiyor. İstediğimiz çalış-
ma yaşantısını bu noktada 
bulmuş olacağız” ifadesini 
kullandı. 

İş sağlığı ve güvenliği 
yasasının birçok yenilikleri 
beraberinde getirdiğini 
belirten Etyemez, “4857 
sayılı iş kanunun içerisinde 
6 maddelik bir iş sağlığı ve 
güvenliği yasasını müstakil 
bir yasa hale getirdik. O 
zaman belirli iş yerleri bu 
yasaya tabiydi bugün bü-
tün iş yerleri bu yasaya tabi. 
Belki iş dünyamıza birtakım 
yükler getirdi ancak çıkarıl-
ması gereken bir yasa idi. 
Çalışma barışını korumak 
ve dünya standartları için 
bu yasaya gereklilik vardı”

İstihdama dönük ve iş dün-
yasının yatırımlarını geliştir-
mesi için teşviklere dönük 
çalışmalarında yapıldığını 
belirten Etyemez, “İşçinin var 
olabilmesi için, işin de var 
olması gerekir. Bunun içinde 

iş dünyasını rahatlatacak 
hem SGK tarafından yapılan 
uygulamalar, hem de İŞKUR 
tarafından yapılan uygulama-
larla rahatlamalar sağlamaya 
çalışıyoruz. 5084 sayılı yatı-
rımların ve istihdamın teşviki 
ile bazı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında yasa son 
buldu. Bu yasanın etkilerini 
ortadan kaldıracak çalışma-
larda meclise gitti bakanlar 
kurulu yetkilendirilecek 
yetkilendirme çerçevesinde 
o teşviklerde devam edecek” 
ifadesini kullandı.

Toplantının devamında Kon-
ya SGK İl Müdürü Cem Dinç 
ve Konya İŞKUR İl Müdürü 
Lokman Ceylan iş adamları-
nın sorularını cevaplandırdı. 
Toplantının sonunda MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, günün anısına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Halil Etyemez’e hediye tak-
dim etti.
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MAKEDONYA BÜYÜKELÇİSİ 
TASKOVSKİ MÜSİAD’DA

Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski, ülkesinin 
büyük atılımlar yapmasının tek nedeninin Türkiye’nin 
Makedonya’nın arkasında durması olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları (MÜSİAD) Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen Cuma 

sohbetlerine katılan Makedonya’nın 
Ankara Büyükelçisi Goran Taskovski, 
Makedonya’nın her geçen gün daha 
da ileriye gittiğine vurgu yaptı. Özel-
likle ekonomi alanında büyük atılımlar 
yaptıklarını kaydeden Büyükelçi Tas-
kovski, “Bunun tek bir nedeni var. O da 
Makedonya’nın arkasında abisi, dostu 
Türkiye Cumhuriyeti’nin durmasıdır. 
Makedonya ile Türkiye Avrupa Birliği 
yolunda ortak bir engeli var. İki ülkeye 
dost olmayan düşmanca bir tavır takınan 
Yunanistan var. Makedonya maalesef bu 
Yunanistan ile olan sorununu NATO’ya 
giriş sürecinde de yaşıyor. Makedonya ve 
Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olmamasına 
rağmen şu anda Avrupa’da en iyi eko-
nomilere sahip iki ülke durumunda. Biri 
birinci, diğeri ikinci sırada ülke ekonomisi 
olarak. 550 yıllık bir tarihi dostluğumuz 
var. Bu 550 yıl içerisinde kültürümüz, ye-
meklerimiz, mutfağımız birbirine karışmış 
durumda. Dolayısıyla şu anda rahatlıkla 
iki ülkenin aslında bir ülke gibi, bir devlet 
gibi hareket ettiğini rahatça söyleyebiliriz. 
Bizleri bağlayan belki de en önemli unsur, 
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Makedonyalı 
olmasıdır. Bizlerin ülke olarak bu ortak 
değerlerimiz sayesinde daha uzun yıllar 
birlikte çalışacağımıza, birlikte hamleler 
yapacağımıza inanıyorum. Özellikle 
yatırımlar ve ticaret konusunda Türkiye’nin 
desteği olduğu sürece daha da ileriye 
gideceğimize inanıyorum” dedi.
“MAKEDONYA, KONYA İÇİN
ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek 
ise, Makedonya’nın Konya için tarihten 
gelen önemli bir yere sahip olduğunu 

dile getirerek, “1993 yılında ilk defa 
Makedonya’ya gittim. Birçok yerini gezme 
fırsatım oldu. Buraları gördükten sonra 
da hakikaten Makedonya ile Türkiye’nin 
birbirine ne kadar yakın, birbirinden ne 
kadar ayrılmaz olduğunu gördüm. Bize 
çok yakın, çok samimi bir ülke olduğunu 
gittiğimizde gördük ve yaşadık. Bir iş 
adamları derneği olarak MÜSİAD’da bu 
aramızdaki dostluk bağını ticarete, sana-
yiye, üretime ve ihracata dönüşmesi için 
de bu akşamki ziyaretinizi önemsiyoruz. 
Kanaatim odur ki, gerek Makedonya’dan 
gelecek bir iş adamı heyetini, gerek bura-
dan oluşturacağımız bir iş adamı heyetini 
iki ülke arasındaki ticareti artıracak önemli 
bir adım atmasına da bu akşam vesile 
olacaktır ümidindeyim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Büyükelçi Tas-
kovski, iş adamlarına Makedonya’da hangi 
alanda yatırım yapılabileceği ve iş fırsatları 
konularında bilgiler verdi.
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“TARIMI İHMAL ETME GİBİ BİR 
LÜKSÜMÜZ OLMAMALI”

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Özkan Taşpınar 
ve yönetim kurulu üyeleri MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 

Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dr. Lütfi Şimşek ve yönetim 
kurulu üyelerine çalışmala-
rında başarı dileyen Ziraat 

Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Özkan Taşpınar, “MÜSİAD 
Konya’da önemli bir etkiye sahip, 
Konya sanayisi için tarım önemli bir 
nokta. Sanayicilerimizin %70’e yakını 
tarımla ilgileniyor. Şehrimizin tarım 
ve sanayisinin büyümesi için ortak 
çalışmalarla yeni projeler üretmemiz 
gerekli” dedi.

Tarımın sanayi ve istihdam için önemli 
bir alan olduğunu belirten Taşpınar, 
“Tarım sektörünün istihdam deposu 
olma özelliği var. KOP gibi Konya ovası-
nın daha çok suya kavuşması için yeni 
projelere ihtiyacımız var. Konya Ovasına 
daha fazla suyun getirilmesi sadece şeh-
rimiz için değil ülkemiz için önemli. Biz 
ekilebilir alanlarımızın hepsine suyu ge-
tirebilirsek dünyayı besleriz. Bu nedenle 
tarım bir kenara bırakılmamalı. Bugün 
gelişmiş ülkeler uzaydan Türkiye’de 
ekilen ürünleri tespit edip buna göre 
kendi üretimlerini yönlendirirken bizim 
mutlaka tarım konusunda tedbir alma-
mız gerekli” şeklinde konuştu.

Özkan Taşpınar’a ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür eden MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek de, “MÜSİAD 
olarak tarımı hep önemsedik. Bundan 
önce gelişim grubu çalışmalarında ta-
rımla ilgili raporlarımız oldu. Tarımı daha 
bilinçli yapabilmemiz gerekiyor. Tarımda 
anlayış değişikliğine gidersek Konya ve 
ülkemiz için önemli bir kaynak tekrar var 

olacaktır” dedi.
Tarımın göz ardı edilemeyecek kadar 
önemli olduğunu ifade eden Dr. Lütfi 
Şimşek, “Konya’da düşük katma değer 
üreten tarım anlayışını yenilikçi düşün-
celer ile daha da büyütmeliyiz. Tarımı 

ihmal etme gibi bir lüksümüz olmamalı. 

Gıda güvenliğimizi toplum olarak daha 

iyileştirmiş ve yenilemiş olmalıyız. Şeh-

rimizin bu noktada önemli bir avantajı 

var” ifadesini kullandı.
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ÇOCUKLARIMIZ 
YARINLARIMIZIN GÜVENCESİDİR

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Ülkemizin 
geleceği, Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, 

aydınlık yarınlarımızın güvencesidir” dedi.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şim-
şek, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti:

“23 Nisan 1920, ulusun yönetme 
yetkisini kullanmaya başladığı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilk toplandığı gündür. Bugün Milli 
Egemenlik Bayramımızdır. 23 
Nisan 1920 tarihinde Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk meclisin 
ilk toplantı günü olmasına istina-

den bu günü tüm çocuklara ar-
mağan etmiş ve bugünün Çocuk 
Bayramı olmasını istemiştir. Tüm 
dünya çocuklarının şölen hava-
sında kutladığı 23 Nisan şenlik-
lerinde, çocuklarımızı dinlemeli, 
onların sesine kulak vermeliyiz.

Asıl olan çocuklarımıza değer ver-
mek ve onlara yaşanabilir, mutlu, 
refah bir gelecek bırakmaktır. 
Çocuklarımız en büyük değerle-
rimizdir. Bu değerlere daha güzel 
günler bırakmak bizim en büyük 
vazifemizdir. Ülkemizin geleceği, 

Milletimizin en değerli varlığı 
çocuklarımız, aydınlık yarınları-
mızın güvencesidir. Ülkemiz için 
çalışırken zaten asıl hedefimiz 
çocuklarımıza güzel bir gelecek 
bırakabilmek olmalıdır. Bu nokta-
da onları maddi manevi yönden 
zengin, geçmişini, dilini kültürü-
nü ve milletini bilen fertler olarak 
yetiştirmeliyiz. Bu vesile ile yarını-
mızın büyükleri çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutluyor, kendilerine 
hayatları boyunca başarılar dili-
yorum” dedi.
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GENÇ MÜSİAD 
BASINLA TANIŞTI

Genç MÜSİAD Konya Şubesi, yönetim kurulu üyelerini 
tanıtarak hedeflerini anlattı. 

MÜSİAD Konya Şubesi’nde dü-
zenlenen basın toplantısında 
hedeflerinden bahseden Genç 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet 
Ali Özbuğday, “Genç MÜSİAD’lılar 
olarak bizlerin genel hedefi milli ve 
manevi değerlerimiz ışığında, evrensel 
gelişmeleri değerlendirerek, proje ve 
iş üreterek, insanlığın hayat ve refah 
seviyesinin artması için gayret göster-
mektedir. Bu çalışmalar neticesinde 
ulaşmak istediğimiz genel amaç, yük-
sek ahlak ve yüksek teknolojidir. Genç 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak özelde 
hedefimiz 2023 idealinde Konya’nın 
ihracat hedeflerinin üstüne çıkan bir 
ticaret yapısına ulaşması, Türkiye’de 
coğrafi konumu itibariyle Mevlana 
etkisiyle bir kültür ve turizmin cazibe 
merkezi haline gelmesi ve ilkeli ve ileri 
görüşlü iş adamlarının yetiştirilmesi ve 
kentin daha yaşanabilir bir şehir haline 
gelmesidir” dedi.
Mehmet Ali Özbuğday sözlerinin deva-
mında; “Genç Müsiadlılar olarak bizlerin 
genel hedefi milli ve manevi değer-
lerimiz ışığında, evrensel gelişmeleri 
değerlendirerek, proje ve iş üreterek ve 
gece-gündüz demeden, yorulma nedir 
bilmeden zaferle değil ama seferle yü-
kümlü olduğumuzun bilinciyle, insan-
lığın hayat ve refah seviyesinin artması 
için gayret göstermektir. Bu çalışmalar 
neticesinde ulaşmak istediğimiz genel 
amaç “Yüksek ahlak ve yüksek tekno-
lojidir.” Ahlaktan maksadımız; bir ucu 
inançta, diğer ucu uygulamada, geniş 
kanatlı bir kartal gibi, ruhumuza gölge-
sini salmış bir şekilde bütün dini kaide 
ve kuralların tüm hayatımızda tezahür 
etmesidir. Bu inanç ve anlayıştan sonra 

gelecek yüksek teknoloji de tüm insan-
lığın hayrına olacak gelişmelere kapılar 
açacaktır.
Genç Müsiad Konya Şubesi olarak özel-
de hedefimiz 2023 idealinde Konya’nın 
ihracat hedeflerinin üstüne çıkan bir 
ticaret yapısına ulaşması, Türkiye’de 
coğrafi konumu itibariyle Mevlana 
etkisiyle bir kültür ve turizmin cazibe 
merkezi haline gelmesi ve ilkeli ve ileri 
görüşlü işadamlarının yetiştirilmesi ve 
kentin daha yaşanabilir bir şehir haline 
gelmesidir. 
Bu özel hedefe ulaşmak için Genç 
Müsiad Konya Şubesi olarak tecrübeli 
işadamlarımızla tecrübe paylaşım 
toplantıları, sosyal faaliyetler, sosyal 
sorumluluk projeleri, üyeler arasında 
ticari münasebetin artırılması için orga-
nizasyonlar düzenlemekteyiz. 
Bunun yanında;  Kişisel gelişimi bir ya-
şam biçimi olarak benimseyen, bunun 
için bilgi edinmeye, fikir alış verişine 
açık, verimli, iç derinliği olan, yüksek 
ahlak değerlerine sahip, nitelikli bir iş 
adamı topluluğunun ortaya çıkmasını 
sağlamak. Sosyal gelişmelere duyarlı, 
kültürel değerlerini koruyan,  interaktif 
iletişimi etkin olarak kullanan, genç 
girişimci çizgisini oluşturmak, Girişimci 

ruhun, kaynak ve teknoloji ile birleşip 
yeni ve ileri çalışmaların ortaya çıkması-
nı sağlamak, bulunmak. Ekip çalışması, 
kurumsallaşma ve köklü müesseselerin 
ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar 
yapmak. Sektörlerin geliştirilmesi, 
dış pazarların araştırılması yönünde 
çalışmalar yapmak.  Üyelerimiz 
için uygun koşul ve ortamların oluş-
masına, çevrelerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak. Sağlıklı bir iş haya-
tının teşekkülüne, insanlığın, ülkemizin 
ve toplumumuzun daha mutlu, güçlü 
ve muteber bir düzeyde bulunması-
na katkı sağlamak. Toplumumuzun 
geçmişten günümüze getirdiği kültürel 
ve manevi değerlerle beslenmiş, iş 
ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve 
verimli işletme modelinin oluşmasını 
sağlayıcı çalışmalar yapmak. Çağ-
daş yönetim anlayışını benimsemiş, 
eğitimli, dünyayı tanıyan ve rekabeti 
seven genç iş adamlarını desteklemek 
Şeklinde organizasyon ve faaliyetler de 
gerçekleştirmekteyiz” şeklinde konuş-
tu. 
Toplantı sonunda Genç MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Mehmet Ali Özbuğday, 
Genç MÜSİAD Konya Şubesi yönetim 
kurulu üyelerini basına tanıttı.
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KONYASPOR’DAN 
MÜSİAD’A ZİYARET

Konyaspor Başkanı  Ahmet Şan, İkinci Başkan Fatih Yılmaz, Başkan Yardımcıları 
Selçuk Aksoy ve Güven Öten’in hazır bulunduğu ziyarette MÜSİAD Konya Şube 

Başkanlığı’na seçilen Dr.Lütfi Şimşek ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde 
başarılar dilerken, kulübümüzün şirketleşme çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanlığı’na seçilen 
Dr.Lütfi Şimşek’e  yöne-

tim kuruluna hayırlı olsun diyen 
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, 
“Konya her alanda olduğu gibi 
sporda da artık hak ettiği yeri 
almalı. Bu konuda geçmişte yaşa-
nan sıkıntılarla mücadele etmekle 
birlikte son yapılan Olağanüstü 
Genel Kurulumuzda şirketleşme 
konusunda ciddi adımlar atıldı. 
Kulübümüzün daha sağlıklı bir 
delege yapısına kavuşturulması 
anlamında da tüzük değişikliğimiz 
oldu. İş adamlarımız kulübümüze 
üye olarak maddi anlamda destek 
sağlayabilecekler. Bu konuda Kon-
ya’mızın önemli STK’larından biri 
olan MÜSİAD’ın da bize ciddi des-
tek vereceğine inanıyoruz” dedi.

Şirketleşme süreciyle birlikte sa-
dece futbolda değil artık olimpik 

branşlarda da faaliyet gösterme-
ye başlayacaklarını da sözlerine 
ekleyen Ahmet Şan, “Konya’nın ve 
Konyaspor’umuzun adını olimpik 
branşlarda elde edeceğimiz ba-
şarılarla tüm dünyada duyurmayı 
amaç edinmekle birlikte, sporun 
alt yapısında da çalışmalar yapa-
rak futbolun etrafından oluşan 
olumsuz havayı dağıtmak istiyoruz. 
Çünkü Türkiye’de futbol artık son 
dönemlerde yaşananlarla birlikte 
bir spor olmaktan çıkmaya başla-
dı. Tekrar eski günlerine dönmesi 
adına herkesin üzerine düşeni 
yapması gerekiyor” şeklinde görüş 
belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek konuşmasına başla-
yan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr.Lütfi Şimşek ise, “Konyaspor bu 
şehrin bir değeridir. İllaki iyi bir 
yerde olmasını arzu ederiz. MÜSİ-

AD Konya Şubesi olarak geçmişte 
de Konyaspor’a elimizden geldiği 
kadarıyla destek vermeye çalıştık. 
Kurumsal olarak çok net destekle-
rimiz olmamıştır belki ama üyele-
rimizin destekleri anlamında ciddi 
olarak yanınızda olmaya gayret 
ediyoruz. Bundan sonrada öyle 
olmaya devam edecek. Bahsetti-
ğiniz şekilde üye olunması gereki-
yorsa bu konuda gerekenler yapılır. 
Geçmişte yaşananların Konyaspor 
adına bir ders olduğunu düşü-
nüyorum. Bu borç sizin mirasınız 
olan bir borç değil. Konya şehrinin 
borcu. Böyle düşünülmeli. Borcun 
temizlenmesi adına da herkesin 
karınca kararınca üzerine düşeni 
yapması gerektiğini düşünüyorum 
ve Konyaspor’un en kısa sürede 
hak ettiği yerde mücadelesine de-
vam edeceğine inanıyorum” dedi.
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TOKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
PROJESİ İŞ ADAMLARINA TANITILDI

MÜSİAD Konya Şubesinin yaklaşık altı aydır üzerinde çalıştığı 
TOKİ Organize Sanayi Bölgesi Projesi MÜSİAD Konya Şubesinde 

düzenlenen toplantıda iş adamlarına tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşma-
sını yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkan Yardımcısı 

Ömer Saylık, “Konya’nın 2023 
hedefi olan 15 milyar dolarlık 
ihracatına katkıda bulunabilmek 
için böyle bir projeye ihtiyacımız 
var. Şu anda şehrin içine sıkış-
mış büyüyemeyen, büyümeye 
kalktığı zaman yatırım maliyet-
lerinden dolayı zorlanan üreti-
cilerimiz var. Bu üreticilerimizin 
önünü açmamız gerekli. Bizim 
amacımız büyüme aşamasındaki 
Konya’ya önemli bir değer ka-
zandırmak” şeklinde konuştu. 

Toplantının devamında MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İnşaat Sektör Kurulu Başkanı 
Murat Çankırlı, MÜSİAD Konya 
Şubesinin üzerinde çalıştığı TOKİ 
Organize Sanayi Bölgesi Projesi 
hakkında iş adamlarına bilgi verdi. 
Projenin Konya’da faaliyet gös-
teren özel sanayi kuruluşlarının 
üzerindeki mekân ve kira problemi 
için önemli bir çözüm olacağını 

belirten Çankırlı, “Proje ile sektör-
ler kendi üretim şartlarına göre iş 
yerlerini yapılandırabilecek” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesinde gerçek-
leştirilen toplantıda projenin Kon-
ya sanayisi için önemli bir dönüm 
noktası olacağını söyleyen Murat 
Çankırlı, “Altı aylık bir süreçte bu 
proje ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 
TOKİ Organize Sanayi Bölgesinin 
nasıl bir yapıda olması gereklili-
ği üzerinde çalışmalar yaptık. Bu 
noktada Kayseri ve Bursa’da yapı-

lan projeleri inceledik ve raporlar 
hazırladık” dedi.

Proje ile sektörlerin kümelenme 
imkânı bulabileceğini belirten Mu-
rat Çankırlı, “Bu projeden en çok 
yararlanacaklar; ara imalatı yapan 
KOBİ’ler olacak. TOKİ’nin Konya’da 
böyle bir proje yapması ile iş 
adamlarımızın cüzi rakamlarla kira 
öder gibi iş yerine sahip olmasının 
önü açılacak. Ayrıca TOKİ projele-
rinde, cami, sağlık merkezi, eğitim 
alanları gibi sosyal imkânları da 
sunuyor. Sanayi bölgesinin ihtiyacı 
için arıtma tesisleri ve altyapı ola-
nakları da hazır bir şekilde sana-
yicimizin kullanımına sunuluyor. 
Bu tesisler sanayicilerimizin mali-
yetlerinin azaltılması için önemli” 
şeklinde konuştu. 

Toplantıda sonunda, TOKİ Organize 
Sanayi Bölgesi Projesi konusunda 
önümüzdeki haftalarda MÜSİAD’da 
tüm sanayicilerin davet edileceği 
bir Cuma Toplantısında bilgilendir-
me yapılacağı belirtildi. 
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI TAHİR AKYÜREK, 

MÜSİAD’I ZİYARET ETTİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’i ziyaret etti. 

Konya sanayisinin gelişimi ve 
ihracat hedefi için ortak proje-
lerin konuşulduğu ziyarette 

Başkan Akyürek, “MÜSİAD’ın Konya 
sanayisine önemli katkıları oldu. 
Sizinle birlikte MÜSİAD’ın 
lokomotif görevinin devam edece-
ğine inancımız tam” dedi. 

MÜSİAD Konya Şubesinde gerçekle-
şen ziyarette Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek’e ziyare-
tinden dolayı teşekkür eden MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“MÜSİAD ile Büyükşehir Belediyesi’nin 
birbirinden ayrılamayacak ortak 
alanları bulunmakta. Sizlerle birlikte 
bu şehrin büyümesi ve kalkınması 
için hizmet vermeye gayret edeceğiz. 
MÜSİAD Konya Şubesi kuruluşundan 
bugüne 20 yıllık süreci geride bıraktı. 
Benden önce görev yapan  başkanla-
rımız bu şehir için önemli çalışmalara 
imza attılar. Bizler de geçmişten gelen 
bu yüksek hizmet çıtasını bir adım 
daha ileriye taşımak için gayret sarf 
edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Konya sanayisinin son on yıllık zaman 
içinde ihracatını 10 kat arttırdığını 
dile getiren Başkan Şimşek, “ 2023 
vizyonu hedefinde 15 milyar dolarlık 
ihracat rakamına ulaşmak için zor bir 
yola girdik, burada sizlerin desteği çok 
önemli. Birlikte bu şehir için emek har-
cayacağız. Konya’nın cazibe merkezi 
bir şehir olması için hep birlikte gayret 
göstereceğiz. Bu noktada önümüze 
önemli hedefler koyduk. Sanayici-
mizin daha iyi üretim ve daha fazla 
istihdam oluşturması için projeler üze-
rinde çalışıyoruz. Sizlerin de desteği ile 

Konya’nın gelecekte daha fazla sözü 
geçmesi için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” ifadesini kullandı.

MÜSİAD’ın Konya’ya büyük katkı-
larının olduğunu belirten Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek de, “Tarihte önemli olan 
birçok şehir sonra önemini kay-
betmiş, kaybolup gitmiş. Geçmişte 
güçlü olmak bugün ve gelecekte de 
güçlü olmak değildir. Çağı yakala-
yamazsanız, gelişimi takip edemez-
seniz, değişimi kaçırırsanız şehirler 
kaybeder. Konya, bugün yeniden 
çıkışta. Bunda iş aleminin önemli 
katkıları var. MÜSİAD, Konya’da 
toplumsal tabanı olan önemli bir 
kuruluş. MÜSİAD’ın Konya’ya çok 
büyük katkıları oldu. Organize 

Sanayilerin, sanayinin, KOBİ’lerin 
dünden bugüne gelişiminde, ihra-
cat artışında büyük katkı sağladı” 
dedi.
 
Konya belediyeleri olarak yatırım 
altyapısını güçlendirmek için üzerleri-
ne düşeni yaptıklarını belirten Başkan 
Akyürek, “MÜSİAD’ın öncülük görevi 
ve lokomotif olma görevi devam edi-
yor. Sizin döneminizde de yeni, farklı, 
gelişimci bir bakış açısıyla Konya’ya 
güzel hizmetler kazandıracağınızı dü-
şünüyoruz. Şimdi planlamayı yeniden 
ele alıyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası ile 
artık Konya denince bir bütün olarak 
değerlendireceğiz. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak bugüne kadar iş aleminin 
her zaman yanında olduk. Bundan 
sonra da olmaya devam edeceğiz. 
Sizlerle birlikte de birçok proje ürete-
bileceğimizi biliyoruz. Tebrik ediyor, 
görevinizde başarılar diliyoruz” ifade-
sini kullandı. 

Ziyaretin sonunda Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek’e hediye takdim etti. 
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İŞ ADAMLARI TOKİ ORGANİZE SANAYİ 
PROJESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarında TOKİ Organize Sanayi 
Projesi masaya yatırıldı. 

MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
gerçekleştirilen toplantıya çok 
sayıda iş adamı katıldı. Toplan-

tının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Orta ölçekli işletmeler bina yatırım ma-
liyetlerden dolayı zor duruma düşüyor. 
Bu projede biz sektörlerin belirli alan-
larda kümelenmelerini önemsiyoruz. 
Projenin karar vericisi biz olmayacağız 
ancak, karar verici mekanizmalara ilham 
kaynağı olacak çalışma yapma arzusun-
dayız. Biz sektörel dağılımın iyi organize 
edilmesini, sosyal donatılar ve alt yapı 
olanaklarının ekonomik yapılabilmesi-
ni, mülk sahibi olacak sanayicilerimizin 
kira öder gibi mülk sahibi olup, paraları-
nı yapacakları işe ayırmalarını istiyoruz 
” dedi. 
Açılış konuşmasının ardından toplantıya 
geçildi. Projenin hakkında bilgi veren MÜ-
SİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Ömer 
Saylık, “TOKİ Organize Sanayi Projesi konu-
sunda yaklaşık 6 aydır çalışma yapıyoruz. 
Bu projeyi ilgili tüm kurumlarımızla pay-
laştık. Proje çok sıcak karşılandı. Konya’da 
şu anda birçok sanayi projesi var. Belki de 
hepsi tam kapasitesinde kullanılamıyor. Alt 
yapısı yetersizliği var, sosyal alan yetersizliği 
var. Sanayicilerimiz yeni iş yeri yapımın-
da yüksek faizlerle kredi kullanıyorlar bu 
yüzden ciddi kaynaklar sanayicinin elinden 
çıkmaktadır. Doğru bir şey yapmak adına 
yapılacak işlerin istişare ile yapılmasını arzu 
ediyoruz ve çalışmalarımızı şehrimizdeki 
bütün sanayicilere açmak istedik” dedi.
Konya’nın 2023 yılında önüne koyduğu 15 
milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak 
için mevcut sanayi alanlarının teknik olarak 
yeniden yapılanması gerektiğini belirten 
Ömer Saylık, “Konya Sanayilerinde yaklaşık 
1.Organize sanayinde 3 bin 500 kişi, 2. ve 3. 

Organize sanayinde 15 bin kişi, Büsan Sa-
nayinde 10 bin kişi istihdam edilmektedir. 
Bu istihdam oranının yükseltilmesi, Üretim 
gücümüzün yükselmesi ve yeni yatırımla-
rın uygulanabilirliği açısından Konya’nın 
daha nitelikli sanayi bölgelerine ihtiyacı 
var” dedi.
Konya’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
başlıca sorunlarına değinen Saylık, “Mevcut 
üretim ve satış alanlarının küçük, vasıfsız 
ve yetersiz olması, pazarlama ve ihracat 

tecrübelerinin yok denecek kadar az olma-
sı, tasarım ve AR-GE eksikliğinden dolayı 
marka değerlerinin oluşmaması, rekabet 
öncesi işbirliği (Kümelenme) tecrübelerinin 
olmaması, KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yapama-
ması, vasıflı veya teknik eleman istihdam 
edememesi ve  yüksek banka kredileri ile 
mücadele etmesi firmalarımız için ciddi 
problemler oluşturmaktadır” şeklinde 
konuştu.
Planlı, nitelikli, ekonomik, mevcut sa-
nayi bölgelerine yakın ve sosyal donatı 
imkânları olan sanayi projesi isteklerinin 
olduğunu ifade eden MÜSİAD Konya Şube 
Başkan Yardımcısı Ömer Saylık, “Biz bu pro-
jenin doğru yerde, doğru zamanda, doğru 
şekilde yapılmasını, birlikte istişare edilme-
sini istedik. Yapılması istenilen bu sanayi 
projesi sadece işyeri topluluğu olmayacak 
ve birçok sosyal projeyi de içinde barındıra-
caktır. Bu proje üretim kapasitesinin artma-
sı, dolayısıyla da ülkemizin ve Konya’mızın 
önüne koyduğu 2023 hedeflerine ulaşma-
sında önemli bir basamak olacaktır” dedi.

Toplantının sonunda katılımcılarla 
projede olması gerekli konular üzerinde 
istişare yapıldı. Sanayiciler tarafından 
beğeni toplayan proje için çalışma ve 
istişarelerin devam edeceği belirtildi.
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UND TEMSİLCİLERİ 
MÜSİAD’DA BULUŞTU

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) aylık yönetim kurulu toplantısı 
Konya’da yapıldı. Tüm Türkiye’deki UND başkanları ve Konya üyelerinin 

katıldığı toplantıda gündem Konya Lojistik Merkez çalışmaları oldu.

UND’nin her ay bir ilde 
düzenlediği yönetim 
kurulu toplantısı 

bu sefer Konya’da gerçek-
leştirildi. MÜSİAD Konya 
Şubesinde toplanan UND 
temsilcilerinin toplantıda 
gündemi Konya Lojistik 
Merkez çalışmaları oldu.

Toplantıda ilk olarak Kon-
ya’daki lojistik merkez 
çalışmaları ile ilgili konuşma 
yapan Mevlana Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Ahmet 
Akman, “Lojistik konusunda 
yapılanları görme konusun-
da yurt dışı çalışmalarımız 
oldu. Bu bölgelerde çalışma-
lar nasıl yapılıyor bunların 
bilgilerini aldık. Anladık ki 
lojistik en önemli konulardan 
birisi. Son dönemde ülkelerin 
rekabetinin yanı sıra, bölge-
lerde şehirlerin de rekabetçi-
liği söz konusu. Bu noktada 
son dönemde Konya bir 
üst lige atlamaya çalışıyor. 
Son dönemde de lojistik ön 
plana çıktı bizlerde doğrudan 
faaliyet desteği kapsamında 
MÜSİAD Konya Şubesi ile 
çalışmalar yaptık” dedi. 

MEVKA Genel Sekreteri 
Ahmet Akman’ın ko-
nuşmasının ardından 
MEVKA Uzmanı Erdem 
Koçoğlu, Konya’daki 
yatırım olanakları ve 
Konya’nın 2023 viz-
yonuyla ilgili sunum 
gerçekleştirdi. 

Toplantıda lojistik merkez 
ile ilgili çalışmalarını anla-
tan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Türkiye’nin üretiminin 
neredeyse %60’a yakını 
İstanbul ve Marmara Bölge-
sinde oluyor.  2023 Türkiye 
vizyonundaki 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefini 
yakalamamız için yine bu 
bölgelerde üretim yapalım 
demek oluyor. Bu da dar bir 
alana sıkışıp kalan üreti-
min gerçekten kaliteli ve 
verimli olmasını imkânsız 
hale getiriyor. Bu nedenle 
Türkiye’nin üretim gücünün 
Anadolu’ya kayması gereki-
yor. Anadolu’ya bu üretim 
kayacaksa ve Konya’nın bu 
üretimde önemli bir yer 
alması gerekiyorsa artı de-
ğerlerinin olması gerektiğine 
inanıyoruz.  Lojistik merkez 
ile bu yatırımların önü açıla-
caktır” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Şimşek programının 
devamında lojistik merkez 

ile ilgili sunum yaptı.
MÜSİAD Konya Şubesi’nin 
lojistik ile ilgili çalışmala-
rının hayranlık verici ol-
duğunu vurgulayan UND 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “2023 yılı 
hedeflerimizi planlarken 
çok önemli olan Konya’nın 
ihracat yapacağı ülkelere ta-
şımacılık yapması için acilen 
bir planlamaya ihtiyacı var. 
Biliyoruz ki, Konya’da lojistik 
merkez taşımacılığın temel 
alt yapısı olacak. Bu yetkinli-
ğin arttırılabilmesi için insan 
kaynaklarına yatırım yapıl-
ması gerekiyor. Sizlerden 

insan kaynakları analizinin 
yapılması ile ilgili çalışma 
yapmanızı bekliyoruz. Gerek 
lojistik merkez, gerekse in-
san kaynakları analizi nokta-
sında sizlere destek vermeye 
hazırız” ifadesini kullandı.

Toplantının sonunda 
UND Yönetim Kurul 
Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek’e hediye taktım 
etti.
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Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’i ziyaret etti.

MÜSİAD Konya Şube-
sinde gerçekleşen 
ziyarette MÜSİ-

AD Konya Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri de hazır 
bulundu. 
MÜSİAD’ın şehrin değerine 
katkı sağlamak için çalışma-
larına devam ettiğini belirten 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, “ MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak kurulu-
şumuzdan bugüne 20 yıllık 
süreçte şehrimizin gelişimi 
adına çalışıyoruz. Şehrimiz 
ekonomisini daha da ileriye 
taşımak için MÜSİAD çatışın-
da birleşen iş adamlarımızla 
birlikte ülkemizin gelecek 
vizyonuna odaklanmış du-
rumdayız” dedi.

Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan’a lojistik merkez pro-
jesinde verdikleri destekten 
dolayı teşekkürlerini ileten 
MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Şimşek, “Lojistik merkez 
projesi şehrimizin ihracat 
potansiyelinin yükseltilme-
si adına önemli bir adım 
olmuştur. Limana daha hızlı 
ulaşabilmemiz, ürettiğimiz 
ürünleri dünya pazarlarına 
daha güvenli ve ekonomik 
taşımamızı da sağlayacak-
tır. Lojistik projelerimizin 
şehrimize gelecek yatırımlar 
için de önemli bir tercih 
oluşturacağı inancındayız. 
Bu nedenle çalışmalarımızın 
her aşamasındaki desteğiniz 
bizlere güç vermiştir” ifadesi-
ni kullandı.

MÜSİAD’ın sosyal ve ekono-
mik çalışmalarını dikkatle 
izlediğini belirten Konya 
Valisi Aydın Nezih Doğan da, 
“MÜSİAD şehrimize önemli 
katkılar sağlıyor. Şehrin 
gelişmesinde üniversiteler ne 
kadar önemli ise Sivil Toplum 
Kuruluşlarının da önemi o 
kadar büyüktür. Çalışmaları-
nızı yakından takip ediyorum. 
Lojistik merkez çalışmaların-
da gelinen noktada birçok 
önemli uluslararası kuruluşun 
Konya’ya gelme talebinde 
bulunması projenin önemini 
ortaya koyuyor” dedi.

Konya Valisi Doğan sözle-
rinin devamında, Konyalı 
sanayicilerin daha kaliteli 
ürün üretmek ve yetişmiş 
insan gücünü arttırmak 
için daha fazla çalışması 
gerektiğini belirtti.

KONYALI DAHA KALİTELİ 
ÜRÜN ÜRETMEK ZORUNDA
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31 MAYIS’I 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

“31 Mayıs Mavi Marmara Gemisine yapılan saldırının yıldönümünde 
Filistin’i unutmadık, Mavi Marmara’yı Unutmadık, Unutturmayacağız”

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, 

31 Mayıs Mavi Marmara 
saldırısının yıldönümüne 
ilişkin yazılı bir açıklama 
yaparak, İsrail’i bir kez 
daha lanetle kınadıklarını 
belirtti. Akdeniz açıkların-
da sivil yardım gemisine 
yapılan kanlı saldırıyı Türk 
insanının unutmayacağını 
belirten  Başkan Şimşek 
şunları kaydetti: “31 Ma-

yıs 2010 sabahı Akdeniz 
açıklarında, Gazze yar-
dım filosu İsrail’in hedefi 
haline gelmiş ve saldırıya 
uğramıştı. Birçok ülkeden 
gönüllünün bulunduğu 
gemide 9 aktivist şehit 
olmuştu. Amaçları sadece 
insani yardım olan bu ge-
milere yapılan saldırı tüm 
dünya tarafından kınan-
mıştı ve kınanmaya da 
devam etmektedir. Olayın 
üstünden üç yıl geçmesi-

ne karşın İsrail tarafından 
gelen özür bizleri tatmin 
etmemiştir. Sivil insanlara 
yapılan bu saldırı İsrail’i 
hiçbir zaman iyi niyetli 
göstermeyecektir. Ayrı-
ca Gazze’ye uygulanan 
ambargo da tam anla-
mıyla kaldırılmamıştır. 
Gazze’nin bir an evvel 
özgürlüğüne kavuşmasını 
ve Filistin topraklarından 
İsrail’in elini çekmesini 
istiyoruz. 

MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak bizler de, insanlık 
onurunun kurtarıldığına 
inandığımız 31 Mayıs 
“Mavi Özgürlük” gününü 
yıldönümünde anıyoruz. 
Saldırıda, hayatını kay-
beden ve ebedi hayata 
intikal eden şehitlerimizi 
rahmetle anarken, gazile-
rimizi de saygıyla selamlı-
yoruz” 
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SATIŞ OKULU EĞİTİMİNDE 
SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

MÜSİAD Konya Şubesi ile Marmara SPS Eğitim ve Danışmanlık tarafından 
ortaklaşa düzenlenen ‘Satışta Herşey’ konulu satış kampı eğitimi sona 

erdi.  Eğitimin ardından programa katılan öğrencilere sertifikaları MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek tarafından takdim edildi.

MÜSİAD Konya Şu-
besinde üç gün 
süren eğitimin 

ardından sertifika töreni 
düzenlendi. Törende ilk 
olarak konuşan MÜSİAD 
Konya Şubesi Eğitim Ko-
misyonu Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “ Her sene 
mutat olarak satış okulu 
eğitimi adı altında eğitim 
programları düzenliyoruz. 
Eğitimlerin katılımcılara 
önemli katkıları oluyor.  
Burada kazandığımız bil-
giler, tecrübeler bizim nor-
mal şartlarda kısa sürede 
edinebileceğimiz bilgiler 
değil” şeklinde konuştu. 

MÜSİAD’da eğitim ver-
mekten büyük memnuni-
yet duyduğunu belirten 
satış okulu eğitmeni Aydın 
Göle, “ Kurumsal gelişimi 
bütün kurumların önem-
semeli. Kurumsal gelişimi 

de kişisel gelişimler oluştu-
racaktır. Sizler kurumların 
beyinleri olacaksınız. Bu is-
tekte olmanız çok önemli. 
Konya’mızı bir güneş gibi 
parlatmak sizlerin elinde 
olacak” ifadesini kullandı.

Programda son olarak sözü 
alan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek de, 
“Mesleki eğitim ve yetişmiş 
insan kaynağı konusu şehri-
miz sanayisi için önemli bir 
olgu. Konya’nın 2023 vizyo-
nundaki 15 milyar dolarlık ih-
racat hedefinde uluslararası 
pazarlama ve satış anlamın-
da daha iyi yerlerde olmamız 
gerekiyor. Satış - pazarlama 
argümanlarımızı geliştirmek 
ve şehrimizi geliştirmekle yü-
kümlüyüz” dedi.

Bu eğitimlerde şehrimizi ve 
firmalarımızı bir üst kulvara 
taşıma gayretinde olduk-

larını vurgulayan Başkan 
Şimşek, “Bu eğitimlerin in-
sanların kendilerini daha iyi 
yetiştirebilmeleri için büyük 
önemi var. Bu anlamda ek-
siklerinizi tamamlamak, yeni 
bilgiler kazanmak sizler için 
avantaj olacaktır. Bu eğitimle 
sizlerin artı bir değer kazan-
dığı kanaatindeyim” şeklinde 
konuştu. 

Konuşmaların ardından 
eğitime katılan katılımcı-
lara sertifikaları MÜSİAD 
Konya Şubesi Eğitim Ko-
misyonu Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka ve MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek tarafından taktim 
edildi.
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   “BÜYÜK SELÇUKLU MİRASI 
PROJESİ” MÜSİAD ’DA DÜZENLENEN 

PROGRAM İLE TANITILDI
Başkan Altay,“KONYA’YI ANLATIRKEN KADİM 

MEDENİYET VURGUSU YAPMALIYIZ”

• Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, 
MÜSİAD Konya 

Şubesi tarafından 
düzenlenen  “Cuma 
Toplantıları”nın ko-
nuğu oldu. Çankaya 

Köşkünde geçtiğimiz 
günlerde tanıtımı 

yapılan “Büyük Sel-
çuklu Mirası Projesi” 
hakkında bilgi veren 
Başkan Altay, Büyük 
Selçuklu Medeniyeti 
ve bu medeniyet çer-
çevesinde Konya’nın 
tanıtımı konuların-

daki tespit ve öneri-
lerini paylaştı.  

• Başkan Altay 
“Konya İstanbul’dan 

sonra Türklere en 
fazla başkentlik 
yapan şehirdir. 

Kadim medeniyetin 
tüm dünyada en iyi 
şekilde tanıtılması 
için herkese görev 

düşüyor” dedi. 

Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 

program, MÜSİAD Konya Şu-
besinde gerçekleşti. Selçuklu 
Belediyesi tarafından 4 yıllık 
bir çalışma sonucunda hazır-
lanan “Büyük Selçuklu Mirası 
Projesi”nin anlatıldığı programa 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr.Lütfi Şimşek, Başkan Yardım-
cısı Mehmet Ali Korkmaz, MÜ-
SİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
üyeler katıldı.  

“Selçuklu Mirası Projesi” slayt 
sunumunun izlenmesi ile baş-
layan programda Başkan Altay 
Selçuklu Belediyesi’nin prestij-
li projesini davetlilere anlattı. 
Konuşmasını “Dünya Tarihinde 
Selçuklu Medeniyeti” Selçuklu 
Belediyesi tarafından yürütü-
len “Selçuklu Mirası Projesi”  ve 
“Konya ve Selçuklu İlişkisi” ol-
mak üzere üç bölüme ayıran 
Başkan Altay,  şu görüşlere yer 
verdi:

İlim Medeniyeti Selçuklu
Büyük Selçuklular 1040’da Dan-
danakan Savaşı’ndan sonra bir 
medeniyet olarak, bir devlet or-
taya çıkmışlar ve 1157 yılına ka-
dar tarih sahnesinde yaşamışlar. 
Anadolu Selçuklular da 1071’de 
Malazgirt’le başlamış 1308’e ka-
dar da devam etmiş. 200 yıllık 
bir süreç. Birbiriyle bazı tarihler 
kesişiyor. İlk başta 28 ülkenin ku-
rulduğu büyük bir imparatorluk 
kurmuş Büyük Selçuklu Devleti. 
Afganistan, Irak, İran, Suriye gibi 
büyük bir alanda etkili olmuşlar. 
Sadece bir savaş medeniyeti de-
ğil,  önemli bir ilim medeniyeti 
kurmuşlar ve birçok ilim insanı 
bu dönemde yetişmiş. Hazreti 
Mevlana, Yunus Emre, Pir Sul-

tan Abdal, Hacı Bektaş Veli, Ahi 
Evran bunların hepsi Selçuklu 
döneminde yetişmiş bilim in-
sanları. Bu medeniyet, bu insan-
lar sadece fetih ruhuyla çalışma-
mışlar, medreseleriyle bir kültür 
ortaya koymuşlar.

Selçuklu, Bugün İçinde 
Yaşadığımız Dönemi 
Şekillendirdi 
Batıya doğru yürüyüşümüz 
Ortadoğu’dan, Orta Asya’dan 
başlayarak Selçuklularla devam 
etmiş. Bu yürüyüşün sonuda 
haçlı seferlerinin başlangıcı ile 
çakışıyor. Onlarda bu seferlere 
engel olmaya çalışmışlar. Do-
layısıyla şu anda içinde yaşa-
dığımız dönemin şekillenmesi 
de Selçuklularla olmuş. Hem 
Türkler açısından hem de Avru-
pa medeniyeti açısından. Ama 
ortaya bir Osmanlı çıkmışsa 
Selçuklu çınarından çıkmış. Bu 
toprakları fetheden, burada 
yaşama kültürü oluşturan Sel-
çuklular. Bunu daha çok söyle-
memiz, daha çok anlatmamız 
gerekiyor.  Bu şehir de bir Sel-
çuklu başkenti. Bizlerin bunu 
daha fazla söylemesi gerekiyor. 

Büyük Selçuklu Mirası Proje-
si Konya’nın Marka Değerine 
Katkı Sağlayacaktır
Selçuklu Medeniyeti Konya 
olarak elimizde bulunan güçlü 
bir hazine. Bizde bu hazineden 
yola çıkarak bir şeyler üretmeye 

çalıştık. Daha önce de Anado-
lu Selçuklularıyla ilgili bir pro-
je yapmıştık. Bu tüm Anadolu  
coğrafyasındaki mimari eserle-
rin ortaya çıkarılmasıydı. Ama 
bu medeniyeti ortaya çıkaran 
da aslında Büyük Selçuklular. 
Buradan hareketle Büyük Sel-
çuklulara ait mimari eserleri 
belgelemek ve taşınabilir kül-
tür varlıklarından yurt dışında 
olanların özellikle Amerika ve 
Almanya’da olanların envante-
rinin   çıkarılmasıyla işe başla-
dık. İlk başta 400’e yakın eser 
üzerinden çalışmalar yürütül-
dü. Ama şu anda kitabımızda 
320 mimari eser var. Çünkü 
birçok eserin tahrip edildiğini, 
yerinde olmadığını ya da yan-
lış restorasyonlarla aslının çok 
değerini kaybettiğini gördük. 
Projenin başında bu eserlerin 
sadece fotoğraflarının çekilmesi 
amaçlanmıştı. Ama sonrasında 
bu eserlerle ilgili varsa planlar 
ve hikayeler de bu esere dahil 
edildi. Böylece 180 dakikalık bir 
belgesel de ortaya çıktı. Bu zorlu 
sürecin tamamı görüntülü kayıt 
altına alındı ve 6 bölüm halinde 
yayınlanacak.  
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MÜSİAD’DA KALP 
SAĞLIĞI SEMİNERİ

Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyelerine 
kalp sağlığı konusunda seminer verildi. 

MÜSİAD Konya 
Şubesinde dü-
zenlenen se-

minerin açılışında ko-
nuşan MÜSİAD Basın 
Komisyonu Başkanı 
Lokman Koyuncuoğlu, 
Özel Medicana Kon-
ya Hastanesi uzman 
doktorları tarafından 
verilecek seminerin 
önemine değindi. Ko-
yuncuoğlu, uzman dok-
torlardan kalp sağlığı 
hakkında alacakları bil-
giler ve tavsiyeler doğ-
rultusunda hareket ede-
ceklerini söyledi. 
Dünya Sağlık Örgütün-
den (WHO) alınan verile-
re göre, dünyada her yıl 
17 milyon insanın kalp 
ve damar hastalıkları yü-
zünden hayatını kaybet-
tiğini belirten Özel Me-
dicana Konya Hastanesi 
Kurumsal Pazarlama Mü-
dürü Zeliha Savaş, “Ülke-
mizde bu oran 200 bin ci-
varındadır. Sağlığa giden 
yol ruhen ve bedenen 
mutluluk diyoruz. Bizde 
bu mutluluğu sağlamak 
için vatandaşlarımıza 
Medicana Sağlık Grubu 
olarak üzerimize düşen 
sorumluluğu gerçekleş-
tirmek için çalışıyoruz. 
Doç. Dr. Ahmet Soylu 
hocamızın beraberliğin-
de, kişilere birebir bilgi 
aktarıyoruz, seminerler 
ve konferanslar düzenli-
yoruz. Çünkü vatandaş-

larımız, sağlıklı bilgiye 
ulaşma yolunda biraz 
sıkıntı yaşıyorlar. Birebir 
hocalara ulaşamadıkları 
için, birinci ağızdan bilgi 
alamadıkları için, sürek-
li internet gibi kanalları 
kullanıyorlar. Maalesef 
orada da çok fazla kirli 
bilgi var. Biz biraz daha 
insanlarımızın elini ko-
laylaştırmak için, halk 
sağlığı günleri düzenli-
yoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 
Kardiyoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Ahmet Soylu, kalp 
sağlığını korumak için 
dikkat edilmesi gereken-
ler ve kalp sağlığında te-
davi yolları konulu sunu-
munu yaptı.
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28 ŞUBAT’TA ÜNİVERSİTELERDE 
YAŞANAN ZULÜM KONUŞULDU

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarında ‘28 Şubat Üniversitesi’ kitabının 
yazarı Akademisyen Prof. Dr. Ömer Karahan konuk oldu. 28 Şubat sürecinde 

üniversitelerde yaşananların konuşulduğu toplantıya ilgi yoğun oldu.

Konferansın açılış ko-
nuşmasını gerçekleşti-
ren MÜSİAD Konya Şu-

besi Basın-Halkla İlişkiler ve 
Cuma Toplantıları Komisyo-
nu Başkanı Lokman Koyun-
cuoğlu, “Hocamızın mesleği 
olan tıp doktorluğunda halk 
nazarında değeri büyük an-
cak bizim gözümüzde de-
ğeri 28 Şubat döneminde 
sürece tek başına kafa tut-
muş bir profesör olmasıdır. 
Burada önemli nokta şudur. 
Eğer bir 28 Şubat sürecini 
yaşamamış olsaydık hem 
ekonomik hem de siyasi ola-
rak ülkemiz geldiğimiz nok-
taya en az beş yıl öncesinde 
ulaşırdı” dedi.

 Açılış konuşmasının ardından 
konferansa geçildi. 28 Şubat 
sürecinde üniversitede yaşa-
dıklarını anlatan Akademisyen 
Prof. Dr. Ömer Karahan, “28 
Şubat döneminde kanunlarda 
nizamlarda olmayan suç icat-
larıyla, gerçek anlamda bulun-
mayan tutanaklarla toplumun 
lokomotifi olması gereken 
üniversiteler aynı bir tırın oto-
yolda yan yatıp trafiği tıkaması 
gibi, maalesef Türkiye’nin istik-
bal akışını tıkamış bir kurum 
haline geldi” şeklinde konuştu.

Süreçte yaşadıklarını anlatan 
Prof. Dr. Ömer Karahan, “Döne-
min hükümetinin darbeci 28 
Şubatçılarla birliktelik içinde 
hareket etmesinin ardından 
çalışanlar için başörtüsü ya-
sağını pekiştiren bir genelge 

yayınladı. Çok sayıda suçsuz 
devlet memurunun işine son 
verilmesi ve başbakanın ge-
nelgesi beni çok rahatsız etti. 
Ben o dönemde tıp fakültesin-

de dekan yardımcısıydım. Her 
hafta değerlendirme toplantı-
sı yapardık. Ben bu konuyu ilk 
defa bu toplantıların birisinde 
gündeme getirdim. Dedim ki, 
bu sıkıntı bir gün gelip bizim 
kapımıza dayanacak isterse-
niz şimdi böyle bir sıkıntı ile 
karşılaşırsak ne yaparız tartı-
şalım. Dönemin dekanı bana 
sen rektör olursan ne yaparsın 
sorusunu sorduğunda; burası 
Konya, burası Selçuk Üniversi-
tesi böyle bir sıkıntı bize yakış-
maz derim dedim. Bana böyle 
bir uygulama yapacak rektörü 
görevden alırlar dedi. Bende 
bunu görevden alınırsa kahra-
man olurlar dedim. Bu görüş-
memin rektörlüğe yansıdığını 
duyunca bu konuda dik durur-
sak kahraman oluruz bu kadar 
basit dedim” şeklinde konuştu. 

Dönem içinde kurumlarda 
haksızlıkların olduğunu belir-
ten Ömer Karahan, “O dönem 
içinde sevdiğimiz bir arkada-
şımızı ana bilim dalı başkanı 
oldu. Çok saygıdeğer bir ar-
kadaşımızdı. Ana bilim dalı 
başkanı iken kendisine bir yazı 
geliyor. Yazıda 8 öğrencinin 
ismi bulunuyor ve sizin kliniği-
nizde yaptığımız kontrollerde 
bu öğrencilerin başörtülü ola-
rak derse girdiğini tespit ettik 
diyor. ancak arkadaşımız araş-
tırdığında klinikte bir kontro-
lün olmadığını öğreniyor. On-
dan sonra araştırıldığında bu 
öğrencilerden dört tanesinin 
bu çizginin dışında olduğunu 
ispat ediyor. Bu öğrencilerden 
ikisi o gün Isparta’ya staja git-
mişler ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi de-
kanlığından stajda olduklarını 
ispat edici resmi yazıda getir-
diler. Diğer bir öğrencide od 
gün ana bilim başkanlığından 
izin aldım memleketimde işim 
vardı memleketteydim diyor.  
Dördüncü öğrenci de başör-
tüsü ve yasak başka bir konu 
içiren herhangi bir şey giyme-
dim diye dilekçe veriyor. Bu-
rada bir isim sehven yazılıyor 
olabilir ancak sekiz isimden 
dördü bunu yaşıyorsa bu otu-
rulmuş masa başında uydu-
rulmuş bir iştir. Bundan sonra 
ana bilim dalı başkanımız hak-
kında soruşturma açtılar ve 
görevinden ayırdılar” ifadesini 
kullandı.

28 Şubat sürecinde üniversite 
öğretim görevinden çıkartıl-

dığını da anlatan Karahan, 
yaşananla mücadeleye siyasi 

ve sivil toplum kuruluşları 
aracılığı ile devam ettiğini 

söyledi.
Toplantının sonunda MÜSİAD 

Konya Şubesi Basın-Halkla 
İlişkiler ve Cuma Toplantıları 
Komisyonu Başkanı Lokman 

Koyuncuoğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Ümit Olgun, Prof 

Dr. Ömer Karhan’a günün 
anısına hediye takdim etti. 

Karahan, daha sonra MÜSİAD 
üyelerine kitabını imzaladı.
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 “TÜRKİYE’NİN SURİYE 
POLİTİKASI” KONFERANSI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nde, 
Gazeteci-Yazar Taha Özhan “Suriye’deki Son Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler” 

konulu konferans verdi. 

MÜSİAD Konya 
Şubesi’nde düzen-
lenen konferansa 

AK Parti Konya Milletve-
kili Kerim Özkul, Siyaset 
ve Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları (SETA) Vakfı 
Başkanı ve Gazeteci-Yazar 
Taha Özhan, Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli, Eski MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Aslan 
Korkmaz, İttifak Holding 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Ali Korkmaz, 
Mevlana Kalkınma Ajansı 
(MEVKA) Genel Sekreteri 
Ahmet Akman, MÜSİAD 
Konya Basın Komisyonu 
Başkanı Lokman Koyun-
cuoğlu, MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD üyeleri ile çok sa-
yıda davetli katıldı. 
Konferansa katılan Gazete-
ci-Yazar Taha Özhan, Arap 
Baharı, Suriye’deki son siyasi 
ve ekonomik gelişmeler ile 
Türkiye’nin Suriye politikası 
ve etkileri gibi konulardan 
bahsetti. 11 Eylül 2001 den 
2010 a kadar olan 10 yıllık 
sürecin, büyük ölçüde 11 Ey-
lül saldırılarının oluşturduğu 
atmosferle bağlantılı oldu-
ğunu belirten Taha Özhan, 
“Bu süreç içerisinde yani 10 
yıl içerisinde bizim yakın 
bölgemizde 2 tane işgal 2 
tane de savaş yaşadık. Af-
ganistan ve Irak işgal edildi. 
Lübnan ve Gazze’ye de İsrail 
saldırdı. Bu 4 ülkede büyük 
katliamlar yaşandı. Her biri-

sinin siyasi yansımaları ciddi 
bir şekilde tüm coğrafyayı 
tabi ki Türkiye’yi etkiledi. 
Hatta dönüştürdü. Fay hat-
ları kırıldı. Etnik, mezhebi, 
siyasi fay hatları harekete 
geçti. Bunların neticelerini 
hem Arap Baharı’nda hem 

de Arap isyanları sırasında 
özellikle gördük. O dönem 
şekillenen siyasal kırılmalar, 
kendisini ifade edecek alan 
bulduğundan itibaren ba-
zen yıkıcı, bazen yapıcı ak-
törlerin ortaya çıkmasına yol 
açtılar” diye konuştu.
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MÜSİAD’A TRAFİK ÖDÜLÜ

Konya’da “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri MÜSİAD Konya Şubesine 
verdiği destekten dolayı plaket verildi. Plaketi MÜSİAD Konya Şube Başkan 

Vekili İbrahim Özen, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Yaşin elinden aldı

Bir otelde düzenlenen 
programa, Konya Vali-
si Aydın Nezih Doğan, 

AK Parti Konya Milletvekille-
ri Mustafa Kabakcı, Hüseyin 
Üzülmez ve İlhan Yerlikaya, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Cumhuriyet 
Başsavcısı Neyzen Özcan, İl 
Emniyet Müdürü Hüseyin 
Namal, İl Jandarma Alay Ko-
mutanı Ercan Yaşin, Karatay 
Kaymakamı Mustafa Altıntaş, 
Selçuklu Kaymakamı Ali Rıza 
Çalışır, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Meram Belediye 
Başkanı Serdar Kalaycı, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Bekir Duvarcı, kamu 
kurum müdür ve amirleri, em-
niyet, jandarma mensupları ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.
30 YILDA 260 KİŞİ
HAYATINI KAYBETTİ
Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü’nün tanıtım filmiy-
le başlayan programın açılış 
konuşmasını yapan İl Emniyet 
Müdürü Hüseyin Namal, hız 
ihlallerinin maddi ve manevi 
kayıplarına değinerek, “Trafik 
kazalarında son 30 yılda yak-
laşık 160 bin insanımızı kay-
betmiş bulunmaktayız. Her 
yıl 5 bin civarında insanımızı 
yitirmiş, 250 binden fazla kişi 
yaralanmıştır. 20 milyar TL ci-
varında ekonomik kaybın ol-
duğu her gün artan nüfus ve 
araç sayısı paralelindeki trafik 
yoğunluğuna bağlı olarak 
maddi ve manevi kayıpları-

mızın her geçen gün daha da 
artacağı görünen bir gerçektir. 
Bu tablo son yıllarda bölgesel 
ve küresel güç olma yönünde 
istikrarlı kalkınma trendini ya-
kalayan ülkemizin önündeki 
en önemli engellerden biri 
olarak kendini göstermektedir. 
Konya’da ölümlü ve yaralamalı 
kazaların yüzde 60’ını yayalar 
ve bisiklet, motosiklet türü 
araçların karıştığı kazalar oluş-
turmaktadır. Kazaların oluş 
yerlerine göre incelendiğinde 
büyük bir kısmının kontrolsüz 
kavşaklarda meydana geldiği 
görülmektedir” dedi. Karayolu 
Trafik Haftası’nın trafik kültü-
rüne katkı yapması dileğinde 
bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ise, “Tra-
fik kültürü şehir kültürünün 
en önemli parçasıdır. Beledi-
ye olarak emniyet müdürlü-
ğümüzle her zaman çalışma 
içerisinde olacağız” ifadelerini 
kullandı. AK Parti Milletveki-
li Mustafa Kabakcı da, “Artık 
Türkiye bir değişimi yaşıyor. 
Şu anda aklı başında olan her-
kes biliyor ki polis ve jandar-

ma bizim emniyetimiz, bizim 
güvenliğimiz ve bizim rahat 
etmemiz için var. Rahat etme-
mizi sağlayan bu kadrolara da 
bizim minnet borcumuz var. 
Ben milletvekilleri adına hep-
sine ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
“KONYA’DA HALA CİDDİ 
SORUNLAR VAR”
Konya Valisi Aydın Nezih Do-
ğan da, “Bir ülkede teknolo-
jide, bilimde, şehircilikte çok 
önemli mesafeler alınırken, 
bununla paralel olmayacak bir 
biçimde trafik sorunu hala çok 
can yakıcı bir biçimde devam 
ediyorsa, elbette bu kadar 
insanın bir araya toplanması 
gerçektir ve lazımdır. Türkiye 
olarak her yıl Kıbrıs’ta kaybetti-
ğimiz insan kadar trafik kazala-
rında insanımızı kaybediyoruz. 
Türkiye’de, Kıbrıs’ta harp sıra-
sında harcadığımızdan daha 
fazla parayı da trafik kazaları 
nedeniyle maddi kayıplar ola-
rak harcıyoruz. İşte bu nedenle 
artık bir şeyler yapmamız geli-
yor. Toplumdaki bilinci var ol-
duğundan daha fazla seviyeye 

çıkarmamız gerekiyor. Kara-
yolları trafik haftaları bu bilin-
cin gelişmesine destek olan 
günlerdir” şeklinde konuştu. 
Trafik kazaları konusunda 
Konya’da hala ciddi sorunlarla 
karşı karşıla olduklarına dikkat 
çeken Vali Doğan, “Söz gelimi 
ben hemen hemen her gün 
Konya’da döner kavşaklarda 
bir sorunla karşı karşıya oldu-
ğumuzu görüyorum. Ben em-
niyet müdürümüzden ve ilgili 
trafik müdürü arkadaşımızdan 
lütfen şu Konya’da döner kav-
şakların nasıl kullanılması ge-
rektiği konusunu bir anlatalım 
diye istirham ettim” dedi.
“ALKOLLÜ ARAÇ 
KULLANMAK 
CİNAYETTİR”
Konuşmaların ardından “Kara-
yolları Trafik Haftası” etkinlikle-
ri kapsamında, destekleri olan 
belediye başkanlarına, kamu 
kurum müdürlerine, oda baş-
kanlarına, iş adamlarına, em-
niyet ve jandarma personelleri 
ile örnek şoförlere plaket veril-
di.
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TÜRKÇE OLİMPİYATLARI 
BİZLERE GURUR VERİYOR

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Türkçe Olimpiyatlarında 
yabancı ülke öğrencilerinin Türkçe konuşmaları ve Türk kültürüne has 
etkinliklerde bulunmalarının kendilerine gurur verdiğini dile getirerek, 
“Türkçe Olimpiyatları başka kültürlerden insanların ülkemizi tanıması 

için önemli bir etkinlik oldu” dedi.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lüt-
fi Şimşek, Türkçe 

olimpiyatlarının ülkemizin 
kültürünün ve dilinin baş-
ka ülkelerde yaşaması ve 
benimsenmesi için ayrı bir 
özelliğinin bulunduğunu 
belirterek, “Türkçe olimpi-
yatları sayesinde, dünyanın 
birçok ülkesinden çocukla-
rımız; Türk kültürü, yaşan-
tısı, dili ve dinini yakından 
öğrenme fırsatı yakalamak-
tadır. Bu sayede ülkemizin 

dünya çapında tanıtımına 
büyük katkı sağlamaktadır” 
dedi.

Türkçe Olimpiyatlarına ilginin 
arttığına dikkat çeken Lütfi 
Şimşek, “ Olimpiyatlar ülke-
mizde de önemle takip edilen 
bir organizasyon olmuştur. 
Olimpiyatlar sayesinde kültü-
rümüzün ve dilimizin yabancı 
çocuklar tarafından benimse-
nerek kendi aralarında bunu 
en iyi şekilde yansıtmak için 
yarışmaları bizlere gurur ve-

riyor. Yedi cihana hükmetmiş 
bir milletin torunları olarak bu-
gün bu gururu tekrar yaşamak 
bizlere gelecek için yeni ufuk-
lar açıyor” şeklinde konuştu

Sözlerinin sonunda yabancı 
ülkelerde Türkçeyi konuşu-
lan ve bilinen bir dil olması 
için eğitim mücadelesi veren 
öğretmenlere de teşekkür 
eden MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Şimşek, “ Dünyanın 
bir ucunda bizlerin daha 
yerini bile bilmediğimiz ül-

kelerde insanlara Türk dilini 
ve kültürünü öğreten öğret-
menlerimiz büyük bir görevi 
üstlenmektedir. Bu vesile ile 
buralarda görev yapan tüm 
eğitimcilerimize buradan 
sevgi ve selamlarımızı ileti-
yoruz. Organizasyon komi-
temiz de olimpiyatları başa-
rı ile gerçekleştirmektedir, 
kendilerine teşekkürlerimi 
iletiyorum” ifadelerini kul-
landı.
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BAŞBAKAN’IN FAS-TUNUS-CEZAYİR
GEZİSİ DEĞERLENDİRİLDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fas, Tunus, Cezayir gezisine katılan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli ile MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz ve 
MÜSİAD Konya Şubesi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Hıfsı Soydemir, geziyi Cuma Toplantısında 

değerlendirdi. Toplantıda ülkelerdeki yatırım olanakları ve yaşam tarzı konuşuldu.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek, “Ülkemizin 
dışa açılımında önemli böl-
gelerden birisi Afrika’da Fas, 
Tunus, Cezayir üçgeni. Bu 
ülkelerle ticaret hacmimizin 
daha da arttırılması için dü-
zenlenen geziye çok sayıda 
Konyalı iş adamımız katıldı. 
Arkadaşlarımızın gezide 
edindiği izlenimler, bölge-
deki iş olanakları ve yatırım 
fırsatlarını değerlendirme-
miz için önemli” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
toplantıya geçildi. Toplantıda 
ilk olarak Fas’ın Kenitra İlçe Be-
lediyesi ile kardeş şehir proto-
kolü imzalayan Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli 
sözü aldı. Hançerli, “Karatay ve 
Kenitra Şehirleri arasında birlik 
ve beraberlik içinde ortak bir 
kültür oluşturmak amacıyla 
kardeş şehir protokolü imza-
lamaya karar verdik. Şehirde 
önemli doğa güzellikleri var. 

Çöllerini turizm için kullanır-
ken diğer taraftan kar ve deniz 
turizmi için yerleri mevcut, ha-
kikaten farklı bir coğrafya” şek-
linde konuştu.

Başkan Hançerli’den sonra 
gezi izlenimlerini anlatan MÜ-
SİAD Konya Şube Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Ali Korkmaz, 
“Bizler toplum olarak hep batı-
ya bakarak onlar ne yapmışlar 
fasıllarıyla sohbetlerimiz do-
larken, bugün bizim önderlik 
yapacağımız yerlerin bir hayli 
çok olduğunu fark etmemişiz. 
Fas-Tunus-Cezayir’de yaptığı-
mız görüşmelerde ülkelerdeki 
iş adamlarının ciddi bir Türkiye 

eğilimi olduğunu gördük. Bu 
pazara bu zamana kadar hep 
batı hitap etmiş. Şimdi ülkemiz 
bu pazardan daha fazla pay 
almanın hesabını ederken, si-
yasette ciddi anlamda bunun 
önünü açıyor. Serbest vergi 
anlaşmaları, çifte vergiyi önle-
me anlaşmaları, vizesiz gezinti 
anlaşmaları peş peşe geliyor. 
Bunların içeriğini MÜSİAD gibi 
sosyal kurumlar ve ticari ku-
rumlar doldurmalı” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi Dış İliş-
kiler Komisyon Başkanı Hıfsı 
Soydemir de, “Dört günde üç 
ülkenin yer aldığı yoğun bir 
görüşme trafiğimiz oldu. İlk ol-

ması hasebiyle ciddi bir katılım 
oldu. Çok sayıda Türk iş adamı-
mızın katılımı oldu. MÜSİAD 
bu organizasyonu çok iyi yap-
mış. Verimli görüşmeler oldu. 
Ülkelerdeki görüşmelerde böl-
ge iş adamlarının da ilgisi yo-
ğun oldu. Çok sayıda iş adamı 
bağlantılar kurdu. Bu noktada 
Türkiye’den beklentinin büyük 
olduğunu gördük. Özellikle 
Tunus’ta bizi muhteşem karşı-
ladılar. İnsanlar orada bizi rol 
model kabul etmişler. Ülke-
mize verilen değer sayesinde 
buralarda ciddi iş bağlantıları 
yapılabilir” şeklinde konuştu.
Toplantı soru-cevap bölümü 
ile son buldu. 

M. Ali Korkmaz Hıfsı Soydemir
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KÜRESEL EKONOMİNİN
DURUMU KONUŞULDU

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında konu ekonomi oldu. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın konuşmacı olarak 
katıldığı programda, ‘Küresel ekonomilerdeki dalgalanmalar ve önümüzdeki 

dönemde doğuracağı sonuçlar’ konuşuldu.
MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
gerçekleştirilen programa 
ilgi yoğun oldu. Progra-
mın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkan Vekili Mehmet Ali 
Korkmaz, “Özellikle küresel 
ekonomideki karışıklıkların 
yetmediği gibi birde içimiz-
de ürettiğimiz gezi, durma 
eylemleri gibi kavramlarla 
ekonomimizi biraz daha ka-
rıştırıyoruz” dedi.
Açılış konuşmasının ardından 
toplantıya geçildi. Küresel 
ekonomi pazarına ülkelerin 
durumunu Dünya Bankasının 
verileri ile anlatan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İktisat Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin 
Kar, “Dünyanın 2011 yılındaki 
GSYH 70 Trilyon Dolar civarın-
da bunun 15 Trilyonunu ABD 
tek başına üretiyor. 13 Trilyon 
dolarını ise Avro bölgesi üre-
tiyor buna İngiltere’yi ekledi-
ğinizde rakam daha da artıyor. 
Bu veriler ışığında Amerika ve 
Avrupa dünyanın yarısı ediyor. 
Diğer yarısı da diğer ülkeler ve 
ülke gruplarına kalıyor. Bura-
da Çin’i de göz ardı etmemek 
gerekli. Çin’in payı da %11’lere 
ulaşmış durumda” şeklinde 
konuştu.
Avrupa ile ABD arasında tran-
satlantik işbirliği anlaşmasının 
yapılmasının planlandığını 
belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, 
“Avrupa’da neredeyse çark 
durmuş durumda. ABD’deki 
çark yavaşta olsa dönüyor. 
Çin ve Asya ise hızlı dönüyor. 
Bunların hepsinin senkroni-

ze edilmesi gerekiyor. Bu ne-
denle G7, G8’lerle başlayıp, 
G20’lerle devam eden bu ko-
ordine hareketi küresel dur-
gunluğun çözmek için dünya 
ölçeğinde katılımcı anlayışla 
çözüm aramak için gerekiyor. 
ABD ve AB’nin, Çin’e karşı ciddi 
anlamda dış ticaret açığı var.  
ABD ve AB arasındaki dış tica-
ret açığını kapatmak için tran-
satlantik anlaşmasıyla teker 
döndürülmek isteniyor. Bura-
da asıl konuşulan şu, küresel 
düzeltme olacak ama nasıl 
olacak. ABD’de zayıf bir can-
lanma var. Burada ABD’nin eli-
ni zayıf bırakan iki unsun var. 
Birincisi siyasi dengeler bıçak 
sırtında. İki meclis var temsilci-
ler meclisinde cumhuriyetçiler 
çoğunlukta, senatoda ise Oba-
ma bir oy fazlalığı ile çoğun-
lukta. Obama siyasal kararlılık 
gösterip ekonominin ihtiyaç 
duyduğu yapısal reformları 
gösteremiyor. Siyaset tıkan-
mış durumda. İkincisi yapısal 
sorunlarda borçluluk oranı 
%100 civarında. Bütçe açıkları 
%8’lere vardı. Ciddi anlamda 

yapısal sorunları var. ” dedi.
Avrupa’da ise siyasal anlamda 
bütünleşememenin ciddi an-
lamda gerelim oluşturduğunu 
ifade eden Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İktisat Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Kar, “Avrupa’da bir 
tane merkez bankası var karşı-
sında 17 tane maliye bakanı 
var. Ayrıca Yunanistan örne-
ğinde olduğu gibi savurganlık 
içinde olduğu görünüyor. Aşırı 
derecede kamuda istihdam 
oluşturmuşlar, ücretler arasın-
daki bağ kopmuş.  Siyasal bir-
lik olmadığı için ekonomininiz 
birleşikte olsa ciddi bir tansi-
yon oluşturuyor. Kendilerinin 
canları yanmaya başlayınca 
AB ilk defa ekonomik yaptı-
rımların canlarının acıttığının 
farkına vardı” şeklinde konuş-
tu.
Türkiye’nin ise mali disiplini 
iyi başardığını belirten Kar, 
“Başbakanın ekonomi ile il-
gili ilk ifadelerine bakarsanız 
‘Komada’ diye bahsediyordu. 
Siz komadaki bir hastayı önce 
servise alıyorsunuz, sonra eve 
gidiyor, komşuya gidiyor ve 

normalleşiyor. Onun için Tür-
kiye ekonomisi bu zamana ka-
dar normalleşti asıl sıçramasını 
şimdi yapması gerekiyor. Ban-
kacılık ülkemizin bu zamana 
kadar yumuşak krizi olmuştur. 
2001 sonrasında bankacılıkta 
ciddi anlamda reform yapıldı. 
Sosyal güvenlik kara delikler-
den bir tanesi idi orada ciddi 
anlamda düzenlemeler yapıl-
dı. Bütçe açığını çift haneler-
den tek hanelere kadar düşür-
dü. Dış ticaretini çeşitlendirdi. 
Politik istikrar normalleşmede 
ciddi anlamda rol oynadı” 
dedi.

Son dönemlerde olayların 
yaşandığı ülkelerin Türkiye, 
Brezilya, İran ve Endonezya ol-
duğunu vurgulayan Kar, “Yük-
selen ekonomiler dediğimiz 
ekonomilere hem sıcak para 
anlamında hem de doğrudan 
yabancı sermaye anlamında 
bir ilgi var. Buralarda politik 
istikrarsızlık görüntüsü vere-
rek hem sıcak para için faizlilik 
oranlarının artması söz konu-
su olabilir hem de doğrudan 
yabancı sermaye açısından 
da böyle bir tedirginlik oluş-
turarak asıl merkeze toplama 
yani sermayeyi Amerika ve 
Avrupa’ya döndürme çabası 
var” ifadesini kullandı.
Toplantının sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Başkan Vekili 
Mehmet Ali Korkmaz günün 
anısına Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İktisat Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a he-
diye taktim etti.
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RAMAZAN İNSANI 
REVİZE EDER

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma toplantılarının gündemi Ramazan ayının güzellikleri oldu. 
‘Ruhumuz Ramazana Hazır mı?’ konusunun konuşulduğu Cuma toplantısında İlahiyatçı- Yazar 

Musa Mert Ramazan ayının güzellikleri konusunda konferans verdi.

Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Ramazan ayı öncesi bi-
zimde kendimizi bedenen 
ve ruhen ramazana hazır-
lamamız gerektiren gün-
lerdeyiz. Ramazan ayının 
güzelliklerini ve ruhunu iyi 
yaşamamız gerekiyor. Bu 
noktada tüm İslam dün-
yasının ramazanını tebrik 
ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ar-
dından toplantıya geçildi. 
Allah’ın orucu bize neden 
farz ettiğini düşünmemiz 
gerektiğini belirten İlahiyat-
çı-Yazar Musa Mert, “Bakara 
suresinin 183. Ayetinde bize 
‘Ey iman edenler! Oruç, siz-
den öncekilere farz kılındığı 
gibi size de farz kılındı’ der. 
Buradan şunu anlıyoruz oruç 
daha öncede vardı. Sadece 
Peygamber(a.s) ümmetine 
gelmiş değil. Peki, ne için? 

dediğimizde bunu Kulluk bi-
lincinde bir hayat yaşamak 
olarak görmeliyiz. Ramazan 
ayını bir tür okul gibi görmek 
lazım. Bu okul öyle bir okul 
ki belirli bir mekâna has edil-
memiş. Orucun bir mekânı 
yok her yerde yapabilirsiniz 
bu ibadeti. Biz bu okulda ira-
de eğitimi alıyoruz. Pek çok 
kötü alışkanlık ramazanda 
alınan eğitimle bırakılabilir” 
dedi.

Ramazan’ın bir tür revize ayı 
olduğunu ifade eden Musa 
Mert, “Ramazanda insan 
bir nevi bakıma giriyor. Bu 
bakım her şeyden evvel bir 
irade bakımı kendimize ge-
liyoruz. Ayrıca ramazandaki 
orucu mideye bağlı bir oruç 
olarak algılarsak perhizden 
öteye gitmez. Her alanda 
oruç tutmamız gerekli. Gözü-
nü, kulağını, elini, dilini, gön-
lünü tutan belirli dengelerde 
davranan insan bunları yap-
tıktan sonra orucu bir ahlak 

haline getirmesi gerekiyor. 
Ramazan ayını bir tür temiz-
lenme ayı gibi görüp, rama-
zandan çıktımı 11 ay daha 
kirleniriz gözüyle bakma-
mamız gerekli. Ramazanda 
kendimize sahip olmayı öğ-
renmemiz gerekli” şeklinde 
konuştu. 

Ramazanın insan sağlığı 
içinde önemli olduğunu 
vurgulayan Mert, “Midesi 
çok çalışan insanın kafası 
az çalışır. Biz ne bulursak 
yiyoruz. Ancak ramazan 
ayı sayesinde yemelerimiz 
bir düzene giriyor bir disip-
lin kazanıyoruz. Zihinsel 
dağınıklık, yeme içme da-
ğınıklığı ve diğer dağınık-
lıklarımızı da ramazanla 
birlikte topluyoruz. Bunun 
dışında fakirlerin durumu-
nu anlıyoruz. Bir damla 
suyun değerini biliyoruz. 
Hiç acıkmamış, her istediği 
yapılmış, sıkıntı görmemiş 
insanların açları anlaması 
zor. Ama oruç bu duyguları 
tattırıyor. Hem açlığı hem 
de nimetin değerini rama-
zan sayesinde anlıyoruz” 
ifadesini kullandı. 
Toplantı soru cevap bölü-
mü ile son buldu. 
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ANADOLUJET’İN BÜYÜME 
STRATEJİSİ KONUŞULDU

Genç MÜSİAD Konya Şubesi Tecrübe Paylaşım Toplantıları 
kapsamında konuk olarak Türk Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar Başkanı 

ve Anadolujet Başkan Vekili İbrahim Doğan’ı ağırladı. 

MÜSİAD Konya 
Şubesi’nde gerçek-

leştirilen programa çok 
sayıda Genç MÜSİAD Üyesi 
katıldı. Programın açılış ko-
nuşmasını yapan Genç MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı 
Av. Mehmet Ali Özbuğday, 
İbrahim Doğan’a teşekkür 
ederek, “Tecrübe paylaşımı 
toplantıları ile üyelerimize 
sektörel değerlendirmeler 
ve başarının yollarının gös-
termek istiyoruz. Bu nok-
tada Anadolujet’in  hızlı 
gelişimi ve tecrübesini din-
leyeceğiz” dedi.

Daha sonra konferansa ge-
çildi. Havayolu taşımacılığın-
da planlamanın çok önem-
li olduğunu belirten Türk 
Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar 
Başkanı ve Anadolujet Baş-

kan Vekili İbrahim Doğan, 
“Anadolujet’in hedef kitlesi 
bütün Anadolu’dur. Bütün 
Anadolu üzerine bir üretim 
yapıyoruz. Anadolujet hava-
cılıkta lüks arz edilen hava-
cılık şartlarını, yalınlaştırarak 
maliyet yönünden avantaj 
sağlıyor. Sağladığı maliyet 
avantajlarını bilet fiyatları-
na yansıtarak, daha geniş 
kitlelere ekonomik, pratik 
ve hızlı havayolu ulaşımının 
hizmetinden istifade etmesi 
imkânını veriyoruz. Bizim bu-
rada amacımız Anadolu’nun 
en ücra köşesini ulaşılabilir 
kılmaktır” dedi. 

Anadolu’nun ulaşım ihti-
yacı olduğunu vurgulayan 
İbrahim Doğan, “Büyüme 
arifesinde gelişmekte olan 
bir ülke olduğumuz için eko-

nomimiz de sürekli hareket 
halinde. Dünün Konya’sı bu-
günün Konya’sı değil. Hiçbir 
şehir yerinde durmuyor. Ül-
kemizin en önemli üretim 
bölgesi Marmara’ydı artık 
orası da taşıyor yavaş yavaş 
başka büyük sanayi şehirle-
rine ihtiyaç var. Bütün bunla-
rın yanında bir de eğitim yani 
üniversiteler var. Dolayısıyla 
ulaşıma her kademede, her 
alanda ihtiyaç var. Biz de bir 
şehre minimum günde iki 
uçuş koyalım dedik. Mesela 
Konya’ya 2009 yılında gel-
diğimizde tek uçuş yaptık 
ancak tek uçuş bizi doyurma-
dığı gibi geri attı. Diğer böl-
gelerde de bunu yaşadık. İşte 
bu nedenlerle Anadolujet’de 
sürekli kendini yenileyen bir 
yapı oluşturduk” şeklinde ko-
nuştu.

8 Haziran tahirinde 
Anadolujet’ın Konya uçuş-
larına tekrar başlayaca-
ğını belirten Doğan, “ 8 
Haziran tarihinden itiba-
ren İstanbul’dan Konya’ya 
günde bir, 15 Haziran tari-
hinden itibaren de günde 
iki sefer uçuş gerçekleştire-
ceğiz” dedi.

Toplantının sonunda Genç 
MÜSİAD Üyelerinin sorula-
rını cevaplayan Türk Hava 
Yolları Bölgesel Uçuşlar 
Başkanı ve Anadolujet Baş-
kan Vekili İbrahim Doğan’a 
günün anısına Genç MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı 
Av.Mehmet Ali Özbuğday 
tarafından hediye takdim 
edildi.
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‘KONYA, TERCİH EDİLEN BİR 
ŞEHİR HALİNE GELECEK’

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü’ye 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Memiş Kü-
tükcü, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, Konya’da-
ki odaların ve işadamı 
derneklerinin, kamu 
kurum ve kuruluşları-
nın, birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket etme 

kabiliyeti olduğunu 
vurguladı. MÜSİAD’ın 
Konya’nın gelişmesin-
de önemli bir misyonu 
olduğunun altını çizen 
Başkan Kütükcü, sağla-
nan birliktelik ortamı 
ile Konya’nın Türkiye’de 
ve dünyada daha çok 
bilinen, tercih edilen bir 

şehir haline gelmeyi ba-
şaracağını vurguladı.
KSO Başkanı Memiş Kü-
tükçü ve Yönetim Kurulu-
na tebriklerini ileten MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek de, “Konya 
Sanayi Odası şehrimiz için 
çok önemli bir kurum. Bu 
yapıda da hem sizin hem 

de ekibinizin görev başın-

da olması bizleri fazlasıyla 

memnun etti.  Biz sizlerle 

birlikte her zaman çalışma 

yapmaya hazırız. MÜSİAD 

olarak bizleri çalışma ar-

kadaşlarınızın içerisinde 

sayabilirsiniz” dedi.
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KOP BAŞKANI BABAOĞLU’NDAN 
MÜSİAD’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Babaoğlu, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’i ziyaret etti. KOP idaresinin 
çalışmalarının konuşulduğu ziyarette ortak çalışmalar için birlik mesajı verildi.

KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başka-
nı Prof. Dr Meh-

met Babaoğlu, MÜSİAD 
Konya Şube Başkanlığına 
seçilen Dr. Lütfi Şimşek’i 
makamında ziyaret etti. 
Ziyarette MÜSİAD Konya 
Şubesi Başkan Yardımcısı 
Ömer Saylık ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Murat 
Çankırlı İle Murat Özsan-
dıkçı hazır bulundu.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şim-
şek ve yönetim kurulu 
üyelerini tebrik eden 
KOP İdaresi Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Babaoğlu, 
“MÜSİAD Konya Şubesi 
şehrimiz için önemli 
STK’lardan bir tanesi. 
Seçimlerden sonra sizin 
başkanlığınızda oluşan 
yönetim kurulunu tebrik 
ediyorum” dedi.

KOP İdaresi Başkanlığı-
nın Kalkınma Bakanlığı 
bünyesinde bölge illeri 
ve Konya için özel kalkın-
ma planlarının olacağını 
belirten Prof. Dr. Mehmet 

Babaoğlu, “KOP eylem 
planı çevresinde hazır-
lıkların sonuna gelindi. 
Konya ve bölge illerin-
deki ekonomik kalkınma 
ve rekabetin güçlendi-
rilmesi, kentleşme ve 
sosyal – kültürel geliş-
menin sağlanması, alt 
yapıların güçlendirilmesi 
ve kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi ekseninde 
plan çalışmaları devam 
ediyor. Ayrıca şehrimizin 
ticari hayatında önemli 
olan çevre yolu projesi, 
lojistik merkez ve demir-
yolu çalışmaları içinde 
özel planlamalarımız 
olacak” dedi.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
de, KOP İdaresi Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet 
Babaoğlu’na ziyaretlerin-
den dolayı teşekkürlerini 
iletti. MÜSİAD Konya 
Şubesinin kuruluşundan 
bugüne geçen 20 yıllık 
süreçte önemli mesafeler 
aldığını belirten Dr. Lütfi 
Şimşek, “MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak kurumsal 

yapımızla örnek olmaya 
çalışıyoruz. Kurum olarak 
bundan önceki beş 
dönemde olduğu gibi 
örnek bir genel kurulla 
seçim süreci geçirdik. 
Şahsım ve yönetim kuru-
lum ile birlikte şehrimiz 
için yapılacak tüm pro-
jelere desteğimiz devam 
edecek. KOP idaresi de 
bölgemizin kalkınması 
için önemli bir kurum. 
MÜSİAD Konya Şube-
si olarak 2005 yılında 

yayınladığımız ‘Konya 
Ovaları Sulama Projeleri 
ve Mavi Tünel Raporun-
da’ da KOP idaresinin 
şehrimiz ve bölge illeri 
için önemine değinerek 
Konya’ya kazandırılması 
konusunda çalışma-
lar yapmıştık. Bundan 
sonrada yeni fikirlerin 
ortaya çıkması ve mev-
cut projelerin takibinde 
ortak çalışmalarımız de-
vam edecektir” şeklinde 
konuştu.



KTB YÖNETİMİNDEN 
MÜSİAD’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Muhammed Uğur Kaleli, KTB Meclis Başkanı Hüseyin 
Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Namık Köklüsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Kıyasettin Taşkın ve Bahri Karapınar MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e 
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Lokman 
Koyuncuoğlu, M. Alparslan Şahin, Hıfsı Soydemir ve Tuncay Özkan hazır bulundu. 

Güncel konuların 
görüşüldüğü 
ziyarette KTB 

Başkanı Kaleli, MÜSİ-
AD Konya Şube Baş-
kanı Şimşek’e hayırlı 
olsun dileklerini iletti. 
MÜSİAD’ın Konya’da ger-
çekleştirdiği faaliyetlerle 
önemli bir sivil toplum 
kuruluşu olduğunu 
belirten Başkan Kaleli, 
“MÜSİAD Konya Şubesi 
kuruluşundan bugüne 
önemli organizasyonlar 
gerçekleştirdi. Gerek 
iş dünyamız, gerekse 
Konya ile ilgili projelerde 
MÜSİAD sürekli ön plan-

da oldu. Bundan sonra 
da bu etkinliğini devam 
ettireceğine inancımız 
tamdır” şeklinde konuş-
tu.

Konya’da Odalar, Borsa 
ve MÜSİAD’ın uyum içe-
risinde çalışmalar yaptı-
ğına dikkat çeken Kaleli, 
“Odalarımız, MÜSİAD 
ve bizler Konya için her 
yapılacak projede birlik 
ve beraberlik içerisinde 
çalışıyoruz bundan son-
ra da bu çalışmalarımız 
devam edecektir” ifade-
sini kullandı.

KTB Başkanı Muham-
med Uğur Kaleli’ye 
ziyaretinden dolayı 
teşekkürlerini ileten 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“MÜSİAD Konya Şubesi 
üyelerinin teveccühü ile 
seçildiğimiz bu görevde 
üst seviyede devraldığı-
mız bayrağı daha ileriye 
taşımak için çalışmala-
rımız devam edecektir. 
Bizler Ticaret Borsamız 
ve odalarımızla birlikte 
Konya’yı ilgilendiren 
tüm projelerde ön safta 
olacağız” dedi.

MÜSİAD Konya 
Şubesi’nin sadece eko-
nomi alanında değil fikri 
sermayenin de önemini 
bildiğini ifade eden 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Şimşek, “Akılcı, 
ayakları yere basan pro-
jeleriniz olduğu zaman 
destekçisi mutlaka bulu-
nur. Fakat fikriniz yoksa 
sermayenizin varlığı çok 
önemli değildir. MÜSİ-
AD Konya Şubesi olarak 
bundan sonra da önemli 
projelerde sizlerle ortak 
çalışmalarımız devam 
edecektir” şeklinde 
konuştu.
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MÜSİAD KONYA ŞUBE 
BAŞKANI DR. LÜTFİ 

ŞİMŞEK VE YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNE 

HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETLERİ
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Geçmiş dönem başkanlarımızdan hayırlı olsun ziyareti

İttifak Holding ve Adese yönetiminin ziyareti

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Özden Konur, BYEGM 
İl Müdürü Tuncay Karabulut ve TRT Temsilcisi İsmail Turan ziyareti
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MEDİCANA Hastaneleri Genel 
Koordinatörü Reha Özkaya’nın ziyareti

Farmatur Turizm’den ziyaret

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 
Başkanı Musa Kazım Ünver ziyareti

KİMSEV Yönetiminden ziyaret

Kuveyttürk Allaaddin Şube 
Müdürü Atanur Pala ziyareti

Konya Şoförler Odası Başkanı 
Kemal Can’dan ziyaret
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Esnaf Odalarından MÜSİAD’a Ziyaret

Meram Belediye Başkanının 
MÜSİAD Ziyareti

Karatay Belediye Başkanının 
MÜSİAD Ziyareti

Bera Otel Gnl. Md. Yücel Yavuz’un 
MÜSİAD Ziyareti 

Gazeteciler Cemiyetinden Ziyaret

Selçuklu bld bşk. U.İbrahim Altay 
MÜSİAD Ziyareti



Konya Şubesi

51

MEDİCANA Hastaneleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Bozkurt’un ziyaretleri

Anadolu Gençlik Derneği
Yönetiminin ziyareti

Dedeman Otel Genel Müdürü Recep 
Altınok’dan hayırlı olsun ziyareti

Gençlik Eğitim Kurumları Yönetiminden 
hayırlı olsun ziyareti

Anıt Hastanesi yönetiminden ziyaret

Şekeroğlu Plastik Yönetim Kurulu 
Başkanı ve KSO Eski Meclis Başkanı 

Ahmet Şekeroğlu’dan ziyaret
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MEVKA Genel Sekreteri Ahmet 
Akman MÜSİAD’ı ziyaret etti

AKTİSAD’dan MÜSİAD’a ziyaret

ASKON’dan MÜSİAD’a Ziyaret KSO’dan MÜSİAD’a Ziyaret

 ANMEG’den MÜSİAD’a ziyaret

SADAV MÜSİAD ZİYARETİ
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Torku Basket Yönetiminden ziyaret

Konya Aydınlar Ocağından ziyaret

Prof.Dr. Tunç Cevat Ögün ziyareti
Bera Otel Genel Müdürü Yücel  Yavuz ve 

Atiker A.Ş sahibi Mehmet Ali Atiker
ziyareti

Makedonya Fahri Konsolosu 
Ahmet Ziya Gündüz ziyareti

Konya Vergi Dairesi Başkanı Sıtkı 
Aksöz ve grup başkanlarının 

ziyareti
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Akyürek MÜSİAD’ı Ziyaret Etti

Konya Valisi Doğan MÜSİAD’ı 
Ziyaret Etti

Konya Barosundan
MÜSİAD’a Ziyaret

BBP İl Başkanı Osman Seçkin ve 
Yönetim Kurulu üyeleri MÜSİAD’ı 

ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi 
Hastanesinden ziyaret

Bürokratlardan MÜSİAD’a ziyaret 
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KONYA PLATFORMU’NDAN 
MÜSİAD’A ZİYARET

KTO Yönetimi MÜSİAD Ziyareti 

Selçuklu Yayın Grubu Başkanı 
Mustafa Arslan, MÜSİAD Konya 

Şubesi Başkanı Lütfi Şimşek’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

KTB Yönetimi  MÜSİAD ziyareti 

Konya Postası Gazetesi MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu

MÜSİAD Konya Şubesi Lojistik Merkez 
Danışmanı Doç. Dr. Turan Paksoy ve 
Lojistik Merkez Komisyonu heyeti
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Selçuk Üniversitesi İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Adem Öğüt ziyareti

Bozkırlılar derneğinden 
MÜSİAD’a ziyaret

Fatih Kültür Vakfı 
yönetiminden ziyaret

Lojistik Kurulundan ziyaret

Master Kariyer 
Merkezinden ziyaret

Selçuk Üniversitesi Lojistik 
Öğrencilerinin ziyareti
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AK Parti Milletvekillerinden 
MÜSİAD’a Ziyaret

SMMMO’dan MÜSİAD’a Ziyaret 

Ziraat Mühendisleri 
Odasından MÜSİAD’a Ziyaret

Kombassan’dan MÜSİAD’a 
ziyaret

TÜMSİAD Yönetimi MÜSİAD’ı 
Ziyaret Etti

İl Sağlık Müdürü Hasan 
Küçükkendirci MÜSİAD Ziyareti 



Konya Şubesi

58

Konya İl Müftüsü Şükrü 
Özbuğday’dan ziyaret

Mümin Çıtak’dan hayırlı
olsun ziyareti

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Ali Çınar’dan ziyaret

Kulu-Cihanbeyliler Derneği 
yönetiminden ziyaret

İhracat Dergisi Yayın Yönetmeni 
Ömer Lekesiz ziyareti

İHH’dan MÜSİAD’a ziyaret
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Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner’in ziyareti

Mevlana Öğrenci 
Derneğinden ziyaret

3 Sektör  Vakfından ziyaret
5. Mevsim Fuar Organizasyon 

heyetinin ziyareti

UNİLEVEL Heyetinden ziyaret

3B Dershaneleri
yönetiminin ziyareti
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Yerli Düşünce Topluluğu
grubunun ziyareti

Eski Bakan Mehmet
Keçeciler’in ziyareti

MÜSİAD Mersin Şube Başkan Yardımcısı 
Hakan Kayacı’nın ziyaretleri

Mevlana Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 

Hasgür’ün ziyareti

TCDD Gar Müdürü Yelçin Tekalmaz 
ve TCDD daire Müdürlerinin ziyareti

İl Emniyet Müdürü Hüseyin 
Namal’ın ziyaretleri
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İrfander heyeti ziyareti

Türk Öğrenci 
Konseyinden ziyaret

TKDK Heyeti ziyareti Toprak, Su, Çölleşme 
Vakfı ziyareti

KONYA Tv Program yapımcısı 
Mehmet Konuk ziyareti

Konya İçme Suları Vakfı 
heyetinin ziyareti
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UND Konya Heyetinden ziyaret

İlim Kültür Yardımlaşma Vakfı 

Tekstilciler grubunun ziyareti
Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim 
Çelikdoğan ve Trafik Şube Müdürü 

Tolga Özek’ten ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanı 
Mehmet Şen ve yönetim 
kurulu üyelerinin ziyareti

Selçuk Üniversitesi Sanayi 
Topluluğu ziyareti
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Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Bayram Sade’nin ziyareti

Selçuk Üniversites Rektör 
Yardımcısı Mehmet Musa Özcan 

beyin ziyareti

Pakpen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Tuza, KTO Başkanı 

Selçuk Öztürk’ün ziyareti
KONEV Derneği Ziyareti

Selçuk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. 
Hakkı Gökbel’in ziyareti

MNG Kargo Konya Bölge 
Müdürlüğünden ziyaret
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Hakimiyet Gazetesi Lütfi Şimşek’i 
makamında ziyaret etti

Enderun Vakfı heyetinin ziyareti

Rehber Koleji heyetinin ziyareti

Energaz  Orta Anadolu Bölge Müdürü 
Ali İhsan Sılkım, GAZNET Genel 

Müdürü Arif Kösen beyin ziyaretleri

Başköy Derneğinden Yönetim 
Kurulundan hayırlı olsun ziyareti

Mehmet Ali Çakıcı’dan ziyaret


