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“MÜSİAD, TÜRKİYE’NİN
YENİ GÜCÜ VE TAŞIYICI UNSURUDUR”

BAŞKANDAN

Ocak ayı içerisinde gerçekleş-
tirdiğimiz genel kurulumuzun 
ardından faaliyet takvimimizi 
oluşturarak yeni bir heyecan-

la çalışmalarımıza kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. Faaliyet takvimimizin 
ilk ve en önemli gündem maddesini 
oluşturan ihracat konusunu İş dünya-
sının temsilcileri olarak çok önemsiyor 
ve bu doğrultuda çalışma yürütüyoruz. 
Mart ayı içerisinde Başbakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun tavsiyeleri ile 
aralarında Konya Ticaret Odası Başkanı, 
Konya Sanayi Odası Başkanı ve Mevla-
na Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinin 
de yer aldığı Konya’mızın önde gelen 
42 sanayici ve işadamının katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz Katar Yurtdışı İş 
Gezisi programımızda Katarlı yetkili-
lerle genelde Katar-Türkiye ve özelde 
de Katar-Konya arasındaki ticaretin 
artırılmasına yönelik girişimlerimizin 
ve Konyalı sanayicilerimiz ile Katarlı 
işadamları arasında yapılan ikili iş gö-
rüşmelerinin önümüzdeki dönemlerde 
meyvesini vereceğine inanıyoruz.
 
Ülke olarak hedeflerimize ulaşmak 
için şehrimizin dinamiklerini harekete 
geçirmek de en az ihracat konusu 
kadar önem arz etmektedir. Şubemiz 
öncülüğünde Seydişehirli bir grup 
müteşebbis iş adamı ile Seydişehir 
ilçemizde MÜSİAD’ın kurulması 
için yürütülen çalışmalar Mart ayı 
içerisinde resmiyet kazanmış, artık 
MÜSİAD, Seydişehir ilçemizde de temsil 
edilmeye başlanmıştır. Şube olarak, 
Konya’mızın ilçelerinin, beldelerinin 

eksiklerini, sorunlarını ve yatırım alan-
larını ilçelerimizin ve bölge illerimizin 
ekonomi aktörleri, kanaat önderleri 
ve ileri gelenleri ile bir araya gelerek 
sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Bu 
noktada şubemiz tarafından Cihanbeyli 
ziyaretlerimiz esnasında da Cihan-
beyli protokolü ve ilçenin önde gelen 
kanaat önderleri ile ilçede birlikte neler 
yapılabileceği noktasında görüş alışve-
rişinde bulunulmuştur. Bu kapsamda 
ilçelerimizdeki sorunları dinlemek, 
eksikleri tespit ederek çözüm üretmek 
ve şehrimizin tüm dinamiklerini ortaya 
çıkarmak amacıyla yürüttüğümüz 
çalışmalarımızı önümüzdeki dönem-
lerde de sürdüreceğimizi ifade etmek 
istiyoruz.

MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
faaliyetlerimizi sürdürürken ülkemizin 
ekonomik gelişimine ışık tutan veriler 
de açıklanmaya başlanmıştır. TÜİK ta-
rafından 2015 yılının ilk çeyreğine dair 
açıklanan büyüme rakamları her ne 
kadar piyasa beklentilerinin üstünde 
gerçekleşse de iş dünyasının temsilci-
leri olarak yüzde 2.3’lük bir büyümeyi 
yeterli ve tatmin edici bulmuyoruz. 
Sanayiciler olarak Türkiye’nin gelecek 
hedeflerine ulaşabilmemiz için daha 
fazla üretmek ve büyümek zorundayız. 

Açıklanan büyüme rakamlarının tek 
sevindirici yanı ise tüm olumsuz geliş-
melere rağmen ülkemizin 22 çeyrektir 
büyümesini sürdürmesidir. Yeni bir 
sürece girdiğimiz şu günlerde öncelikli 
olarak yapılması gereken sanayicinin 

daha fazla desteklenerek üretime 
teşvik edilmesi ve elinin güçlendiril-
mesidir. Bunu dile getirmemizdeki en 
büyük sebep ise ilk çeyrekte tarım ve 
hizmet sektörü büyüme kaydederken 
sanayi sektöründe büyüme kaydedi-
lememesidir. Bu durumun, üzerinde 
önemle durulması ve acilen çözüm 
üretilmesi gereken bir konu olduğunu 
özellikle vurgulamak istiyorum. 

İstanbul Sanayi Odası tarafından açık-
lanan 2014 İSO İlk 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde ise bu yıl Konya’mı-
zın bir önceki yıl 9 olan firma sayısını 
artırarak 10 firma ile temsil edildiğini 
görüyoruz. Bu durum iş dünyasının 
temsilcileri ve bir Konyalı olarak bizleri 
memnun etmiştir. Listede şehrimizi 
temsil eden firma sayısının artış 
göstermesi, geniş sektörel yelpazesi 
ile seksenden fazla sektörde üretim ve 
170’e yakın ülkeye ihracat yapan Konya 
sanayisinin dinamik yapısını ortaya 
koymuştur.

 İş âleminin temsilcileri olarak, Konya 
sanayisinin listede her yıl daha fazla 
firma ile temsil edilmesine rağmen 
bu sayıyı da yeterli bulmadığımızı ve 
ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefine şehir olarak 15 milyar dolarlık 
katkı sağlanabilmesi için listeye giren 
Konyalı firma sayısını daha da artması 
gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Ekonomi dünyamızda bu gelişmeler 
yaşanırken adaletin ve eşitliğin, refahın 
ve mutluluğun sağlandığı, ekonomik 

ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın 
bir Türkiye hayaliyle yola çıkan has-
sasiyet sahibi iş adamları tarafından 
1990 yılında kurulan MÜSİAD Genel 
Merkezimiz, Mayıs ayı itibari ile 25. 
yılını doldurmuş, yeni logo ve yeni 
kimlik çalışmasını Başbakanımızın 
katılımı ile gerçekleştirilen 25. Yıl 
Lansman Toplantısı’nda kamu oyu ile 
paylaşmıştır. Bu müstesna ailenin bir 
parçası olmak bizim için gurur ve övünç 
kaynağı olmuştur. Herkes artık şunu 
iyi bilmelidir ki, kurulduğu günden 
bugüne özgürlükten, demokrasiden 
ve millet iradesinden yana aldığı tavır, 
ülkemizin ihracatına, ekonomisine, 
istihdamına, sosyal ve kültürel gelişimi-
ne sağladığı katkı, Türkiye’de 86, dünya 
üzerinde 172 noktadaki teşkilat yapısı 
ile MÜSİAD Camiası, Türkiye’nin yeni 
gücü ve taşıyıcı unsurudur.

İçinde bulunduğumuz ay aynı zamanda 
mübarek üç ayların sonuncusu olan 
Ramazan Ayı’nın da müjdecisi olmuştur.
 İslam dünyası olarak manevi atmos-
ferini yakından hissettiğimiz bu kutsal 
ayın dünya üzerinde akan Müslüman 
kanının durmasına ve savaş ortamının 
sona ermesine vesile olması en büyük 
arzumuzdur.

 Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı 
Şerif’inizi ve akabinde idrak edeceğimiz 
Ramazan Bayramı’nızı en kalbi duygula-
rımızla kutluyor, Ramazan’ın ülkemiz ve 
İslam Dünyası adına hayırlar getirmesini 
Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı
Dr. Lütfi ŞİMŞEK



Heyette Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Ahmet Akman da yer aldı. 
MÜSİAD Konya heyeti Katar’da gerçekleştirdiği 
çeşitli temaslarının ardından yurda döndü.

MÜSİAD Konya heyeti, Katar temasları 
sırasında ülkemizin Katar Büyükelçisi Ahmet 
Demirok ve Doha Ticaret Müşaviri Mustafa 
Güleç’i makamlarında ziyaret ederek Katar ile 
Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, Katar’daki 
yatırım ortamları ve Katarlı işadamları ile yeni 
işbirliği imkânları hakkında bilgiler aldı. Ayrıca 
Katar Büyükelçisi Ahmet Demirok ve Doha 
Ticaret Müşaviri Mustafa Güleç, MÜSİAD Konya 
heyetine Katar temasları boyunca ev sahipliği 
yaptı. 
MÜSİAD Konya Heyeti, Katar temasları 
kapsamında Doha Ticaret Müşavirliği ev 

sahipliğinde aralarında gıda, makine, 
otomotiv, inşaat, müteahhitlik, mobilya, 
sağlık, orman ürünleri, alüminyum ve metal 
sektörlerinde faaliyet gösteren yüzden 
fazla Katarlı firma yetkililerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen B2B iş görüşmelerine 
katılım sağladı. MÜSİAD Konya Heyeti B2B iş 
görüşmeleri kapsamında Katarlı işadamları 
ile 400’ün üzerinde görüşme gerçekleştirdi. 
Heyet, iş görüşmelerinin akabinde Katar 
Büyükelçisi Ahmet Demirok’un kendileri adına 
verdiği resepsiyona katılım gerçekleştirdi. 

Katar Büyükelçiliği resmi konutunda 
gerçekleşen resepsiyona MÜSİAD Konya 
Heyetinin yanı sıra Doha Ticaret Müşaviri 
Mustafa Güleç, Katar protokolü ve Katarlı 
basın mensupları da iştirak etti.MÜSİAD Konya 
Heyeti, Katar protokol ziyaretleri kapsamında 
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı 

ziyaret ederek yetkililerle karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu. Katarlı yetkililerden 
Katar’daki yatırım fırsatları, yeni işbirlikleri ve 
Türk işadamlarına sunulan kolaylıklar hakkında 
bilgiler alan MÜSİAD Konya heyeti, Katarlı 
yetkililere de Konya’daki yatırım ortamları, 
yabancı yatırımcılara sunulan kolaylıklar ve 
Konya sanayisi ile ilgili bilgiler vererek Katarlı 
sanayicileri yatırım yapmak üzere Konya’ya 
davet etti. 

Ziyaret esnasında iki heyet arasında genelde 
Türkiye ve özelde Konya olarak karşılıklı 
ticaretin yeterli olmadığı, birçok ortak noktası 
bulunan iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin daha 
iyi olması gerektiği, bunula ilgili çalışmaların 
daha da hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği 
ve Katar’ın Türkiye’de yapacağı yatırımlarda 
Konya’ya öncelik tanıması hususunda 
mutabakata varıldı. 

Ülkemizin ve şehrimizin 2023 ihracat hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla 

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun talimatları ile MÜSİAD Konya Şubesi 

tarafından 07-11 Mart tarihleri arasında Konya’nın önde gelen 42 sanayici ve 

işadamının katılımı ile gerçekleştirilen Katar Yurtdışı İş Gezisi son buldu

MÜSİAD KONYA ŞUBESİ  
KATAR’DA TİCARET RÜZGÂRI  ESTİRDİ
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MÜSİAD Konya Heyeti, Ticaret ve 
Sanayi Odası ziyaretinin ardından 
Körfez Ülkeleri Birliği Sanayi 
Yatırımları Müşavirliği Genel 

Sekreteri Abdülaziz Al-Ageel’i de ziyaret 
etti. Burada Körfez ülkelerindeki işadamları 
ve yatırımcılarla bir araya gelen heyet, 
yatırımcıları Konya’ya davet ederek Körfez 
ülkelerinde bulunan yatırımcılardan en kısa 
sürede kalabalık bir heyetle iş görüşmeleri 
yapmak üzere Konya’ya gelmeleri konusunda 
söz aldı.     

Katar yurtdışı iş gezisinin ardından 
değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Ülkemizin 
ve şehrimizin 2023 ihracat hedeflerine 
katkı sağlamak amacıyla Başbakanımız 
Sayın Ahmet Davutoğlu’nun talimatları ile 
gerçekleştirdiğimiz gezimiz, Konya olarak 
Katarla olan ticaretimizin artırılması adına 
önemli bir adım. Temaslarımız boyunca 
Katarlı yetkililere ve işadamlarına Konya’mızı 
ve Konya sanayimizi anlattık. Katarlı sanayici 
ve işadamları ile yaptığımız iş görüşmeleri 
gayet verimli geçti. Görüşmelerin olumlu 

yansımalarını önümüzdeki aylar içerisinde 
almaya başlayacağımıza ve bu gezimizin 
Katar’la Konya arasında ebediyete kadar 
sürecek bir ticaret köprüsü kurulmasına vesile 
olacağına inanıyoruz. Temaslarımız boyunca 
Katarlı işadamlarından da en kısa süre 
içerisinde iş görüşmeleri ve yatırım yapmak 
üzere şehrimize gelmeleri noktasında sözler 
aldık. MÜSİAD Konya Şubesi olarak hem 
ülkemizin yeni dünya düzeninde üstlendiği 
misyonu devam ettirebilmesi hem de Konyalı 
sanayicilerimize yeni pazarlar ve yeni ufuklar 
açmak için yurtdışı iş gezilerimiz devam 
edecek” şeklinde konuştu. 

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, 
“Ülke ve şehir olarak 2023 yılı hedeflerimize 
odaklanmış durumdayız. Bu hedeflere ulaşmak 
için de daha fazla üretmek ve daha fazla 
satmak zorundayız. Konyalı sanayiciler olarak 
yurtdışına daha fazla açılmalıyız. Bölgemizde 
yaşanan olaylar ihracatımızı olumsuz etkiliyor 
bu yüzden yeni pazarlara yönelmeliyiz. 
Katar bu noktada bizim için bir fırsat olabilir. 
Katar temaslarımız oldukça verimli geçti 
yeni işbirliklerinin gelişeceğine ve iki ülke 

arasındaki ticaretin artacağına inanıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü 
ise, “Öncelikle gezinin ihracat rakamlarımızın 
düşmesinin ardından gerçekleşmesi son 
derece anlamlı. Katar gezisinin Konyalı 
sanayicilerimizi ihracat konusunda yeniden 
kamçılaması en büyük arzumuzdur. Konyalı 
sanayiciler olarak ülkemizin hedeflerine 
katkıda bulunmak için çalışmaya ve birlikte 
harekete etmeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. 
Ahmet Akman da, “Mevlana Kalkınma Ajansı 
olarak bugüne kadar olduğu gibi budan 
sonra da ülkemizin hedefleri doğrultusunda 
sanayici ve işadamlarımızın yanında olmaya 
ve şehrimizi yurtdışında en iyi şekilde temsil 
etmeye devam edeceğiz. Gezi esnasında gerek 
Konya’mızın yatırım fırsatlarını gerekse de 
Konya sanayisini Katarlı işadamlarına anlattık. 
Katarlı işadamları ile Konyalı sanayicilerimiz 
arasında gerçekleştirilen iş görüşmelerinden 
son derece umutluyuz” dedi.
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“MÜSİAD KONYA’DAN 
KATAR’A ÇIKARMA”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi önderliğinde, Konyalı 42 sanayici ve 

işadamına şehrin sosyal, kültürel ve ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Katar gezisi organize edildi. 

Akşam saatlerinde Konya Havaalanı’ndan 
hareket eden heyette, MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkanı Lütfi Şimşek, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Mev-
lana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet 
Akman’ın yanı sıra sağlık, endüstriyel gıda, 

inşaat, otomotiv yedek parçaları, makine, 
demir-çelik, alüminyum, metal, plastik, 
müteahhitlik, mobilya, orman ürünleri, 
elektronik ve hizmet sektörüyle uğraşan 42 
sanayici ve işadamı yer aldı. 
Uçuş öncesi havaalanında basın men-
suplarına açıklama yapan MÜSİAD Konya 

Şubesi Başkanı Lütfi Şimşek, Türkiye’nin 
2023 yılı için kendine koyduğu 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefi ve Konya’nın ekonomi 
aktörleri tarafından ortak akılla koyduğu 15 
milyar dolarlık ihracat hedeflerinin başarılı 
olacağına inandıklarını, bu doğrultuda çalış-
tıklarını söyledi.

Şimşek, geziyi, Başbakan 
ve hemşerileri Ahmet 
Davutoğlu’nun talimatlarıyla 
gerçekleştirdklerini belirterek 
şöyle konuştu: “Bize verdiği 
destekten dolayı Sayın Baş-
bakanımıza teşekkür etmek 
istiyoruz. Katar Doha Ticaret 
Müşavirliği ev sahipliğinde 
gerçekleştireceğimiz gezi es-

nasında Katarlı işadamlarıyla 
B2B görüşmeleri gerçekleştir-
meyi, sanayi siteleri ve fabrika 
gezileri düzenlemeyi, Katarlı 
işadamlarına ve Katarlı yetki-
lilere Konya’mızın yatırım or-
tamlarını anlatarak kendilerini 
şehrimizde yatırım yapmaya 
davet etmeyi ve yeni işbirlikleri 
sağlamayı planlıyoruz”

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı 
Şimşek, Katar’la ülkemiz arasındaki 
ekonomik ilişkilere bakılacak olursa 
2014 yılı itibariyle Türkiye, Katar’a 
350 milyon dolar ihracat gerçekleşti-
rirken Katar’dan da 400 milyon dolar 
ithalat yapıldığını söyledi. Bu rakamlar 
ışığında Türkiye ile Katar arasındaki 
ticaret hacminin 750 milyon dolar 
olduğunu gördüklerini anlatan Şimşek, 
“Elbette oldukça mütevazi bir rakam. 
Konya’nın Katar’a 2014 yılı itibariyle 
yaptığı ihracat yaklaşık 4 milyon dolar 
civarındadır. Katar, Konya’nın ihracat 
sıralamasında 64’üncü sırada yer 
almaktadır. İhracatımızın son birkaç 
ayda hız kestiği şu günlerde gerçek-
leştireceğimiz bu gezinin Katar Konya 
arasında bir ticaret köprüsü olmasını ve 
Konyalı sanayicilerimize yeni pazarların 
açılmasına vesile olmasını temenni 
ediyor, bundan sonra da bu tür yurt 
dışı gezilerimizin süreceğini belirtmek 
istiyoruz” diye konuştu.

DAVUTOĞLU’NUN TALİMATI ÜZERİNE GİDİYORUZ
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, dün şehit 
edilen İstanbul Cumhuriyet 

Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili bir 
açıklama yayınladı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek yaptığı açıklamada, 
“Savcımıza yapılan bu terörist 
saldırı aslında adalete, milletimizin 
huzuruna, birliğine ve beraberliğine 
yapılmıştır. Meşru yollardan 
istediklerini alamayanlar, terörle 
sonuç alma yoluna gitmişler ve 
savcımızı acımasızca ve savunmasız 
bir şekilde katlederek terörün 

karanlık yüzünü bir kez daha 
göstermişlerdir. 

Ancak bu karanlık odaklar büyük yanılgı 
içindedir. Milletimiz geçmişte olduğu 
gibi bugün de vakarını koruyacak, 
birlik ve beraberliğinden asla taviz 
vermeyecektir. 

Ülkemizin demokratik gelişiminde 
en büyük eşik olan genel seçimlere 
yaklaşırken şer odakları tarafından 
gerçekleştirilen bu tür olaylarla ülkede 
kaos çıkması amaçlanmıştır.
 Ülkemizdeki huzur, barış, güven ve 
istikrar ortamını bozmayı amaçlayan 

bu karanlık odaklara milletimiz asla 
izin vermeyecek ve aklıselim galip 
gelecektir. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak terörün ideolojisinin, milletinin, 
dininin, iyisinin, kötüsünün, haklısının, 
haksızının olmayacağını ve teröre 
topyekûn karşı çıkılması gerektiğini 
her platformda dile getiriyoruz. Gerek 
genel seçimler öncesi gerekse de çözüm 
sürecinin hayata geçme arifesinde, bu 
acı olayın meydana gelmesini de son 
derece manidar buluyoruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle Şehit Savcımıza Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine, Adalet 
Camiasına ve milletimize baş sağlığı 
diliyoruz” ifadelerine yer verdi. 
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ASLA BOZAMAYACAKLAR”
“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ 



KONYA PROTOKOLÜ 
MÜSİAD KONYA 
İFTARINDA BULUŞTU
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinde, üyeler ve Konya protokolü 
geleneksel iftar programında bir araya geldi. İftar Programına, AK Parti Genel Başkan Danışmanı 
Kerim Özkul, AK Parti Milletvekilleri Dr. Hüsnüye Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Dr. Abdullah 
Ağaralı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Ak Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk,  Konya Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Veli Tekelioğlu, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, siyasi parti temsilcileri, İl Müdürleri, Daire Başkanları, MÜSİAD Konya 
Şube Üyeleri ve Genç MÜSİAD Üyelerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

İftar programında konuşan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, Türkiye’nin 

500 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaşabilmesi için ilk 500 
sanayi kuruluşu listesine giren 
Konyalı firma sayısını artırmaları 
gerektiğini belirterek, seçim 
atmosferinden acilen çıkılarak 
önceliğin yeniden ekonomiye 
verilmesini istedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan büyüme 

rakamlarının beklentilerin 
üzerinde olmasına rağmen tatmin 
edici olmadığını ifade eden Dr. 
Lütfi Şimşek, “İş aleminin ve 
reel sektörün aktörleri olarak 
Türkiye’nin gelecek hedeflerine 
ulaşabilmesi için daha fazla 
üretmek ve büyümek zorundayız. 
Gerçekleşen yüzde 2,3’lük büyüme 
ile birlikte, ekonomimizin 22 
çeyrektir bölgemizde ve dünya 
üzerinde yaşanan tüm olumsuz 
gelişmelere rağmen istikrarını 
koruması birçok dünya ülkesinde 

kıyaslandığında ciddi bir başarı 
olarak değerlendiririz. 
Fakat bu durum hedefleri büyük 
olan ülkemiz için daha kat 
edilecek çok yol olduğunun da bir 
işaretidir. Bu yüzden enerjimizi 
boş ve kısır tartışmalar yerine, 
hep birlikte yarın neyi daha iyi 
yapabileceğimizi konuşmamız 
ve bu doğrultuda daha çok 
çalışmamız gerekiyor. Ülke olarak 
orta gelir tuzağından kurtularak 
bir an önce ekonomide sıçrama 
yapmak zorundayız” dedi.
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Genel seçim sonuçlarının toplumsal bir fırsata 
dönüştürülebileceğini kaydeden Dr. Lütfi Şimşek, 
yeni hükümet kurma çalışmalarının biran önce 
tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Şimşek, 
“İş adamlarının temsilcileri olarak bu aşamada 
temel beklentimiz ülke olarak yakaladığımız 
istikrar ve güven ortamının devamı, elde ettiğimiz 
kazanımların kaybedilmemesi ve ekonomimizin 
sekteye uğramaması için 7 Haziran seçimlerinden 
çıkan sonuçlara göre sürecin hızla işletilmesi ve 
yeni hükümeti kurma çalışmalarının bir an önce 
tamamlanmasıdır. Bizler bu sonuçların siyasi 
partiler tarafından milletimizin çıkarları göz 
önünde bulundurulması halinde toplumsal bir 
fırsata dönüştürüleceği kanaatindeyiz. Küçük 
matematik hesaplarının bir kenara bırakıldığı, 

katılımcı ve uzlaşmayla bir koalisyon hükümetini 
kurmak mevcut siyasi tabloya göre en akılcı çözüm 
olduğunu belirtmek istiyoruz. Hükümeti kurmak 
için tüm seçenekler denenmeden ve mevcut seçim 
sistemi değiştirilmeden erken seçime gidilmesinin 
sorunların çözümü değil, ertelenmesini anlamını 
taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
sözlerinin devamında, “Gelinen bu süreçte 
tüm siyasi partiler yeni hükümetin kurulması 
çalışmalarında milletimizin kendilerine yüklediği 
sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler. Meclis 
aritmetiğinden çıkan sonuçlara göre, kurulacak 
hükümetin ekonomik istikrar ve güven ortamının 
devam ettirilmesi, ülkemizin barış ve kardeşlik 

ortamının devam ettirilmesini sağlanması, 
darbe anayasasının değiştirilmesi, köklü bir 
eğitim ve hukuk reformu konularına öncelik 
vermesi ülkemizin geleceği ve elde edeceğimiz 
kazanımlarımız açısından hayati öneme sahiptir. 

Ülkemizde meydana gelen siyasi ve ekonomik 
gelişmeler ışığında iş dünyasının temsilcileri olarak 
yeni bir sürece girdiğimiz şu günlerde önceliğimiz 
seçim atmosferinden acilen çıkarak yeniden 
ekonomi olması gerektiğine inanıyor, seçimlerin 
ardından daha da gergin bir hal alan siyasi 
tutumlardan duyduğumuz rahatsızlığı dile getiriyor 
ve sizlerin önünde tüm siyasi partilerimizi sorumlu 
ve itidalli davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
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MÜSİAD KONYA 
ÖRNEK ŞUBE

MÜSİAD Konya Şubesi’nin 21. Olağan Genel Kurul Gala Programı yapıldı. Genel Kurul Gala 
Programına MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Konya Valisi Muammer Erol, AK Parti Konya 

Milletvekili Kerim Özkul, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Uğur Kaleli, AK Parti Konya İl Başkanı 

Musa Arat, Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Hüseyin Uyar, Önceki Dönem MÜSİAD Konya Şube 
Başkanları, MÜSİAD Üyeleri, Genç MÜSİAD Üyeleri ve basın mensupları katılım sağladı. 

Konya şube-
sinin Türkiye 
genelindeki 
diğer şube-

lere örnek olduğunu 
belirterek sözlerine 
başlayan MÜSİAD 
Genel Başkanı Nail 
Olpak yaptığı konuş-
masında, “MÜSİAD 25 
yılı geride bırakmış ve 
11 bin üyeye ulaşmış 
büyük bir ailedir. Bu yıl 
içerisinde de Mos-
kova, Bakü, Batum, 
Tokya, Cidde, Cenevre, 
Lyon, Strazburg ve Fas 
temsilciliklerimizin 
açılışını gerçekleş-
tireceğiz. Biz me-
deniyetimizin bize 
neler yüklediğinin 
farkındayız. Küresel 
yolda ilerlediğimiz 
gücü, üyelerimizden 
alıyoruz. 2014 yılına 
2013 yılının çalkan-

tılarının uzantılarıyla 
girdik. Bunlar Gezi ile 
başladı. 17 ve 25 Aralık 
operasyonlarıyla 
devam etti. Biz bütün 
bunlara rağmen 2014 
yılının 9 aylık sürecin-
de hedeflerimizden 
geri olmasına rağmen 
yüzde 2.8’lik büyüme-
yi önemsiyoruz.
 20 çeyrektir de 
Türkiye büyüyor. Aynı 
dönemde Avrupa 
Bölgesi binde 2 büyü-
yebildi. Kuzeyde Kırım, 
Ukrayna ve Rusya 
üçgeninde yaşananlar 
güneyde Suriye’deki 
olaylar elbette bu 
faktörlerin içerisinde. 
Cari açık da 9 ayda 18 
milyar geriledi. Bu yılı 
da 45 milyar lira ile 
kapatmayı hedefliyo-
ruz” diye konuştu. 

HAZİRAN 2015 
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek ise, “Bugün 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
21. yılımızı doldurmanın onu-
runu ve gururunu yaşıyoruz. 
1993 yılında yüreği Konya 
ve Türkiye sevdası ile yanan 
bir grup işadamı tarafından 
tohumları atılan şubemiz, 
bugün şehir ve ülke genelinde 
rüştünü ispat etmiş, tabiri 
caizse çınar ağacı gibi bizleri 
gölgesi altında toplayan bü-
yük bir aile haline gelmiştir. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
bizler, gerek bir ferdi olduğu-
muz bu aileyi layığıyla temsil 
etmek gerekse de Yeni Dünya 

düzeninde ülkemizin üstlendi-
ği misyona katkı sağlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
2014 yılı içerisinde faaliyet 
takvimimizi bu doğrultuda 
oluşturarak gerek ülkemizin 
2023 vizyonunda önüne 
koyduğu 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefinin ve gerekse 
de şehrimizin kendine koydu-
ğu 15 milyar dolarlık ihracat 
hedefinin gerçekleşmesi için 
programlar gerçekleştirmeye 
gayret gösteriyoruz. 

Şube olarak hedeflerimiz için 
çalışmalarımızı sürdürürken, 

toplum olarak siyasi tarihi 
darbelerle, askeri vesayetlerle 
muhtıralarla dolu olan bir 
milletin doğrudan demokrasi-
nin ilk uygulaması olan halkın 
cumhurbaşkanını kendi seç-
mesi uygulaması ile egemen-
liğin kayıtsız şartsız millette ait 
olduğuna, askeri darbelerin 
ve vesayetin son bulduğuna, 
daha saf bir ifadeyle ülke-
mizin eski Türkiye’den yeni 
Türkiye’ye geçişine şahit 
olduk. Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecinin ardından 
Başbakanlığa hemşerimiz 
Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
seçilmesi Konyalılar olarak 
bizleri ziyadesiyle memnun 

etmiştir. Konya’mızın bu yeni 
dönemde hak ettiği yerlere 
gelmesi için hep birlikte 
hareket ederek şehrimizin 
ve ülkemizin yararına olacak 
projeler üretmeliyiz. 

Ülke olarak gerek ekonomik 
ve gerekse de demokrasi 
alanında yakaladığımız büyü-
meyi hazmedemeyen karanlık 
odaklar geçmişte olduğu gibi 
bugün de farklı yapılanmalar 
ile karşımıza çıkmaktadır. 2013 
yılında gezi olayları ile ger-
çekleştirilmek istenen aslında 
milletin esaret altına alınarak 
ülkemizi yeniden o eski karan-
lık günlerine döndürmekti.

HAZİRAN 2015 
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Ancak hükümetimi-
zin ve milletimizin 
dirayeti sayesinde 
bu karanlık odaklar 

emellerine ulaşamamışlar, 
ülkemizi silahların susmadığı, 
askeri vesayetin kol gezdiği o 
karanlık günlerine döndüre-
memişler, 17 ve 25 Aralık ope-
rasyonlarıyla meşru iktidarı 
devirme girişiminde bulunan 
karanlık eller bir kez daha mil-
let tarafından cezalandırılmış-
tır. Bu anlamda yapılan kritik 
seçimler neticesinde millet 
vesayeti kesin olarak reddet-
miş ve kendini yönetecekleri 
kendinin belirleyeceğini bir 
kez daha göstermiştir. 2014 
yılı bu anlamda çok büyük 
önem arz etmektedir. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
devletin en üst makamlarına 
sızan bu kirli ellerle millet 
olarak hep birlikte mücadele 
edilmesini düşünüyor, bu 
konuda herkesin net bir tavır 
alması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Geçtiğimiz hafta Paris’te 
peygamberimizin karika-
türünü yayınlayan dergiye 

yönelik yapılan saldırıların 
İslam adıyla anılmasını kesin-
likle reddediyoruz. İslam dini 
hiçbir terör olayı ile aynı anda 
anılamaz. 

Yaşanan olayları bahane ede-
rek ülkemizi de bu olayların 
içine çekmek isteyenler karşı-
sında tüm dünyayı aklıselime 
davet ediyoruz. Ülkemizde 
provakasyon peşinde olan 
bazı medya kuruluşlarının 
haçlı zihniyeti ile birlikte 
hareket etmesini şiddetle 
kınıyoruz. Ülkemizin geçmişte 
yaşadığı 28 Şubat sürecinde 
neler kaybettiği hepimizin 
malumudur.  Şimdi yapılmak 
istenen de bu senaryonun 
devamı niteliğindedir. 

O dönemin en çok kay-
bedenleri olan Anadolulu 
İşadamları olarak bu son 
10 yıldaki kazanımlarımızı 
kaybetmek istemiyoruz. 
MÜSİAD Genel Merkezimiz 
tarafından uygulamaya konu-
lan Yönetimde üst üste 6 yıl 
görev yapan Yönetim Kurulu 
Üyelerinin dinlendirilmesi 

kuralı nedeniyle yeni yönetim 
Kurulunda görev alamayan 
İbrahim Özen, Ümit Olgun, 
Murat Özsandıkçı, Lokman 
Koyuncuoğlu, Serhat Yaya ve 
Alpaslan Şahin kardeşlerime 
bugüne kadar derneğimize 
vermiş oldukları katkılardan 
dolayı sonsuz teşekkür ediyor, 
Genel Kurulumuzun derne-
ğimiz, şehrimiz, milletimiz ve 
ülkemiz adına hayırlar getir-
mesini diliyor, tüm katılımcı-
larımıza saygı ve selamlarımı 
sunuyorum. 

Konya Ticaret Odası, Konya 
Sanayi Odası ve Konya Ticaret 
Borsası adına konuşan KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk ise,  
MÜSİAD 21 yıldır çok önemli 
çalışmaların altına imza 
atmıştır. Avrupa Birliği’nin 
2007 yılından bu yana pozitif 
büyüme gerçekleştireme-
diğini kaydeden Öztürk, 
“Almanya sadece yüzde 1 
büyüme ile devam ediyor. 
Türkiye ise büyümeye devam 
ediyor. AB’ye göre kıyasladı-
ğımızda yüzde 2.8 büyüme 
bizim için oldukça önemlidir. 

Siyasi istikrarın devam ettiği 
sürece Türkiye büyümeye 
devam edecektir. Biz fırsat ve 
tehditlerin altından başarıyla 
kalkmasını biliyoruz. Petrol 
fiyatlarının düşmesi olumlu 
karşılandı ama bunun olum-
suz tarafları da var. Rusya’da 
kriz yaşandı. Bize bir fırsat ola-
rak karşımıza çıktı. Rusya’daki 
ihracat yapmayı planlarken, 
petrol fiyatları düştü. Sonuç 
olarak Rusya biranda kötüleş-
ti. Bize etkisi de planladığımız 
ihracatın daralması oldu. Bir 
olayı her yönüyle incelemeli-
yiz” açıklamasında bulundu. 

Açılış konuşmalarının ardın-
dan MÜSİAD’ın yeni yönetim 
kurulu üyeleri basına tanıtı-
larak, plaket takdim edildi. 
Yeni yönetimde ise şu isimler 
yer aldı: “Dr. Lütfi Şimşek, 
Mehmet Ali Korkmaz, Ömer 
Saylık, Ömer Faruk Okka, 
Murat Çankırlı, Hıfsı Soydemir, 
Tuncay Özkan, Kazım Öztürk, 
Mustafa Öztaş, Abdurrahim 
Yalçın, Ali Çınar, Mevlüt Aydın, 
Mevlüt Tosunoğlu, Abdullah 
Kara, Mehmet Ali Özbuğday.
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İSO İLK 1000’NE GİREN 
ÜYE FİRMALARIMIZ

AKOVA SÜT

ENKA SÜT

İZİ SÜT KOM YAPI

KOMBASSAN KAĞIT

HELVACIZADE GIDA

ATİKER METAL

HAZİRAN 2015 
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KOMGIDA KOMPEN

KONYA ŞEKER SAFA TARIM

SELVA GIDA SERİN TREYLER

TOSUNOĞULLARI MOBİLYA

HAZİRAN 2015 
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YILIN ENLERİ
ÖDÜL ALANLAR

YILIN SANAT ADAMI İBRAHİM DIVARCI

YILIN STK’SI TİMAV - BAŞKAN ABDULLAH ECEVİT ÖKSÜZ

YILIN AKADEMİSYENİ PROF.DR. TURAN PAKSOY - DOÇ.DR. MEHMET MUCUK

YILIN KÜLTÜR ADAMI DR. MUSTAFA GÜÇLÜ

YILIN BÜROKRATI ÖDÜLÜ SGK İL MÜDÜRÜ MURAT MUSTAFA YAVUZ

YILIN SPOR ADAMI TORKUKONYASPOR BAŞKANI 
AHMET ŞAN ADINA FATİH YILMAZ

HAZİRAN 2015 
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Ak Parti Meram İlçe Başkanı İbrahim Özen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 21. Olağan Genel Kurulu sonrası 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu’na ziyarette bulundu.

AK PARTİ MERAM’DAN 
MÜSİAD KONYA’YA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile 
getiren Dr. Lütfi 
Şimşek, “1993 yılın-

da kurulan şubemiz aradan 
geçen 21 yıllık süre içerisin-
de şehrimizin ve ülkemizin 
sorunlarının çözümüne 
yönelik çalışmalar yürütmüş, 
şehrimizin ve bölgemizin 
yararına olacak projeler 
üretmek için gayret gös-
termiştir. Bizler de MÜSİAD 
Konya Şubemizin üstlendiği 
misyonu devam ettirmek 
adına Yönetim Kurulumuz 
ve üyelerinizle çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. 

Çalışmalarımızı yürütürken 
de odalarımız, borsamız, 
üniversitelerimiz, sivil 
toplum kuruluşlarımız, siyasi 
partilerimiz, iş dünyamızın 
temsilcileri, kısacası Kon-
ya’mızın tüm dinamikleri 
ile birlikte hareket etmeye 
özen gösteriyoruz. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak yeni 
dönemde de Konya’nın 
dertleri ile dertlenen, Konya 
için söyleyecek sözü, pro-
jesi olan herkesin yanında 
olmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
ne hayırlı olsun dileklerini 
ileten AK Parti Meram İlçe 
Başkanı İbrahim Özen de, 
“Sivil toplum kuruluşlarının 
ülkelerin gelişimi açısından 
önemi büyüktür. 

Bu noktada MÜSİAD’ın 
yaptığı çalışmaları yakından 
takip ediyoruz. MÜSİAD 
bizim değer verdiğimiz bir 
kurum. 

Bizler de AK Parti olarak 
Konya’mızın ve ülkemizin 
yararına olacak çalışmalar 
yürüten herkesin yanında 
olmaya devam edeceğiz. 

Ülkemizin 2023 vizyonunda 
belirlediği hedeflerin ger-
çekleşmesi için iş dünya-
mıza büyük sorumluluklar 
düşmektedir. 

AK Parti olarak ülkemizin 
önüne koyduğu bu hedef-
lerin gerçekleşmesi adına 
iş dünyamızla yakın temas-
larımızı bundan sonra da 
devam ettireceğiz. 

Ülke olarak yeni bir dönem 
içerisindeyiz. 

Yeni Dünya düzeninin 
oluştuğu günümüzde ülke-
mizin üstlendiği misyonu 
millet olarak el ele vererek 
gerçekleştireceğimize olan 
inancımız tamdır” ifadelerini 
kullandı.         
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“KARAPINAR TERMİK 
SANTRALİ PROJESİ MUTLAKA
KONYA’DA KALMALIDIR”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, Konya Şeker Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. nin Soma B Termik 
Santrali özelleştirilmesi ihalesini 

kazanması ve Konya’nın Karapınar ilçesinde 
yapılması planlanan Termik Santral ile ilgili yazılı 
değerlendirmelerde bulundu.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
yaptığı değerlendirmede “2013 yılında Kangal 
Termik Santral ihalesini kazanarak enerji 
sektörüne büyük adım atan Konya Şeker Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. nin, 2015 yılının ilk özelleştirme 
ihalesi olan Soma B Termik Santralinin ihalesini 
685,5 milyon dolarla en yüksek teklifi vererek 
kazanmış olması ve enerji sektöründeki 
ilerleyişini sürdürmesi Konya iş dünyasının 
temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle memnun 
etmiştir. Yaptığı yatırımlarla şehrimizin ve 
ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayan 

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kutluyor, 
başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” 
ifadelerine yer verdi. 
Konya’nın Karapınar ilçesinde yapılması 
planlanan Karapınar Termik Santrali Projesi’ne 
de değinen MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “MÜSİAD olarak bu projeyi çok 
önemsiyoruz. Proje, Türkiye’nin enerjide dışa 
bağımlılığını azaltacak olması ve sanayide 
kullanılan enerji maliyetini düşürecek olması 
bakımından hayati önem taşıyor. Ayrıca proje 
sayesinde binlerce kişinin istihdam edilecek 
olması projenin önemini bir kez daha ortaya 
çıkarıyor. Konya sanayisi bu denli büyük projeleri 
layıkıyla gerçekleştirebilecek teknik donanıma ve 
iş gücüne sahiptir. Bu proje, üretime, istihdama 
ve kazancını yine üreticisiyle paylaşmaya 
değer veren Anadolu sermayesinin ve Anadolu 
insanının olmalıdır. Karapınar Termik Santral 

Projesinin de Konya’nın tüm taraflarını içine 
alacak bir modelle Konya’mıza kazandırılması 
en büyük temennimizdir. Proje, hem bölge 
ekonomisine katkı sağlayacak hem de Türkiye’nin 
2023 vizyonunda önüne koyduğu 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefine 15 milyar dolarlık 
katkı sağlama amacına hizmet eden Konyalı 
Sanayicinin işini kolaylaştıracaktır. Bu proje 
Konya’nın enerji arz güvenliğini de beraberinde 
getirecektir. MÜSİAD Konya Şubesi olarak bizler 
böylesine önemli bir projenin kesinlikle Konya’da 
kalması için taşın altına 
elimizi koymaktan 
çekinmeyeceğiz, 
projenin Konya’da 
ve Konyalıda 
kalmasını 
istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.                               
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“MİLLET OLARAK TARİHİMİZE 
DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMALI

 VE DEĞER VERMELİYİZ”

MÜSİAD Konya Şubesi 
Brifing salonunda ger-
çekleştirilen programın 
açılış konuşmasını yapan 
Genç MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Emre Babayiğit, 
“Gençlik olarak tarih bilinci 
hiçbir zaman aklımızdan 
çıkmamalıyız. Tarihimiz 
her zaman kutup yıldızı-
mız olmalıdır. Geçmişini 
bilemeyen geleceğine 
yön veremez. Millet olarak 
Yeni Türkiye sevdamız var. 
Bu sevdanın altının boş 
olmaması için tarihimizi 
iyi bir şekilde incelememiz 
gerekiyor.” dedi.  

Açılış konuşmasının ardın-
dan konferansa geçildi. 
Herkesin fikrinde, zikrinde 
ayrı bir tarih dünyasının 
yattığını söyleyerek sözleri-
ne başlayan Doç. Dr. Haşim 
Şahin, “En çok övündüğü-
müz tarih Osmanlı tarihidir. 
Osmanlı ile övünüyoruz 
ama 36 padişahın haya-
tını konu alan akademik 
kitabımızın sayısı bir elin 
parmakları kadar. 

Bu kadar tarihe karşı övün-
mekle birlikte duyarsızız. 
Hiçbir bilgimiz yok. Dola-
yısıyla tarih, bizim kana-

yan yaramızdır” şeklinde 
konuştu.
Osmanlı’daki Ahilik teşki-
latına da değinen Doç. Dr. 
Haşim Şahin, “Ahiler, esnaf 
teşkilatını oluşturur. Belli 
erdemleri var. Yiğitlik, kar-
deşlik ve cömertlik olmak 
üzere 3 temel esas üzerine 
kurulurlar. Yani ahide bu 3 
esas olması gerekir.

 Yiğitlik, korkusuzluk, 
zulüm anlamına gelmesin. 
Kardeşlik esası ise, Mümin-
ler ancak kardeştirler 
düsturuna dayanır. 
Ahi, adildir. Çünkü malı 
adil anlamda dağıttı-
ğınız zaman bir anlam 
ifade eder. Herkese adil 
olacaksınız. Adalet, her 
zaman eşitlik anlamına 
gelmez. Çok yoksula 

daha fazla vermek, daha 
az ihtiyacı olana daha az 
vermek de bir adalettir. 

Kimsenin kötülüğünü 
düşünmeyeceksiniz. Kim-
senin arkasından kuyusunu 
kazmayacaksınız. Gıybet 
etmeyeceksiniz. 

Sonra akrabadan başlamak 
üzere yakınlara yardım 
etmeyi bileceksiniz. Yardım, 
ahiliğin temel esasıdır. Sen 
zenginsin, akraban yoksul. 

Bütün müminler birbiri-
nin akrabasıdır. Cenab-ı 
Hakk’ın yakınlara yardım 
etmeyi emretmesindeki 
‘yakınlar’ bizlerin Müslü-
man kardeşleridir. Ahiler 
ahlaksızlığı da reddeder. 
Ahlaksızlığın da birkaç 
boyutu vardır. 
Bunlar mal çalamazsınız, 
bozuk mal üretemezsiniz, 
haram mal imal edemez-
siniz, can alamazsınız 
ve benzeri ahlaksızlıklar 
asla bir ahide bulunmaz. 
Toplum olarak geçmişimiz-
de olduğu gibi bugün de 
yeniden dünyaya hükme-
den bir toplum olmak için 
hepimize önemli görevler 
düşmektedir” ifadelerine 
yer verdi.

Programın sonunda Genç 
MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Emre Babayiğit, Doç. 
Dr. Haşim Şahin’e günün 
anısına hediye takdim etti. 
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Genç MÜSİAD Konya Şubesi Tecrübe Paylaşımı Toplantılarında Osmanlı Devleti’nin 716. Kuruluş 
Yıl dönümü konusu masaya yatırıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Şahin katılımcılara Osmanlı Devleti ve Türk Tarihi hakkında bilgiler 
verdi. Konferansın öncesinde ecdadımız için Kur’an-ı Kerim okunarak hatim duası yapıldı.    



MEVLANA KALKINMA AJANSI
2015 MALİ DESTEK PROGRAMINI 
İŞ DÜNYASINA TANITTI

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma toplantılarında gündem MEVKA 2015 Mali Destek 
Programı oldu. Mevlana Kalkınma Ajansı Uzmanı Mücahit Kınalı, Konya iş dünyasına 
Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı için proje çağrısında bulunduğu Yenilenebilir 

Enerji Mali Destek Programı hakkında geniş bilgiler verdi. Konferansa MEVKA Genel 
Sekreterinin yanı sıra çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi katılım sağladı.    

2015 yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek 
Programı hakkında açıklamalarda 
bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “MEVKA 
olarak bugüne kadar üreticiyi, sanayiciyi, 
girişimciyi ar-ge alanında, inovasyon 
alanında ve teknolojik alanlarda 
desteklemeye çalıştık. 

Bu yıl bölgede farkındalık oluşturmak, 
ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını 
azaltmak, enerji konusunda üretime 
özendirmek ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dikkat çekmek adına 
enerji konusunda proje çağrısına çıktık. 
23 milyonluk bütçe ayırdığımız proje 
çağrımız kapsamında bölgede enerji 

üretimini ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını artırmayı amaçlıyoruz” 
şeklinde konuştu.
MÜSİAD Konya Şube Başkan Vekili 
Mehmet Ali Korkmaz ise, “Enerji konusu 
ülke olarak üzerinde durduğumuz en 
önemli ve en hassas konudur. Çünkü ülke 
olarak enerjiye ciddi manada maliyet 
ayırıyoruz. Gerek sanayide gerekse de 
evlerimizde kullandığımız enerjiye 
ayırdığımız maliyetler dünya ülkeleri 
arasında oldukça yüksek durumda. 

Bu sebeple enerji üretimi ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı 
konusunda hepimize önemli görevler 
düşmektedir. MEVKA’nın yapmış olduğu 
bu proje çağrısının, bölgede farkındalık 
oluşturması ve bu sayede ülkemizin 
enerjide dışa bağımlılığının azalmasına 

katkı sağlayacak projeleri ortaya 
çıkarması en büyük arzumuzdur” 

dedi.       

Açılış konuşmasının 
ardından konferansa 

geçildi. Sanayicilerin 
maliyetlerinin 
büyük kısmını 
enerji giderlerinin 
oluşturduğunu 
belirterek sözlerine 
başlayan Mevlana 

Kalkınma Ajansı 
Uzmanı Mücahit Kınalı, 

“Ülkemizin enerjiye 
duyduğu ihtiyaç her geçen 

yıl daha da artmaktadır. 
Ülkemizin 2023 yılı ihracat 

hedefleri doğrultusunda daha 

fazla üretmek zorunda olduğu hepimizin 
malumu. Bu üretim gereksinimi daha 
fazla enerji talebini de beraberinde 
getirmektedir. Dünya ülkeleri artık 
ihtiyaçları olan elektrik enerjisini alternatif 
enerji kaynaklarından karşılıyor. Bu 
kaynaklar arasında rüzgâr enerjisini, güneş 
enerjisini, biyogaz enerjisini ve jeotermal 
enerjiyi sayabiliriz. Dünya üzerindeki 
ülkelerin stratejik ve coğrafi özelliklerinin 
elverdiği ölçüde yenilenebilir ve alternatif 
enerji kaynaklarına yöneldiğini görüyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Mevlana Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali 
Destek Programı ile detaylara da değinen 
Kınalı, “Ajans olarak, kar amacı güden 
ve kar amacı gütmeyen proje sunacak 
kuruluşlara yenilenebilir enerji konusunda 
destek vereceğiz. Temel amacımız ise 
öncelikli olarak Konyalı ve Karamanlı 
firmalarımızın enerji konusunda yatırım 
yapmalarını sağlamak ve aynı zamanda 
da yeterli teknik donanıma ve proje yazma 
kabiliyetine sahip insan gücünü bölgemize 
çekmektir. Destek kapsamında proje 
sahipleri ajansımızdan asgari olarak 100 bin  
, azami olarak ise 500 bin   talep edebilecek. 
Asgari destek oranlarımız kar amacı güden 
kurumlar için %20, azami destek oranımız 
ise %50, kar amacı gütmeyen kurumlar 
için asgari destek oranımız %25, azami 
destek oranımız ise %75’tir. Projeler için 
son başvuru tarihi ise 24 Mart 2015’tir” 
ifadelerine yer verdi. 

Toplantının ardından MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkan Vekili Mehmet Ali Korkmaz, günün 
anısına Mücahit Kınalı’ya hediye takdim 
etti. 
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Her şeyin hızla değiştiği dünya düzeninde 
ülke olarak bu değişim ve dönüşüme 
hızla ayak uyduruyor ve sürekli kendimizi 

yeniliyoruz. Artık daha fazla üreten, teknolojiyi 
daha çok kullanan, bölgesinde ve dünyada 
gelişen olaylara karşı tepkisini çekinmeden dile 
getiren, haklının yanında haksızın karşısında 
yer alan, dünya çapında projelere imza atan 
ve günden güne kendini geliştiren bir toplum 
konumundayız. Millet olarak, başkalarının 
yazdığı senaryolarda figüranlık eden değil, kendi 
senaryosunu kendi yazan, kararlarını kendi alan 
ve uygulayan bir ülkede yaşıyoruz. Günümüzde 
her alanda yakalanan huzur ve güven ortamı, 
ekonomik alanda da meyvesini vermiş, dünya 
üzerinde birçok ülke ekonomik krizlerle mücadele 
ederken ülkemiz büyümesini istikrarlı bir şekilde 
sürdürmüş ve dünyada parmakla gösterilen 
ülkeler arasındaki yerini almıştır. Millet olarak 
kısa sürede elde ettiğimiz kazanımlarımız tabi 
ki bununla da sınırlı değildir. Eski Türkiye’nin 
alışkanlıklarından olan vesayetler, muhtıralar, kriz 
dönemleri son bulmuş, milletimiz birçok alanda 
özgürlüklerine yeniden kavuşmuştur. Ülkemizi 

dışarıdan ve içeriden yıpratmaya çalışan şer 
odakları her ne kadar eski Türkiye özlemi duysalar 
da milletimiz her defasında Yeni Türkiye idealine 
sahip çıkmış, sahip olduğu ekonomik güce 
dayanarak ülkeyi yönetenleri tahakküm altına 
almak isteyenlere fırsat vermemiş ve milli irade 
örneği ortaya koymuştur.  
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, ülkemizde yaşanan 
tüm bu olumlu gelişmeleri memnuniyetle 
karşılıyor, eski Türkiye özlemi güdenlerin ve 
millet iradesini görmezden gelenlerin karşısında 
olacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Evrensel 
hukuk kurallarının üstünlüğüne ve demokrasiye 
olan inancımızla, milli iradenin egemen kılınması, 
tesis edilen huzur ve istikrar ortamının devam 
etmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de doğru 
olduğuna inandığımız her şeyi yüksek sesle dile 
getirmeye devam edeceğiz.
2023 Türkiye’sini imar etmek üzere çıkılan bu 
kutlu yolda bizler de işadamları derneği olarak, 
hazırladığımız raporlarla, çözüm önerileri ile 
ülkemizin, şehrimizin ve iş dünyamızın sorunlarına 
ışık tutmaya çalışıyor, sanayicilerimizin işini 
kolaylaştıracak yeni projeler üretme çalışıyoruz. 

Ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 
Konyalı sanayiciler olarak 15 milyar dolar katkı 
verebilmemiz için Başbakanımızın “Merkez 
Şehir” olarak tanımladığı şehrimizin liman 
bağlantısının mutlaka sağlanması gerekmektedir. 
Bu noktada şubemiz tarafından hazırlanan 
ve yetkili makamlarca yatırım planına alınan 
Konya-Karaman-Mersin Lojistik Merkez Projesi’nin 
bir an önce hayata geçirilmesinin önemi bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. İhracat hedeflerimizi 
yakalamanın bir diğer yolu da yeni pazarlara 
ulaşmaktan geçmektedir. Bu sayede ülkemize 
hem daha fazla döviz girdisi sağlanacak, hem de 
ihracat yapımız sürekli dinamik kalacaktır. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak bu bilinçten hareketle Konyalı 
sanayicilerimizin katılımı ile yurtdışı iş gezileri 
düzenliyor, yabancı işadamı heyetlerini şehrimizde 
ağırlıyor, temaslarımız esnasında yabancı işadamı 
heyetlerine Konya’mızın yatırım ortamlarını 
anlatarak kendilerini yatırım yapmak üzere 
şehrimize davet ediyoruz. 

Tarihimize ve kültürümüze verdiğimiz değerden 
hareketle Anadolu Selçuklu Medeniyetinden 
bizlere miras kalan Kızılören Han’da Selçuklu 
Medeniyetimize ait sosyal ve kültürel dokuyu 
günümüzde yaşatmak ve kültürel faaliyetler 
gerçekleştirmek üzere yeni projeler üzerinde 
çalışıyoruz.
MÜSİAD Konya Şubesi olarak şunu özellikle belirtmek 
isteriz ki, Yeni Türkiye’nin inşasını gerçekleştirdiğimiz 
bugünlerde millet olarak birliğe ve beraberliğe her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gün birlik 
olma, beraber olma günüdür. Bizler, her alanda 
istikrarı yakalayan ülkemizin orta gelir tuzağından 
bir an önce kurtularak vakit kaybetmeden sıçrama 
yapması gerektiğine inanıyoruz. 

Herkes artık şunu iyi bilmelidir ki, kurulduğu günden 
bugüne özgürlükten, demokrasiden ve millet 
iradesinden yana aldığı tavır, ülkemizin ihracatına, 
ekonomisine, istihdamına, sosyal ve kültürel 
gelişimine sağladığı katkı, bugün itibari ile Türkiye’de 
86, dünya üzerinde 172 noktada şubesi bulunan 
teşkilat yapısı ile MÜSİAD Camiası, Türkiye’nin yeni 
gücü ve taşıyıcı unsurudur.

HAZİRAN 2015 
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“TÜRKİYE’NİN YENİ 
GÜCÜ MÜSİAD”



Sözlerine ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek başlayan Dr. Lütfi 

Şimşek, “MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak kurulduğumuz günden bu-
güne kadar gerek Konya’mızın ve 
gerekse de şehrimizin gelişimine 
katkıda bulunmak amacıyla çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Yurtdışı, 
yurtiçi iş gezilerimizle, fuar orga-
nizasyonlarımızla üyelerimizin ve 
Konyalı sanayicilerimizin ticaret 
hacimlerini artırmaya yönelik 
faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 

Şube olarak bu faaliyetlerimizi 
gerçekleştirirken Konya’mızın 
tüm yapıtaşlarıyla istişare 

etmeye ve işbirliği içerisinde 
olmaya özen gösteriyoruz. 
Konya’mızın yıllardır yakaladığı 
birlik ve beraberlik ruhuna uygun 
bir şekilde hareket etmek temel 
prensiplerimiz arasında yer alıyor. 
Ülkemizin içinde bulunduğu bu 

yeni dönemde önüne koyduğu 
hedeflere ulaşması için Konyalı 
sanayiciler olarak daha fazla 
üretmeli ve Başbakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun merkez 
şehir olarak tanımladığı şehri-
mizin yeni dönemde daha fazla 
gelişmesi için yeni projelere imza 
atmalıyız.

Bizler Konya’mızın sorunlarını 
ve çözüm önerilerini her 
platformda dile getirmeye 

devam edeceğiz. Bu sorunların 
çözümü noktasında ancak 
birlikte hareket edersek daha 
hızlı çözüme ulaşırız. Çünkü bizler 
tüm dinamiklerimizle birlikte 
Konya’yız. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak yeni dönemde de birlikte 
hareket etmeye ve çözüm üret-
meye devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’e ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine hayırlı olsun 
dileklerini ileten Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, 
“Sivil toplum kuruluşları görüşleri 
ile duruşları ile bir topluma yön 
veren kurumlardır. MÜSİAD Konya 
Şubesi de, geçmiş dönemlerde 
gerek şehrimizin ve gerekse de 
ülkemizin ekonomik, sosyal, 
siyasal ve kültürel gelişiminde 
önemli görevler üstlenerek bu 
misyonu layıkıyla gerçekleştiren 
kurumların başında gelmektedir. 
MÜSİAD, Konya’da her dönemde 
birleştirici güç olmuştur. 

MÜSİAD Konya Şubesi’nin 
geçmişte olduğu gibi bugün 
de yeni Türkiye’nin inşası için 
çalışmalarını sürdüreceğine olan 
inancımız tamdır. 2023 vizyonu 
için ülkemizin önüne koyduğu 
500 milyar dolarlık ihracat 

hedefine Konya olarak 15 milyar 
dolarlık katkı yapılması hedefi 
doğrultusunda hepimize büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Bu 
hedefin gerçekleşebilmesi için hep 
birlikte hareket etme kültürümüzü 
sürdürmeliyiz. Ülkemizin geçmişte 
ne badirelerden geçtiği hepimizin 
malumudur. Millet olarak çok 
zorlu süreçlerden geçtik ve büyük 
bedeller ödedik. 

Günümüzde baktığımızda ise 
ülkemiz hem büyüyen ekonomisiyle 
hem de gelişen demokrasisi ile böl-
gesinde ve dünyada sözü dinlenen 
ülkeler arasında yer alıyor. 

Ülkemizin yeni dönemde üstlendiği 
bu misyonun gerçekleşmesi için, si-
vil toplum kuruluşları, üniversiteler, 
odalar kısacası Konya’mızı oluşturan 
tüm dinamikler olarak daha çok 
çalışmalıyız” ifadelerine yer verdi.         

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, 21. Olağan Genel Kurul sonrası MÜSİAD Konya Şube Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu’na ziyarette bulundu.
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“BİRLİKTE KONYAYIZ”



MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB)’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri KONESOB 
Başkanı Ali Osman Karamercan’ı 
makamında ziyaret ederek bir süre 
görüştü. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren KONESOB Başkanı Ali 
Osman Karamercan, “Son dönemde 
Konya’mız tüm resmi kurum ve 
kuruluşları, meslek odaları, sivil 
toplum kuruluşlarıyla güzel bir 
birliktelik örneği göstermektedir. 
KONESOB olarak biz bu birliktelikten 

oldukça memnuniyet duymaktayız. 
Esnaflar olarak ülkedeki istikrarın 
devamını istiyor, Konya ve 
Türkiye’mizin gururu hemşerimiz 
ve Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’na desteğimizi sonuna 
kadar sürdürmek istiyoruz” dedi. 

Görüşmede MÜSİAD çalışmaları 
hakkında bilgi veren ve Konya’nın 
birlik beraberliğinin devamının 
önemine dikkat çeken MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
de konuşmasında, “Konya’nın ve 

kurumlarımızın gösterdiği birlik 
beraberliğin devamı ve bu konudaki 
istikrar çok önemli. MÜSİAD olarak 
bize düşen görev ne varsa yapmaya 
çalışıyoruz” dedi.

MÜSİAD’ın üstlendiği misyonu 
ve çalışmalarını takdir ettiklerini 
belirten KONESOB Başkanı Ali 
Osman Karamercan, “Bu birlik ve 
beraberliği devam ettirdiğimiz 
sürece Konya’mız kazanacak. 
Türkiye’ye örnek olacağız” dedi.
Başkan Karamercan konuşmasının 

sonunda ahilik kültürünün 
yaygınlaştırılmasının önemine de 
değinerek, “KONESOB olarak ahiliğe 
çok önem veriyoruz. Bu değerimizin 
ön plana çıkması ve okullarda ders 
olarak okutulmasını istiyoruz. Bu 
konuda girişimlerimiz var. Hep 
birlikte ahiliği yaşatmalıyız” diye 
konuştu.

Görüşme sonrası MÜSİAD Yönetim 
Kurulu ve KONESOB yöneticileri 
günün anısına hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

“MÜSİAD KONYA’DAN 
KONESOB’A ZİYARET”

HAZİRAN 2015 

24



Yemeğin ardından ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek sözlerine başlayan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek, “Bu tür ziyaretler, 
toplantılar, karşılıklı fikir alışverişleri 
şehrimizin ve iş dünyamızın dinamiği 
açısından önem arz etmektedir. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak gerçek-
leştirdiğimiz 21. Olağan Genel Kurulu-
muzun ardından daha fazla dışa açılım 
ve 15 milyar dolarlık ihracat hedefimiz 
doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun-
laştık. Bu noktada Konya Sanayi Odası 
olarak bizlere bugüne kadar verdiğiniz 
desteğin devam edeceğine şüphemiz 
yoktur. Konya olarak yakaladığımız 
birlik ve beraberlik ruhunun devam 
etmesi adına şube olarak elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz.
 Şube olarak Konya’mızı bulundu-

ğumuz her platformda en iyi şeklide 
temsil etmek için çalışıyoruz. Aynı 
şekilde şehrimizi yurtdışında da 
layıkıyla temsil etmek ve ihracat 
hedefimize katkı sağlamak için yurtdışı 
iş gezileri ve yabancı yatırımcıların 
şehrimize daveti noktasında bu yeni 
dönemde daha fazla ağırlık vereceğiz. 
MÜSİAD olarak kurucuları arasında yer 
aldığımız DEİK’in (Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu) çalışmalarını yakından takip 
ediyoruz.

 Ekonomi Bakanlığı’na bağlanarak yeni 
bir yapılanma içine giren DEİK’le ilgili 
olarak, gerek üyelerimizi ve gerekse 
de Konyalı sanayicilerimizi üyelik 
noktasında yönlendiriyor ve yurtdışı 
iş gezilerine katılmaları noktasında 
telkinde bulunuyoruz. 
Şehrimize yabancı yatırımcıları 
çekmek, yeni pazarlara ulaşmak ve 

yeni hedef pazarlar belirlemek adına 
bu kurumu çok önemsiyoruz. Şehir 
olarak rüzgârı arkamıza aldığımız bu 
yeni dönemde dış dünyaya açılmalı, 
yönümüzü dışa çevirmeliyiz” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü de, MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne hayırlı olsun dileklerini su-
narak başladığı konuşmasında, “Konya 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak 
görevi devraldığımız günden bugüne 
MÜSİAD’ın desteğine ne zaman ihtiyaç 
duysak yanımızda olduğu bir dönemi 
yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. 
Bizler de sizlere çalışmalarınızda 
her türlü desteği vermeye devam 
edeceğiz. 

Birlikte Konya’yız söylemini ve anlayı-
şını hayata geçirmek adına MÜSİAD’ın 

yaptığı çalışmaları yakından takip 
ediyor ve takdirle karşılıyoruz.
 MÜSİAD Konya Şubesi üye profili ve 
gerçekleştirdiği faaliyetleri açısından 
şehrimizin lokomotifi konumun-
dadır. Konya’nın üretim gücünün 
gösteren büyük ve etkili bir sivil 
toplum kuruluşudur. 

Bu yeni dönemde hem şehir olarak 
hem de ülke olarak 2023 hedefleri-
mize birlikte odaklanmalıyız. Çünkü 
millet olarak hedeflerimizi büyük. 
Katma değeri yüksek ve teknoloji 

ürünlerin üretimi günümüzde önem 
kazandı. 

Konyalı sanayiciler olarak Ar-Ge ve 
İnovasyona bu dönemde her zaman-
kinden daha fazla değer vermeli, yeni 
teknoloji üretmeli ve üretim odaklı ça-
lışmalıyız. Konya, sanayideki gelişimini 
bugüne kadar kendi öz sermayesi ile 
gerçekleştirmeye çalışan bir şehirken, 
bugün yabancı yatırımcıların ilgisini 
çeken ve yatırım yapılan bir şehir 
haline geldi. 

Daha fazla yabancı yatırımcıyı 
şehrimize çekmek için çalışmalarımız 
sürüyor. Yeni dönemde şehir olarak 
yakaladığımız sinerjinin devam etmesi 
adına birlikte hareket etmeye devam 
edeceğiz” ifadelerine yer verdi.        

“MÜSİAD, KONYA 
EKONOMİSİNİN 
LOKOMOTİFİDİR”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İki heyet 
akşam yemeğinde bir araya geldi.
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Gerçekleştirdikleri ziyaretten 
dolayı MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine 
teşekkür eden Konya İl 
Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, 
“Gerek ülkemizin gerekse de 
şehrimizin refah seviyesinin ve 
yaşam standartlarının yüksek 
olması adına iş dünyamıza 
önemli görevler düşmektedir. 
Ülke olarak daha fazla üretmek 
ve çalışmak zorundayız. 

Tabi İslam dinine mensup olan 
Müslümanlar olarak da ya-
şantımızda olduğu gibi ticaret 
hayatımızda da dinimizin bize 
emrettiği kuralları uygulama-
lıyız.

 Biz Müslümanlar Kur’an-ı 
biran olsun hayatımızdan 
çıkarmamalı, Peygamber Efen-
dimizin sünneti doğrultusunda 
hayatımızı idame ettirmeliyiz. 

Ticaret hayatında da bu böyle 
olmalı. Yaşantımızın ve ticaret 
hayatımızın dinimizin emretti-
ği kurallar çerçevesinde olması 
için de dini eğitimin önemi 
bir kez daha ortaya çıkıyor. 
Ülkemizde yıllarca İmam Hatip 
Liselerinin önü kapalıydı. 

Bu lisede okurken üniversite 
eğitimi almak çok zordu. 

Bizler imam, hafız, hatip 
olacak veya din eğitimi verecek 
neslimiz kalmayacak diye 
endişe ediyorduk. Neyse ki 
devletimizin eğitim alanında 
yaptığı düzenlemelerle bu 
uygulamalardan vazgeçildi ve 
çocuklarımız artık erken yaşta 
dini eğitim alabilir duruma 
geldi. 

Artık üniversitelere girme 
konusunda şartları eşit. 
Bizler bu durumdan son 

derece memnunuz. Çünkü biz 
Müslümanlar ancak dinimizin 
bize emrettiği ölçüde yaşar 
ve Kur’an-ı hayatımıza tatbik 
edersek gerçek anlamda başa-
rıya ulaşırız” şeklinde konuşu. 

Dini eğitim konusunda devletin 
yapmış olduğu uygulama-
lardan son derece memnun 
olduklarını vurgulayan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek ise, “Bu konuda yapılan 
çalışmalar takdire şayandır. 

Bu sayede geleceğimiz 
olan çocuklarımız hem dini 
eğitimlerini alabiliyor hem de 
üniversite eğitimlerine devam 
edebiliyorlar. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
yıllarca İmam Hatip Liseleri’nin 
önünün açılması gerektiğini ve 
erken yaşta din eğitimin olması 

gerektiğini her platformda dile 
getirdik. 

Bizler de MÜSİAD olarak gele-
cek nesillerimizin refah içinde 
yaşamalarını temin etmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

İş dünyasının temsilcileri olarak 
bizler, çocuklarımızın hem 
dini eğitim almalarının hem 
de mesleki eğitim almalarının 
önemli olduğuna inanıyoruz. 

Çünkü ülkemizin refahı için 
mühendise ve yetişmiş teknik 
elemana da ihtiyaç var. 

Peygamberimizin yaşantısında 
ve ticaret hayatında gösterdiği 
özeni göstermeliyiz. Bu sayede 
hem işlerimiz bereketlenir 
hem de çalışırken ibadet etmiş 
oluruz” ifadelerini kullandı.             

“MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDEN 
İL MÜFTÜSÜ’NE ZİYARET”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar’ı makamında ziyaret etti. 

HAZİRAN 2015 

26



HAZİRAN 2015 

27

MÜSİAD KONYA HEYETİ 

MACARİSTAN GEZİSİ’NDE YER ALDI 
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NUN 

T.C. Başbakanı 
Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nun 
himayelerinde ger-
çekleştirilen Maca-

ristan-Türkiye İş Forumunun 
ardından değerlendirmeler-
de bulunan MÜSİAD Konya 
Şube Başkan Vekili Mehmet 
Ali Korkmaz, “MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, DEİK’in çalış-
malarını ülkemizin 2023 yılı 
ihracat hedefleri doğrultu-
sunda önemsediğimizi ve bu 
çalışmaları bir fırsat olarak 
gördüğümüzü her platform-
da dile getiriyoruz.

 MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
daha önce yine DEİK tarafın-
dan gerçekleştirilen Güney 
Afrika ve Latin Amerika İş 
Gezilerine de katılım sağla-
mıştık. Buralarda yapılan iş 
gezilerinin olumlu dönüşleri-
ni alıyoruz. 

Bu ziyaretlerin devletimiz 
nezdinde en üst düzeyde 
katılımlarla gerçekleşmesi 
gezilerin daha da verimli 
geçmesini sağlıyor. 

Ülke olarak hedeflerimiz çok 
büyük ve biz bu hedefleri-
mize daha hızlı bir şekilde 
ulaşmak için daha fazla 
çalışmalı, daha fazla üretmeli 
ve aynı zamanda daha fazla 
ihracat gerçekleştirerek ülke-
mize daha fazla döviz girdisi 
sağlamalıyız. 

Günümüzde uluslararası 
pazarda rekabet şartları her 
geçen gün daha da ağırlaş-
makta ve uluslararası Pazar 
daralmaktadır. 

Ülke olarak yeni pazarlara 
ulaşma noktasında sürekli 
arayış içerisinde olmamız 
gerekiyor çünkü bölgemizde 
yaşanan olaylardan çok 

çabuk etkilenen bir ihracat 
eğilimimiz var. 

Tabi Türk sanayiciler olarak 
yeni pazar arayışlarımızı 
sürdürürken bir yandan da 
ihracat konusunda alışık 
olduğumuz Avrupa paza-
rında kalıcı olmak ve pazar 
payımızı artırmak da önem 
arz ediyor. 

Bu anlamda Macaristan’la 2 
milyar dolar olan ikili ticaret 
hacmimizi artırmaya yönelik 
olarak gerçekleştirilen iş 
forumunun amacına ulaşaca-
ğına inanıyoruz. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
gerek ülkemizin gerekse 
de şehrimizin hedeflerine 
ulaşması adına yurtdışı iş 
gezilerimizi sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
bünyesinde bulunan Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK) tarafından 23-24 
Şubat 2015 tarihleri arasında 

T.C. Başbakanı Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun 
himayelerinde Başbakan 

Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekçi, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli, AB Bakanı Volkan 

Bozkır, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Yasin 
Aktay’ın da katılımlarıyla 

gerçekleştirilen, Macaristan-

Türkiye İş Forumu’na 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkan Vekili Mehmet Ali 

Korkmaz, Özen Kompresör 

Yönetim Kurulu Başkanı 
ve MÜSİAD Konya Şube 
Üyesi İbrahim Özen ile 
Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu 

Başkanı Recep Konuk da 

katılım sağladı. Heyet, T.C. 

Başbakanı Sayın Ahmet 
Davutoğlu ile aynı uçakta 

seyahat eden işadamlarının 

içinde yer alarak Konya’yı 

temsil etti.  
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Özen Kompresör Yönetim Kurulu 
Başkanı ve MÜSİAD Konya Şube 
Üyesi İbrahim Özen de, “Ülkemizin Yeni 
Türkiye yolunda kendine koyduğu hedefler 
doğrultusunda millet olarak hepimize çok 
büyük sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. 
Bu hedefler ülkemizin yeni oluşan dünya 
düzeninde daha fazla söz sahibi olması için 
büyük öneme sahip. Ülkemiz gelişmekte 
olan ekonomisi ile birçok dünya ülkesine 

örnek durumda. Avrupa ülkeleri krizle 
mücadele ederken ülkemiz ekonomik büyü-
mesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. 
Bu istikrarlı büyümenin devam etmesi adına 
Devletimizin sanayicilere verdiği destek 
devam ediyor. Gerek Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerekse de 
Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu 
yurtdışı gezilerine beraberinde işadamlarını 
da götürerek Türk sanayicilerinin buradaki 

işadamlarıyla bir araya gelmelerine ve yeni 
ticaret olanaklarının oluşmasına büyük 
önem veriyor. Bu geziler esnasında imza-
lanan İş Forumları, Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Anlaşmalarını işadamları olarak 
çok önemsiyoruz. Macaristan ile ülkemiz 
arasında imzalanan İş Forumunun da iki 
ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağı-
na, ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğine 
inancımız tamdır” şeklinde konuştu.   



HAZİRAN 2015 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 
MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NE 

ZİYARET
Ocak ayı 

içerisinde 21. 
Olağan Genel 

Kurul’unu 
gerçekleştiren 
MÜSİAD Konya 
Şubesi Yönetim 
Kurulu’na hayırlı 
olsun ziyaretleri 
devam ediyor. 

Ziyaretler 
kapsamında 

Selçuklu 
Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim 
Altay da MÜSİAD 

Konya Şube 
Başkanı Dr. 

Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne hayırlı 
olsun ziyaretinde 

bulundu.

Ziyaret esna-
sında konuşan 

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“MÜSİAD Konya Şube ola-
rak gerçekleştirdiğimiz 21. 
Olağan Genel Kurulumu-
zun ardından aramıza yeni 
katılan arkadaşlarımızla 
yeni dönemde şehrimizin 
ve ülkemizin ekonomik, 
sosyal, kültürel vb. alanlar-
da gelişimine ve ülkemizin 
Yeni Türkiye hedefine katkı 
sağlamak üzere çalışma 
takvimimizi oluşturduk ve 
bu doğrultuda faaliyetler 
gerçekleştirmeye gayret 
gösteriyoruz.

 Ülkemiz bu yeni dönemde 
hem bölgesinde hem de 
dünya üzerinde söz sahibi 
olmak adına önemli bir 
misyon üstlenmiştir. Bir 
ülkenin dünya kamuoyun-

da söz sahibi olabilmesi 
için de öncelikle ekonomik 
anlamda rekabet edebilir 
konumda olması gerek-
mektedir. Bu anlamda 
biz işadamlarına yeni 
dönemde düşen en büyük 
görev ülkemizin ekonomik 
gelişimine katkıda bu-
lunmak ve bu doğrultuda 
daha fazla üretmektir. 

MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak bizler şehrimizi 
ve derneğimizi temsil 
ettiğimiz her ortamda 
500 milyar dolarlık ihracat 
hedefimizin gerçek-
leştirilmesi için daha 
fazla üretmek zorunda 
olduğumuzu ve bunun 
için de üretim kültürünün 
geliştirilmesi gerektiğini 
dile getiriyoruz. Bizler bu 
yeni dönemde geçmişte 
olduğu gibi şehrimizin 

yararına olacak projeler 
üretmeye, ortak akılla 
hareket etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Başkan Dr. Lütfi Şimşek 
ve Yönetim Kurulu 

Üyelerine başarı dileklerini 
ileterek sözlerine başlayan 
Selçuklu Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay ise, 
“Ülkemizin ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasal 
gelişiminde sivil toplum 

kuruluşlarının önemi 
büyüktür. 

Bu noktada MÜSİAD Kon-
ya Şubesi yapmış olduğu 
çalışmalarla şehrimizin 
gelişimine büyük katkılar 
vermiş, önemli projelere 
imza atmış bir kurum 
olarak geçmişte büyük 
sorumluluklar üstlen-
miştir. Yeni dönemde 

de bu sorumluluk ve 
bilinçle hareket edeceğine 
inancımız tamdır. Bizler 
de bu şehrin yöneticileri 
olarak işadamlarımızın 
daha kolay çalışabilme-
leri için sürekli çalışıyor, 
sanayicilerimizin yaşadığı 
sorunları yerinde tespit 
ederek çözüm üretme 
noktasında çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Selçuklu 
Belediyesi olarak geç-
mişte olduğu gibi bunda 
sonra da sanayicilerimizin 
yanında olmaya ve işle-
rini kolaylaştırma devam 
edeceğiz. Ülke olarak 
yeni dönemde birliğe ve 
beraberliğe her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç 
duyduğumuz günümüzde 
ancak hep birlikte el ele 
verip çalışarak refaha 
ulaşabiliriz” ifadelerini 
kullandı.       
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Çeçenistan 
Başbakan 

Yardımcısı Hasan 
Hakimov ve 

Cumhurbaşkanı 
Vekilli Emrudin 

Edilgiriyev 
Konya ziyaretleri 

kapsamında 
MÜSİAD Konya 

Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerini ziyaret 

etti. İki heyet 
yemekte bir 
araya geldi.

Yemeğin ardından konuşan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Çeçenistan, bizim dini, tarihi 

ve kültürel bağlarımızın ebediyete kadar süreceği 
kardeş ülkedir. Bizler millet olarak ortak tarihe, ortak 
kültüre ve ortak dine ve ortak geçmişe sahip iki ayrı 
devlet fakat tek milletiz. Bizim için Konya ne anlam 

ifade ediyorsa Grozni de aynı şeyi ifade ediyor. 

MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak geçtiğimiz yıl içerisinde 
Çeçenistan’a bir seyahat ger-
çekleştirmiş ve oradaki havayı 
teneffüs etmiştik.

 Şube olarak bu yıl içerisinde 
de Konyalı sanayicilerimizin ve 
üyelerimizin katılacağı bir gezi 
düzenlemeyi planlıyoruz. 

Bu gezimiz esnasında iş adam-
larımızın yatırım ve işbirliği 
yapmalarını amaçlıyoruz. 
Ülkemizin yeni dünya düzenin-
de üstlendiği misyonun ve 2023 

hedeflerinin gerçekleşmesi için 
bizler üzerimize düşen görevi 
yapmaya hazırız. 

Bu noktada Türk Dünyası ile 
olan ekonomik ilişkilerimizi de 
geliştirmek üzere faaliyetler 
gerçekleştirmeye gayret göste-
riyoruz” dedi. 

Çeçenistan Başbakan Yardım-
cısı Hasan Hakimov da yaptığı 
konuşmasında, “Misafirperver-
liğinizden dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Türkiye’ye ne zaman 
gelsek bu sıcaklığı duyuyoruz. 

Türkiye bizim ikinci vatanımız. 
Bizler tarihimizle, kültürümüzle, 
buraya aitiz. Konya bizim için 
manevi iklimiyle ayrı bir öneme 
sahip. 

Konya’dan birçok işadamının 
Çeçenistan’da yatırımları var. 
Ancak biz bu yatırımları yeterli 
bulmuyor, Konyalı sanayicile-
rimizi yatırım yapmak üzere 
ülkemize davet ediyoruz. 
Biz ülke olarak sahip olduğu-
muz ortak değerleri ekonomik 
olarak da güçlendirirsek 
inanıyorum ki daha iyi işlere 

imza atacağız. Ülkemiz artık 
eskisi gibi değil günden güne 
gelişiyor.

 Birçok alanda yeni yatırımlar 
ve işbirlikleri yapılabilir. Türkiye 
son yıllarda ekonomide yaka-
ladığı büyüme ile tüm dünyaya 
örnek olacak bir başarıya imza 
attı.

 Türkiye’nin başarısı bizi ziya-
desiyle memnun ediyor. Bizim 
ülke olarak sizlerin desteğine 
her zaman ihtiyacımız var” 
şeklinde konuştu. 

“KARDEŞ ÜLKE 
ÇEÇENİSTAN’DAN 
MÜSİAD KONYA’YA 
ÜST DÜZEY ZİYARET”

(



“MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDEN
YARGI MENSUPLARINA ZİYARETLER”
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MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Konya 

Adli Yargı Adalet 
Komisyonu 

Başkanı Nuri Koçer 
ve Konya Bölge 

Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet 

Başsavcısı Ali 
Gökpınar’ı 

makamlarında 
ziyaret etti.  
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İlk olarak Adli Yargı 
Adalet Komisyonu 

Başkanlığı’na ziyaret gerçekleşti-
ren MÜSİAD Konya Heyeti burada 
Başkan Nuri Koçer ile görüştü.

 Koçer, “Ülkemizde yaşayan 
her vatandaşımızın haklarını 
korumak ve adaleti sağlamak 
adına Anayasamızın öngördüğü 
çerçevelerde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Gerçek anlamda adalet ancak 
hukuk kurallarının eksiksiz 
işlemesi ve tam manasıyla yargı 
bağımsızlığının sağlanmasıyla 
gerçekleşecektir.

 Bu konuda sivil toplum kuruluş-
larında da büyük sorumluluklar 
düşüyor. Toplumun bilinçlendi-
rilmesi ve haklarına karşı duyarlı 
hale gelmesi için sivil toplum 
kuruluşları toplumda öncü rol 
oynamalıdır” dedi.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek ise, “MÜSİAD Konya 

Şubesi olarak kurulduğumuz 
günden bugüne ülkemizin eko-
nomik, sosyal, kültürel ve hukuki 
gelişimine katkı sağlamak adına 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
MÜSİAD Konya olarak ülkemizde 
yaşanan her türlü haksızlığa 
karşı durduk ve bundan sonra da 
durmaya devam edeceğiz. 

Yargı bağımsızlığı konusu hepi-
miz için çok hassas bir konu. 

Adaleti temsil eden savcıları-
mızın, hakimlerimizin, yargı 
mensuplarımızın bağımsız 
hareket etmesi, kanunlar çerçe-
vesinde görevlerini sürdürmesi 
hem vatandaş olarak hem de sivil 
toplum kuruluşu olarak en büyük 
isteğimizdir. 

Bugüne kadar üstlendiğimiz 
misyonu bundan sonra da devam 
ettirmek için çalışmalarımıza 
hızla devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
Daha sonra Bölge Adliye Mahke-

mesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali 
Gökpınar’ı makamında ziyaret 
etti. 

Ziyarette konuşan Gökpınar, “Sivil 
toplum kuruluşları geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de 
ülkemiz için büyük öneme sahip. 
Toplumda yaşanan olaylara karşı 
ortak duyarlılık geliştirilmesi ve 
bilinç oluşturulması adına sivil 
toplumu teösil eden derneklere, 
vakıflara da büyük yükümlülükler 
düşmektedir. 

Bizler de yargı mensupları olarak 
ülkemizin hukuk sisteminin 
aksamadan çalışması, mahkeme-
lerimizin yükünün hafifletilmesi 
ve adalet sistemimizin yüksek 
standartlara kavuşması için çaba 
sarf ediyoruz. 

Hukuk sistemimizin eksiksiz 
işlemesi toplumda yer alan her 
vatandaş için aynı önem derece-
sine sahiptir. 

Çünkü adaletin ve hukuk kural-
larının olmadığı yerde zulüm baş 
gösterir” ifadelerini kullandı. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek de, “Bizler hem iş 
dünyasının temsilcileri olarak 
hem de sivil toplum kuruluşu 
olarak adaletin ve hukuk kuralla-
rının toplumların ilerlemesinde, 
gelişmesinde çok önemli bir yere 
sahip olduğuna inanıyoruz.

 Bizler ülkemizin refahı için 
çalışmalarımızı hızlı bir şekilde 
sürdürüyoruz. 

Adaletin ve kanunların her-
kese eşit şekilde uygulanması 
gerektiğini her platformda dile 
getiriyoruz.

 Bundan sonra da toplumu 
aydınlatmak ve gördüğümüz 
haksızlıkları dile getirmek adına 
faaliyetlerimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz.                     
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü görevine yeni atanan Mevlüt Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Konya İl Emniyet 
Müdürü Mevlüt Demir, “Konya 
benim için hem sıcak hem de 
yabancısı olmadığım bir şehir. En 
kısa zamanda uyum sağlayarak 
görevimizi tam anlamıyla ifa 
etmeye çalışacağız. Konya, 
küçük çapta asayiş olaylarının 
dışında güvenli ve huzurlu bir 
şehir olarak görünüyor. Bizler de 
ekiplerimizle birlikte bu huzuru 
ve sükûnetin devam etmesi 
adına aralıksız çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Gerek trafikte 
ve gerekse de diğer alanlarda 
yaşanan sorunları yerinde tespit 
ederek çözümü noktasında titizlikle 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi 

her vatandaşımızın olaylara karşı 
duyarlı olması gerekmektedir. 
Halkın bilinçlendirilmesi noktasında 
sivil toplum kuruluşlarımıza 
da önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Günümüzde sivil 
toplum kuruluşlarının toplumu 
bilinçlendirme ve yönlendirme 
gibi misyonları vardır. Sivil toplum 
kuruluşlarının bir toplumda etkin 
rol oynaması hem bulunduğu şehrin 
hem de ülkenin dinamizmini ortaya 
koyar. Bundan sonra Konya için hep 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.   

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek de, “MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak bizler de 

sizin gibi aramıza yeni katılan 
arkadaşlarımızla yeni bir heyecanla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Şube olarak geçmişte olduğu 
gibi bundan sonra da şehrimizin 
ve ülkemizin yararına olacak 
projelere imza atmak, şehrimizin 
yaşadığı sorunlara çözüm 
üretmek, ülkemizin yeni dönemde 
üstlendiği misyona katkı sağlamak 
adına çalışmalar yürütmeye 
gayret gösteriyoruz. Bunları 
gerçekleştirirken elbette Konya’mızı 
temsil eden tüm çevrelerle, 
kanaat önderleri ile, diğer sivil 
toplum kuruluşları ile, resmi 
makamlarımızla ortak hareket 
etmeye özen gösteriyoruz. Çünkü 
şunu biliyoruz ki kimse tek başına 

çözümün kendisi olamaz; çözümün 
sadece bir parçası olabilir. Bizler de 
şehrimizin ve ülkemizin karşılaştığı 
sorunlar karşısında çözümün 
bir parçası olmak adına sürekli 
istişarelerde ve fikir alışverişlerinde 
bulunuyor çalışmalarımızı ona göre 
şekillendiriyoruz” şeklinde konuştu. 

MÜSİAD Konya Heyeti, ziyaret 
esnasında Konya İl Emniyet Müdürü 
Mevlüt Demir’e hayırlı olsun ziyareti 
için orada bulunan Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Meram 
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Asım Güney ve Anadolu Birlik 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Konuk ile de kısa bir sohbet 
gerçekleştirdi.      

“ŞEHRİMİZİN VE 
ÜLKEMİZİN SORUNLARINA 

ÇÖZÜM ÜRETMEK
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



HAZİRAN 2015 

Genç MÜSİAD Konya Şubesi Tecrübe Paylaşımı Toplantılarına geçmiş dönem Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanları konuk oldu. Geçmiş dönem şube başkanlarının 
gençlerle tecrübelerini paylaştığı toplantıda katılımcılara çiğköfte ikramı da yapıldı.     
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“GENÇ MÜSİAD’DAN 
AHDE VEFA ÖRNEĞİ”

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salo-
nunda gerçekleştirilen programın 
açılış konuşmasını yapan Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Emre 
Babayiğit, “Her hafta farklı konularda 
ve farklı isimlerle gerçekleştirdiğimiz 
tecrübe paylaşım toplantılarımızı bu 
hafta Genç MÜSİAD’ı kuran geliştiren 
ve bugünlere gelmesinde büyük 
emek harcayan ağabeylerimizle 
yapmak ve onların deneyimlerinden 
istifade etmek istedik” dedi.

İlk olarak söz alan Genç MÜSİAD 
Konya Şubesi Kurucu Başkanı Ulvi 
Yıldırım, “2002 yılında MÜSİAD ile 
tanıştığımız dönemde ülkemizde 
isminin başında Genç ibaresi olan bir 
teşkilat, herhangi bir kurum yoktu. 
Bu da MÜSİAD’ın gençliğe ne derece 
güvendiğinin ve ne derece değer 
verdiğinin bir simgesidir. 

Genç MÜSİAD’ı kurduğumuzda en 
kalabalık toplantılarımızı küçük 
bir odada yapıyorduk, bugün ise 
salonlara sığmıyoruz. Genç MÜSİAD 
bugün kurumsallığını tamamlamış, 
tüm şehirlerde teşkilatlanmış büyük 
bir aile haline gelmiştir. Hepimizin 
çatısı altında bulunduğumuz bu 
kurumun kıymetini bilmesi gerekir. 
Buralarda edindiğimiz tecrübeler iş 
hayatımızda ve sosyal hayatımızda 
bizler için yol gösterici olacaktır. 
Sizler zaten bu çalışmalara vakit 
ayırarak bunun farkında olduğunuzu 
gösteriyorsunuz” şeklinde konuştu.      

Daha sonra söz alan Genç MÜSİAD 2. 
Dönem Konya Şube Başkanı Serhat 
Yaya ise, “Uzun yıllar bu çatı altında 

bulunmuş bir arkadaşınız olarak 
sizlerin karşısında konuşmak benim 
için onur verici bir durum. Bizler 
bu kuruma gönülden bağlıyız. Bu 
kurum bizleri hayata, ticarete ve 
geleceğe hazırlayan, bize sahip çıkan 
büyük bir ailedir. Geleceğin girişim-
cilerinin, yöneticilerinin, başarılı 
iş adamlarının sizlerin arasından 
çıkacağına bütün kalbimle inanı-
yorum. Bu ailenin büyümesinde 
emek harcayan tüm ağabeylerimize, 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD 3. Dönem Şube 
Başkanı Mustafa Kozan da, yaptığı 
konuşmasında “Bu kurum 
kurulduğu günden 
bugüne çok değerli 
insanlar yetiştirdi. 
Bizler bu ailenin 
bir parçası 
olduğumuz 
için gurur-
luyuz. Genç 
MÜSİAD’ın 
bugünlere gel-
mesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür 

ediyorum. Buralar kıymetini bilenler 
için bir okuldur. Buralarda aldığımız 
deneyimleri başka bir yerde 
alamayız. Vaktinizi arkadaşlarınızla, 
ailenizle geçirmek yerine burada bir 
şeyler öğrenmek için ayırıyorsunuz. ” 
ifadelerine yer verdi.     

Ardından söz alan Genç MÜSİAD 4. 
Dönem Konya Şube Başkanı Yakup 
Barınlı, “2002 yılında tohumları 
atılan Genç MÜSİAD bugün bizleri 
gölgesi altında toplayan koskoca 
bir çınar haline geldi. Bu kurumun 
bugünlere gelmesinde emeği geçen 
herkese sonsuz şükranlarımızı 
sunuyoruz. Burası her zaman bizim 

sığınağımız oldu. Bizler 
buranın mutfağında 

piştik, yetiştik. 
Ülkemizdeki 

gençlik 
yapılanmala-
rına bakacak 
olursak bu 
kadar aktif 

ve teşkilatlı 
çalışan bir yapı 

göremezsiniz. 
Kurulduğu gün 

bu ailenin bir parçası olanlar, bu 
medreseden eğitim alanlar şimdi 
çok önemli görevdeler. Şu an bu 
salonu dolduran sizlerin de en az 
onlar kadar başarılı olacağınıza tüm 
samimiyetimle inanıyorum” dedi. 

Genç MÜSİAD 5. Dönem Şube 
Başkan Mehmet Ali Özbuğday da, 
“Biz görevi devraldığımızda Genç 
MÜSİAD zaten kurumsallaşmış, ele 
avuca sığmayacak organizasyonlara 
imza atar hale gelmişti. Biz de bu ai-
lenin bir parçası olarak ailemizi en iyi 
şekilde temsil etmek ve bu kuruma 
layık olmak için çabaladık. Bu ailenin 
temeli dostluk ve samimiyete daya-
nıyor. Bugün burada gösterdiğimiz 
birlik ve beraberlik örneği bizlerri 
hep birlikte daha ileriye taşıyacaktır. 
Bu kurumun bugünlere taşınmasına 
vesile olan, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde gö-
rev alan arkadaşlarımızın her zaman 
yanında olacağımızı ve her zaman 
destek olacağımızı ifade etmek 
isteriz” şeklinde konuştu. 

Program tanışma ve toplu fotoğraf 
çekiminin ardından son buldu.  



“MÜSİAD, MİLLETİN 
HAFIZASIDIR”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkan Vekili Murat Döğdü, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu ve 
Ömer Ünal’dan oluşan heyet, MÜSİAD Konya Şubesi’ni ziyaret etti. Heyete MÜSİAD Konya 

Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı.

Ziyarette konuşan Meram 
Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Millet olarak kritik bir 

süreçten geçiyoruz. 7 Haziran’da 
gerçekleştirilecek 25. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimleri bu noktada 
büyük önem arz ediyor. Bu seçimler 
aynı zamanda Yeni Türkiye’ye 
geçişin en büyük adımı olacaktır. 
Millet olarak bugünlere gelene 
kadar çok büyük bedeller ödedik. 
Askeri darbelerle, sıkıyönetimlerle, 
28 Şubat süreçleri ile milletimizin 
iradesi vesayet altına alınmaya 
çalışıldı. 
Yeni Türkiye’yi inşa ettiğimiz 
günümüzde milletimizin tercihini 
istikrar, huzur, kardeşlik, adalet ve 
ekonomik kalkınmadan yana kulla-
nacağına inancımız tamdır” dedi.

AK Parti Meram İlçe Başkan Vekili 
Murat Döğdü ise konuşmasında, 
“AK Parti kadroları olarak 25. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimlerinin 

öncelikle huzur ortamı içinde 
geçmesi en büyük dileğimizdir. 
AK Parti İktidarı boyunca yapılan 
hizmetleri anlatmaya ve yeni 
projelerimizi milletimize tanıtmaya 
gayret gösteriyoruz. 

Sivil toplum kuruluşları, 
ülkelerin gelişmesinde, toplumun 
aydınlatılmasında bir hafızayı 
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 
MÜSİAD, geçmişi, birikimi, projeleri 
ile ülkemizin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve diğer alanlarda gelişi-
mine katkı sağlayan, değer üreten, 
iş dünyamızın ve milletimizin hafı-
zasını yansıtan kurumların başında 
gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet 
Babaoğlu yaptığı konuşmasında, 
“AK Parti bir davanın, duruşun ve 
ruhun tezahürüdür. AK Parti, ma-
yası millet tarafından yoğurulmuş 

ve bugüne kadar gelmiştir. Bu kutlu 
davanın bir parçası olmak bizim için 
onurdur. Bizlere düşen bu davaya 
layıkıyla hizmet etmek, şehrimizin 
ve ülkemizin yararına olacak yeni 
projeler üretmektir. Konya olarak 
seçimlerde Başbakanımıza gereken 
desteği vermek ve istikrar ortamını 
sürdürmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. 
Daha sonra söz alan AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Ömer Ünal da, 
“7 Haziran seçimleri ülkemiz için 
bir dönüm noktasıdır. Yeni Türkiye 
idealini perçinleyecek olması açı-
şımdan bu seçimin önemi büyüktür. 
Askeri darbe sonucu millete silah 
zoruyla kabul ettirilen ve ülkemizin 
önünü tıkayan anayasanın yeni-
lenmesi, partimiz tarafından tesis 
edilen huzur, kardeşlik ve istikrar 
ortamının devam ettirilmesi bu 
seçimin önemini bir kez daha 
ortaya koymaktadır. ” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek konuşmasına başla-
yan MÜSİAD Konya Şube Başkan 
Vekili Mehmet Ali Korkmaz da, 
“Seçimler milletlerin gelişmişlikleri 
ve demokratik hayatları ile doğru 
orantılıdır. Seçimler, milletlerin 
hür iradeleriyle iş başına getireceği 
kişilere verdiği onayı temsil eder, 
onay makamı ise milletin hür irade-
sidir. MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
geçmişte milletimizin hangi zorlu 
süreçlerden geçtiğini, çeşitli yollarla 
millet iradesinin vesayet altına 
alınmak istendiğini yakından biliyo-
ruz. Ülkemizi içeriden ve dışarıdan 
yıpratmaya ve eskiye döndürmeye 
çalışanlara fırsat vermemeliyiz. 
İş dünyasının temsilcileri ve sivil 
toplum kuruluşu olarak, Haziran 
ayında gerçekleştirilecek olan 
seçimlerin huzur ve sükûnet ortamı 
içerisinde geçmesi, aklıselimin galip 
gelmesi ve seçimlerin milletimiz 
adına hayırlı olması en büyük te-
mennimizdir” ifadelerine yer verdi. 
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Toplantının açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Cuma Komisyonu Başkanı 
Av. Mehmet Ali Özbuğday, “Şehir 
olarak, ülke olarak ülkemizin 2023 
hedeflerine odaklanmış durumdayız. 
500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz 
doğrultusunda hepimize büyük so-
rumluluklar düşmektedir. Daha fazla 
üretmeli, daha fazla ihracat yapmalı 
ve ülkemize daha fazla döviz girdisi 
sağlamalıyız. 
İhracat konusunda sanayicilerimiz 
artık deneyimli ancak; hedeflerin 
bu denli büyük olduğu bir dönemde 
sanayicilerimize devletimiz tarafından 
verilecek desteğin önemi de yadsına-
maz. Yurtdışına açılarak yeni pazarlara 
ulaşma noktasında DEİK güzel bir 
örnek. Bizler de bu konferansımızda 
bu kurum hakkında bilgi almak 
istedik” dedi. 

Açılış konuşmasının ardından konfe-
ransa geçildi. DEİK’in asıl amacının 
Türk sanayicisinin, Türk girişimcisinin 
küresel pazarlara entegre olmasını 
sağlamak ve yurtdışı iş bağlantılarını 
kurmak olduğunu belirterek sözlerine 
başlayan Mustafa Mente, “1986 
yılında kurulan kurumumuz Türk 
sanayicisine yeni ufuklar açmayı, ger-
çekleştirdiği ihracatı artırmayı, yurt-
dışı bağlantılarını kurmayı kendine 
ilke edinmiştir. Ülke olarak geçmişte 
ekonomik krizlerle yaşamaya alışık 
hale gelmiştik. 
DEİK olarak yaptığımız araştırma 

sonucunda doksanlı yıllarda art arda 
yaşadığımız ekonomik krizlerde ve 
son olarak da 2001 yılında yaşadığı-
mız ekonomik krizde Türk sanayi-
cisinin yaşanan krizler nedeniyle iç 
pazarda kaybettiği payını yurtdışına 
ihracat yaparak telafi etmeye çalıştığı-
nı gördük. Bu noktada DEİK’in önemi 
bir kez daha ortaya çıktı. Günümüze 
geldiğimizde ise DEİK içinde 114 iş 
konseyini barındıran, sürekli işbirlikle-
ri sağlamaya çalışan, araştırma rapor-
ları hazırlayan bir kurum haline geldi. 
2014 yılında ise Ekonomi Bakanlığı’na 
bağlanarak devlet güvencesi altına 
alındı. Artık pek çok işi daha kolay ve 
vakit kaybetmeden yapabiliyoruz. 

Bu durum hem ülkemiz sanayicileri 
tarafından hem de diğer ülkelerin 
işadamları tarafından memnuniyetle 
karşılandı. DEİK yeni yapılanasıyla 
ülkemiz ile diğer ülkeler arasında en üst 
düzey ekonomik ve diplomatik ilişkileri 
yürüten, organize eden bir yapı halini 
aldı. 

DEİK’in kurucuları arasında TOBB, Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikle-
ri, Sektörel Dernekler, Sektörel Birlikler, 
İşadamı Dernekleri yer almaktadır. 
MÜSİAD kurucu kuruluşlarımız arasında 
yer almakta ve özel bir statüye sahip 
bulunmaktadır. Konya Ticaret Odası ve 
Konya Sanayi Odası da yapılanmamız 
içerisinde kurucu kuruşlarımız arasında 
yer almaktadır. 

Bu konuda çalışan arkadaşlarımızın 
birkaç dil birden biliyor olmasına, yapı-
lan çalışmaların raporlanmasına, kayıt 
altında tutulmasına özen gösteriyoruz. 

DEİK’e üyelik noktasında son dönemde 
Konya’dan önemli bir talep var. MÜSİAD 
Konya Şubesi üyelerinden DEİK’e üye 
olan, İş Konseylerinde aktif görev alan ve 
yurtdışı iş gezilerine katılan sanayicileri-
miz mevcut. 

Arzumuz bu sayının daha fazla artması-
dır. Yeni dönemde en büyük hedefimiz 
kurumsallaşmayı tam anlamıyla 
sağladıktan sonra uluslararası daha 
büyük organizasyonlar gerçekleştirmek, 
Türk sanayicilerimize ihracat yapmaları 
noktasında daha fazla yardımcı olmak ve 
ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine katkı 
sağlamaktır” ifadelerini kullandı. 

DEİK Genel Sekreteri Mustafa Mente’nin 
ardından söz alan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek de, “MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak ülkemizin 2023 
ihracat hedeflerine giden yolda DEİK’in 
yaptığı çalışmaları çok önemsiyoruz. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak ihracat 
yapan firmalarımızın ihracat rakamlarını 
artırmaları için bu kurumun bir fırsat 
olduğunu düşünüyoruz. Buradan ihracat 
yapan, yapmayı planlayan üyelerimizi 
ve Konyalı sanayicilerimizi DEİK’e üye 
olmaya davet ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
Toplantı, soru cevap bölümü ve 
MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’in günün anısına 
Mustafa Mente’ye hediye takdimi ile 
son buldu.  

MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDE

GÜNDEM DEİK
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma toplantılarının gündem maddesi DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu) oldu. Toplantıya konuşmacı olarak katılan DEİK Genel Sekreteri Mustafa Mente, 

katılımcılara 2014 yılı içerisinde çıkarılan kanunla T.C. Ekonomi Bakanlığı’na bağlanarak yeni bir 

yapıya kavuşan DEİK’in çalışma alanları, amaçları ve teşkilat yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.  
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“BAŞARIMIZ KATLANARAK 
ARTMALIDIR”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Konya’da 

açıklanan 2014 yılının en fazla ihracat yapan ilk 1000 firması arasında 

yer alan Konyalı firmaları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek yaptığı 
yazılı açıklamada, 

“Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından 2014 yılına ait 
ihracat rakamları göz önünde 
bulundurularak yapılan listeye 
4 Konyalı firmanın girmiş olma-
sı Konya iş dünyasının temsil-
cileri olarak bizleri ziyadesiyle 
memnun etmiştir. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
yakalanan bu başarıyı yeterli 
bulmadığımızı ve bu sayının 
her yıl katlanarak artması 
gerektiğini özellikle belirtmek 
istiyoruz. Geçmişte ülkemizin 

buğday ambarı olarak bilinen 
Konya’mız, son yıllarda sanayi-
de yakaladığı ivme ve özve-
rili çalışmaları ile ihracatını 1 
miyar doların üzerine çıkararak 
ihracat şehri olma unvanını da 
kazanmıştır. Konyalı sanayicile-
rimiz özellikle teknoloji ve ar-ge 
faaliyetlerine verdiği önemin 
meyvelerini almaya başlamış ve 
sanayide sıçrama yakalamıştır.

 Artık Konyalı sanayicilerimiz 
ürettikleri ürünlerle uluslararası 
alanda rekabet edebilmekte 
ve küresel markalar çıkarabil-
mektedir. Son on yıllık ihracat 
performansı ile ülkemizin ihra-
cat ortalamasının çok üzerinde 

bir gelişme kat eden Konya 
Sanayisi, dünyanın her yerine 
ihracat yapmakta ve ülkemi-
zin 2023 hedeflerine büyük 
katkılar sağlamaktadır. Bizler de 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
Konyalı sanayicilerimizin daha 
fazla ihracat yapmalarına yö-
nelik çalışmalar yürütmeye ve 
işadamlarımızın yeni pazarlara 
ulaşmalarına yönelik organizas-
yonlar gerçekleştirmeye gayret 
gösteriyoruz. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
Konyalı sanayicilerimizin daha 
fazla sorumluluk üstlenerek 
açıklanan listede önümüzdeki 
yıllarda daha fazla ve ön sıralar-

da yer alacağına olan inancımız 
sonsuzdur. 

Listeye girerek Konya’mızı 
temsil eden 4 Konyalı firmadan 
2’sinin şubemiz üyesi olması 
bizleri ayrıca gururlandırmıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle 2014 
yılının en fazla ihracat yapan ilk 
1000 firması arasında yer alarak 
Konya’mızı temsil eden Eti 
Alüminyum A.Ş, S.S.P. Otomotiv 
Sanayi ve Dış Ticaret A,Ş,  Konya 
Şeker A.Ş ve Atiker Metal A.Ş 
firmalarının yöneticilerini ve 
çalışanlarını tebrik ediyor, başa-
rılarının artarak devam etmesini 
diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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MÜSİAD Konya Şubesi Brifing 
salonunda gerçekleştirilen 
programın açılış konuşma-

sını yapan Genç MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Emre Babayiğit, “Şehrimizin 
2023 yılı hedefleri arasında yer alan 
15 milyar dolarlık ihracat hedefimize 
ulaşmamız için öncelikli konulardan 
biri de dış ticaret ve gümrükleme 
konusudur. 

Konyalı firmalarımızın çoğu dış 
ticaret konusunda bilinçli; ancak dış 
ticaret konusunda yetersiz olan veya 
dış ticareti bulunmayan firmalarımız 
da mevcut. Şehrimiz için önem arz 
eden bu konuda bizler de hocamızın 
tecrübelerinden istifade etmek 
istedik” dedi.

Dünyada sözü geçen ülke olmanın, 
güçlü ekonomiye sahip olmaktan 
geçtiğini belirterek sözlerine başla-
yan Dr. Hakan Çınar, “Ülkeler aslında 
güçlü ekonomiye sahip olmak istiyor-
larsa dış ticarete yani ihracata ağırlık 
vermelidirler. Bu konuda dünyada söz 

sahibi olan ülkelere bakacak olursak, 
ihracat rakamlarının çok yüksek 
olduğunu görürüz. Bu ülkelerin de 
ihracatta aslında üründen ziyade 
marka sattığı da karşımıza çıkar. Bu 
ülkeler ya katma değeri yüksek tek-
nolojik ürünler satarlar ya da lisans, 
yazılım veya markanın kendisini 
satarlar. Amerika’ya bakacak olursak 
ihracatının büyük kısmını teknoloji ve 
bilişim ağırlıklı ürünlerin, Almanya’ya 
bakacak olursak ihracatının büyük 
kısmını otomotiv ürünlerinin oluştur-
duğunu görürüz.

 Uluslararası alanda söz sahibi 
hangi ülkeye bakarsak bakalım bu 
böyledir. Bizler de aslında ülke olarak 
üründen ziyade marka, lisans, yazılım 
üreterek bunları ihraç etme yoluna 
gidersek ülkemiz kısa zamanda 
büyük mesafeler kat eder. Yoksa 
ki markalaşmadan, katma değeri 
yüksek teknolojik ürünler üretmeden 
yaptığımız ihracatın ekonomimize 
büyük katkısı olmaz. Biz bu şekilde 
ihracat yapmaya devam edersek, 

tonlarca buğday veya tırlar dolusu 
tekstil ürünü satarak kazandığımız 
dövizi yurtdışından ithal ettiğimiz 
birkaç adet teknoloji ürününe öderiz. 
Güçlü ekonomi cari fazla vermekle, 
bu da katma değeri yüksek ürünleri 
ihraç etmekle gerçekleşebilir” şeklin-
de konuştu.         

İhracat konusunda gerek gümrük 
gerekse de lojistik konusunda dikkatli 
olunmasını vurgulayan Çınar, “İhracat 
yapmak için vergi mükellefi olmak 
yeterlidir, yeter ki alıcıyı bulun. Ancak 
şartlar sürekli değişmektedir. Piya-
sayı sürekli takip etmemiz, günden 
güne değişen mevzuatı ve belgeler 
hakkında bilgi sahibi olmamız 
gerekmektedir. 

İhracat yapma kapasitesine sahip 
olan firmalara bakacak olursak ister 
istemez ürünlerinde kaliteyi öne 
çıkardığını görürüz. Bu da firmaları 
farkında olmadan üretimde kalite 
anlayışı açısında yukarılara taşır. 
Gümrükler ise ithalat ve ihracatın 

kontrol altında tutularak giriş ve 
çıkışların tamamen beyan usulüne 
göre yapılıp yapılmadığını denetler. 
Gümrük konusunda da kesinlikle çok 
dikkatli ve titiz davranmalıyız. Lojistik 
konusunda ise, ihracat veya ithalat 
yapmak üzere anlaştığımız firmalarla 
ürünlerin ulaştırılması noktasında 
ikileme taviz vermeyecek şekilde 
mutabakata varmalı ve kesinlikle 
risk almamak adına nakliye sigortası 
yaptırmalıyız.

 Ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefine gelecek olursak, hedef biraz 
zor görünse de ulaşılamayacak bir 
hedef gibi görünmüyor. Öncelikle 
ülkemizde ihracat konusunda 
zihniyet değişmeli ve katma değeri 
ileri teknoloji ürünlerinin üretilme-
sine öncelik verilmelidir” ifadelerine 
yer verdi.  

Programın sonunda Genç MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Emre Babayiğit, 
Dr. Hakan Çınar’a günün anısına 
hediye takdim etti. 

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 

ÜRETMELİYİZ”Genç MÜSİAD Konya 
Şubesi tarafından 

düzenlenen 
Tecrübe Paylaşımı 

Toplantılarında 
Dış Ticaret ve 
Gümrükleme 

konusu masaya 
yatırıldı. Toplantıya 
konuşmacı olarak 
katılan Dr. Hakan 

Çınar gençlere 
dış ticaret ev 
gümrükleme 
konularında 

aydınlatıcı bilgiler 
verdi. 
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“MEHMET ALİ KORKMAZ’DAN 
GENÇLERE ÖĞÜTLER

MÜSİAD Konya 
Şubesi Brifing 
salonunda 
gerçekleştirilen 

programın açılış konuşma-
sını yapan Genç MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Emre 
Babayiğit, “Bizler Genç 
MÜSİAD olarak genç girişim-
cilerin iş yaşamlarında daha 
başarılı olmaları için onlara 
rehberlik, ağabeylik edecek 
isimlerle tecrübe paylaşım 
programları düzenliyoruz. 

Programlarda öğren-
diğimiz bir nokta 
bazen iş hayatımızda 
bizim işimizi kolay-

laştıran bir faktör olarak 
karşımıza çıkıyor. İş dünya-

sının duayen isimleri ile bir 
araya gelmeyi bundan sonra 
da sürdüreceğiz” dedi.      

Açılış konuşmasının ardın-
dan konferansa geçildi. Ne 
işle uğraşılırsa uğraşılsın 
öncelikle yapılan işe saygı 
duymanın gerekliliğini vur-

gulayarak sözlerine başla-
yan İttifak Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 
Konya Şubesi Başkan Vekili 
Mehmet Ali Korkmaz, “Ön-
celikle kendi yaptığınız işe 
saygı duymalısınız ki başka-
ları da size saygı göstersin. 

Sanayici olarak, girişimci 
olarak işimizle ilgili daima 
araştırma yapmak, her 
zaman daha iyisini hedefle-
mek zorundayız. 

Tabi bütün bunları gerçek-
leştirirken öncelikli olarak 
şahsınızda veya kurumu-
nuzda var olan değerlerin 
kıymetini bilmelisiniz. 

Yaptığımız her işi Allah’ın 
C.C rızasını kazanmak 
için yaparsak hem işimiz 
bereketlenir hem de aynı 
zamanda çalışırken ibadet 
etmiş oluruz.

 Ne üretirsek üretelim her 
türlü maliyetlerimizle ilgili 
tasarruf yollarını iyi bilme-
liyiz. 

Bu tasarruf boşa yanan bir 
lambayı söndürmekle de 
olabilir, kullanmadığımız için 
attığımız bir maddeyi geri 
dönüşüm sayesinde tekrar 
üretime dâhil ederek de ola-
bilir yeter ki biz bunun israf 
olduğunun ve dinimizde 
haram kılındığının farkında 
olalım. 

Bizler Müslümanlar olarak 
sürekli değişim içinde olma-
lı, yenilikleri takip etmeli ve 
işlerimize entegre etmeliyiz.

 Ürettiğimiz ürünlerin insan 
sağlığına zarar verip verme-
diği noktasında yapaca-
ğımız araştırmalar bizim 
işimizin ibadet boyutu-
nu da ortaya koyacaktır” 
ifadelerine yer verdi.              

Genç MÜSİAD Konya Şubesi, Tecrübe Paylaşımı Toplantılarına İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve aynı zamanda MÜSİAD Konya Şube Başkan vekilliği görevlerini yürüten Mehmet Ali Korkmaz konuk 

oldu. Sohbet ortamında geçen toplantıya çok sayıda Genç MÜSİAD üyesi katılım sağladı. 
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“KAZANAN 
TÜRKİYE OLMALI”
07 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri sürecini değerlendiren MÜSİAD Konya 

Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Ülkemizin 2023 Yılı hedeflerine ulaşması için Tüm siyasi 

partilerin Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşecek hedeflere yer vermesi gerekmektedir.” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek 07 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 
Milletvekili Genel Seçimleri öncesi değerlen-
dirmelerinde, Her bireyin özgür iradesi ile 
sandık başına gitmesi gerektiğini belirterek, 
tercihlerini ülke yönetimine yansıtmak adına 
seçimlerin sükûnet içinde geçmesi temenni-
sinde bulundu.
 
Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre 
kala Seçimlere girecek partilerin meydanlarda 
sonuçlarının ülkemiz adına “Gerçekleşmeyecek 
hayallerden oluşan vaatler yerine Ülkemizin 
2023 Yılı hedeflerine ulaşması için kaynakları 
belirli, gerçekleşebilecek hedeflere yer verme-
leri gerekmektedir.” İfadelerini kullandı. 

Tüm siyasi partilerin; söylemlerinde popü-
list politikalardan uzak, ayağı yere basan, 
Ülkemizin refahı ve nesillerin geleceklerini 
teminat altına alınması adına gerekenleri 
yaparak seçime girmelerinin gerektiğini ifade 
eden Şimşek, seçimin sonucunda kazançlı 
çıkanın Türkiye’nin ve onun büyük hedeflerinin 
olacağı bir sürecin yönetilmesinin çok önemli 
olduğunu belirtti.

Başkan Şimşek, İş dünyasının temsilcileri 
olarak, ülkemizin her alanda yakaladığı 
ivmenin devam etmesi ve elde edilen kaza-
nımların kaybedilmemesi adına milletçe daha 
fazla gayret sarf etmemiz gerekirken, Siyasi 
aktörlerin bu çabaya destek vermeleri önem 
arz etmektedir dedi. Seçim sathı mahallinde 

siyaset yapıcılarımızın vaadleriyle birbiriyle 
yarışmak yerine, siyasi istikrarın, güven orta-
mının ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine 
odaklanmalarının kamuoyu nezdinde çok 
daha önem arz ettiğini ifade etti.

MÜSİAD Konya Şubesi olarak şunu özellikle 
belirtmek isteriz ki, genel seçimleri gerçekleş-
tireceğimiz bugünlerde millet olarak birliğe 
ve beraberliğe her zamankinden daha çok 
ihtiyacımız var. Gün birlik olma, beraber olma 
günüdür. Bizler, her alanda istikrarı yakala-
yan ülkemizin orta gelir tuzağından bir an 
önce kurtularak vakit kaybetmeden sıçrama 
yapması gerektiğine inanıyoruz. 



“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ
BUNDAN SONRA DA SÜRECEK”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya 
Ticaret Borsası Başkanı M. Uğur Kaleli’nin milletvekili adaylığı için istifa etmesinin 
ardından göreve seçilen Hüseyin Çevik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek sözlerine 
başlayan Konya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Çevik, “MÜSİAD Konya 
Şubesi, çalışmalarını yakından 
takip ettiğimiz, Konya’nın 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine büyük katkılar sağ-
layan örnek bir kurumdur. 

MÜSİAD Konya Şubesi, ülke-
nizin ve şehrimizin sorunlarını 
tespit edilmesi, gerekli mer-
cilere iletilmesi ve bu sorun-
ların çözüme kavuşturulması 
noktasında özverili çalışmalar 
yapmıştır. 

Bu çalışmalarını gerçekleş-
tirirken birlik ve beraberliğe 
verdiği önemle Konya’yı 
oluşturan tüm kurumlarla 

birlikte hareket etmeyi ken-
dine düstur edinmiştir. Biz de 
göreve geldiğimiz günden 
itibaren çalışmalarımıza hızla 
devam ediyoruz. Konya’da 
sağlanan birlik ve beraberliğin 
devamı, çiftçimizin, sanayici-
mizin, ülkemizin ve şehrimizin 
sorunlarının çözümü için 
bundan sonra da çalışmala-
rımız aralıksız sürecek. Yeni 
dönemde kurum olarak 
Konya’nın tüm yapıtaşları ile 
birlikte Konya olmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik’e hayırlı olsun 
dileklerinde bulunan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek de konuşmasında, 
“Konya Ticaret Borsamız, 
Konyalı çiftçinin, sanayicinin 

sorunlarının yetkili mercilere 
aktarılması ve üretimde kali-
tenin artırılması adına önemli 
çalışmalara imza atmıştır. 
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
bilinen şehrimizin tarımsal 
gelişimine verdiği destek 
herkesin malumudur. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
bizler de kurulduğumuz 
günden bugüne kadar ülke-
mizin ve şehrimizin sorun-
larına çözüm üretmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Konusunda uzman konuklarla 
düzenli olarak gerçekleştirdi-
ğimiz konferanslarımızla ülke 
ve Konya gündemine ilişkin 
konularda görüşlerimizi dile 
getiriyor, ülkemizin ekonomik 
gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla düzenlediğimiz 

yurtdışı iş gezilerimize üye-
lerimizin yanı sıra Konyalı sa-
nayicilerimizi de dahil ederek 
birlikte hareket etmeye gayret 
gösteriyoruz. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
Konya’mızın ve ülkemizin 
yararına olacak projeler 
üretmeye çalışıyor, ürettiğimiz 
projelerin hayata geçirilmesi 
noktasında takipçisi olmaya 
özen gösteriyoruz.

 Ayrıca Konya için söyleyecek 
sözü, projesi olan herkesin 
yanında olmaya gayret ediyo-
ruz. Konya Ticaret Borsamızla 
bugüne kadar süren işbirli-
ğimizin ve beraberliğimizin 
süreceğine inancımız tamdır” 
ifadelerine yer verdi.                    
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“KONYA FUARCILIKTA DA
MARKA ŞEHİR OLACAK”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, MÜSİAD Konya 5. Dönem Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan heyet, Konya Ticaret Odası 
tarafından 24-28 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen ve açılışı T.C. Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme eski Bakanı Lütfi Elvan tarafından gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı’nı gezdi.

Konya Tarım Fuarı’na katılım 
sağlayan MÜSİAD Konya 
Şube üyesi firmaların stant-
larını ziyaret eden MÜSİAD 
Konya Heyeti, burada firma 
sahiplerinden bilgi aldı.

Üye firma ziyaretlerinin 
ardından Konya Tarım Fuarı 
ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şim-
şek, “Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa ve Asya’nın üçüncü 
en büyük tarım fuarının ül-
kemizin tahıl ambarı olarak 
bilinen şehrimizde yapılıyor 
olması ve tarım sektörü-
nün kalbinin burada atıyor 
olması bizleri ziyadesiyle 
memnun etti. Bu fuar aynı 
zamanda Konya’mızın tarım 
aletleri, tarımsal mekani-

zasyon ve tarla teknolojileri 
konusunda ne derece söz 
sahibi olduğunu da bir kez 
daha göstermiş, hızla gelişen 
sanayisi ve Ar-Ge’ye verdiği 
önemle son yıllarda büyük 
aşamalar kaydeden şehri-
mizin hem tarım hem de 
sanayi şehri olma unvanını 
bir kez daha tescillemiş-
tir. Fuarlar, düzenlendiği 
sektörün nabzını tutması ve 
sektörü harekete geçirmesi 
bakımından büyük öneme 
sahiptir.

 Bu nedenle uluslararası 
alanda büyük katılımın 
yaşandığı bu fuarın gerek 
Konya’mızın ve gerekse de 
ülkemizin tarım sektörü-
nün canlanmasına ve yeni 
işbirliklerinin sağlanmasına 

vesile olması en büyük 
arzumuzdur. MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, şehrimizin 
sanayide yakaladığı ivmeyi 
fuar organizasyonlarında 
da devam ettireceğine olan 
inancımız tamdır.

 Konya iş aleminin temsil-
cileri olarak bizler, üretimin 
İstanbul’un başı çektiği 
Marmara Havzası’ndan 
Anadolu’ya kaydırılması 
gerektiğini her platformda 
dile getiriyoruz. Bu durumun 
fuarcılıkta da böyle olması 
gerektiğine inanıyoruz.

 Ahilik geleneğine sahip 
Anadolu girişimcisinin 
üretim konusunda aldığı 
sorumluluğu fuarcılık konu-
sunda da alacağına inan-

cımız sonsuzdur. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak, KTO-
TÜYAP Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi’nin önümüzde-
ki yıllarda daha fazla ve daha 
büyük fuar organizasyonla-
rına imza atacağına ve Kon-
ya’mızın fuarcılıkta da marka 
şehir olacağına inanıyor, 
bunun için gereken her türlü 
desteği vereceğimizi bir kez 
daha belirtmek istiyoruz.

 Uluslararası alanda Kon-
ya’mızın tanıtımına katkı 
sağlayan Konya Tarım 
Fuarı’mızın gerçekleşme-
sinde büyük sorumluluk 
üstlenen başta Konya Ticaret 
Odası Başkanı olmak üzere 
Yönetim Kurulu Üyelerine 
ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz” dedi.  
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“ENERJİ ÜRETİMİ KONUSU
DEVLET POLİTİKASI OLMALIDIR”

MÜSİAD Konya Şubesi 

Cuma toplantılarında enerji 

konusu ve ekonomide 

yaşanan güncel gelişmeler 

masaya yatırıldı. Toplantıya 

konuşmacı olarak katılan 

Selçuk Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Mehmet Mucuk 

katılımcılara Türkiye’nin 

enerji politikaları ve son 

dönemde yaşanan güncel 

ekonomik gelişmeler 

hakkında açıklamalarda 

bulundu.  

Toplantının 
açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi 

Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Cuma Komisyonu 
Başkanı Av. Mehmet Ali 
Özbuğday, “MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak enerji 
konusu üzerinde önemle 
durduğumuz bir konu. 

Ülke olarak enerjide dışa 
bağımlı durumdayız ve 
hızla gelişen sanayimizde 
en büyük gider kalemleri-
nin başında enerji geliyor. 
Bu hafta bizler de enerji 
konusunda ülke olarak 
nasıl bir politika izle-
memiz gerektiği ve son 
dönem de yaşanan gün-
cel ekonomik gelişmeler 
hakkında bilgiler almak 
istedik” dedi. 

Açılış konuşmasının 
ardından konferansa 
geçildi. Enerji konusunun 

dünyanın siyasi, teknik ve 
ekonomik gelişmelerine 
yön veren en büyük unsur 
olduğunu belirterek 
sözlerine başlayan Doç. 
Dr. Mehmet Mucuk, “Bu 
konuya dünya üzerinde 
verilebilecek en güzel 
örnek İngiltere örneğidir. 
İngiltere, 1800’lü yılların 
ikinci yarısında daha 
sonra önemini yüzlerce 
yıl sürdürecek bir enerji 
kaynağı olan kömürü 
demirin ve çeliğin üre-
timde kullanarak sanayi 
devrimine öncülük etmiş 
ve ekonomik anlamda 
dünya liderliğini üstlen-
miştir. 

Sanayi devriminin gerek-
lerini yerine getiren dünya 
ülkeleri dünya sahnesin-
deki yerini alırken Osman-
lı Devleti bu gelişmelere 
ayak uyduramamış eko-
nomik anlamada gerile-
miş, üretim ve istihdam 

azalmıştır. O dönemde 
kömürden petrole geçiş 
süreci sancılı olmuş ve 
dünya savaşına götüren 
sürecin en önemli sebebi 
olmuştur. Günümüzde ise 
petrolden doğalgaza ge-
çiş süreci yaşanmakta ve 
aynı sıkıntılı süreç bugün 
de devam etmektedir. 

Dünya doğalgaz yatakla-
rının çok büyük çoğun-
luğu Rusya’da, İran’da 
bulunmaktadır. Bölgede 
ve Ortadoğu’da yaşanan 
savaş ve kaos ortamı aynı 
sebepledir. 

Son güncel ekonomik 
gelişmelere de değinen 
Mucuk, “Cari açığımızın 
yüksek olması ekono-
mimizi olumsuz yönde 
etkiliyor. 

Ülke olarak dünya üze-
rinde yaşanan ekonomik 
dalgalanmalardan biz de 

negatif yönde etkileniyo-
ruz. Ancak bu etkilenme 
dünya üzerindeki diğer 
devletler kadar yıkıcı 
etkiye sahip olmuyor. Ülke 
olarak krizlerle mücadele 
etmeyi öğrenmiş du-
rumdayız. Son dönemde 
dövizdeki dalgalanma-
lara yönelik olarak da 
döviz geliri olmayan 
sanayicilerimizin dövizle 
borçlanmaması önem arz 
etmektedir. 

Ülke olarak tasarruflarımı-
zı artırmamız gerekmek-
tedir. 

Cari açığımızın en büyük 
kalemlerini oluşturan 
enerji ve teknoloji gider-
lerimize çözüm bulmak 
amacıyla ülke olarak 
katma değeri yüksek 
ve teknolojik ürünler 
üretmeliyiz” ifadelerine 
yer verdi.  



MÜSİAD Konya Şubesi 
Brifing salonunda ger-
çekleştirilen programın 
açılış konuşmasını 
yapan Genç MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Emre 
Babayiğit, “Toplum olarak 
dünya üzerinde gelişen 
teknolojiye çok çabuk ayak 
uyduruyoruz. Günümüzde 
bankacılık, alışveriş gibi 
birçok işimizi oturduğumuz 
yerden internet üzerinden 
yapıyoruz. Teknoloji işimizi 
kolaylaştırdığı gibi aynı 
zamanda ciddi güvenlik so-
runlarına da yol açmakta-
dır. Son dönemde internet 
üzerinden gerçekleşen 
dolandırıcılık olaylarına 
sıkça rastlar hale geldik.
 Bugün de yetkililerimizden 
teknolojiyi nasıl daha 
güvenli olarak kullanabile-
ceğimizi dinlemek istedik” 
dedi.Konferansta ilk olarak 

konuşan Adli Bilişim Uzma-
nı Mustafa Katırcı, “Bilişim 
suçları genel olarak yetkisiz 
erişim, servis dışı bırakma 
ve verilere zarar verme 
şeklinde gerçekleşiyor. 
Kredi kartı dolandırıcılığı, 
bankacılık işlemlerinde 
kullanılan bilgilerin ve 
şifrelerin ele geçirilmesi, 
hakaret, kara para aklama, 
genel olarak işlenen siber 
suçlar arasında yer alıyor. 
Casus yazılım, virüs veya 
deneme yanılma yoluyla 
sizin sunucu hesaplarınıza 
ulaştıktan sonra, bilgile-
rinizi kendi sunucularına 
yönlendirerek, kötü amaçlı 
olarak kullanılmaktadır. 
Bunun yanı sıra orijinal 
olmayan hiçbir programı 
da kullanmamalıyız. 
Sunucularımıza kolay 
ulaşılamaması için en az 
sekiz karakter içeren ve 

içerisinde harf, rakam ve 
çeşitli sembolleri barındı-
ran şifreler kullanmalıyız. 
Sunucularımızı haftalık 
olarak kontrol etmeliyiz. 
Arama motorları üzerinden 
sitelere gireceksek 
mutlaka orijinal site 
olup olmadığına dikkat 
etmeliyiz. İnternetten alış-
veriş yaparken de mutlaka 
sanal kart uygulamasını 
kullanmalı ve kart limitle-
rimizi de düşük tutmalıyız. 
Özellikle son dönemlerde 
artan telefon dolandırıcılığı 
ile ilgili olarak da kendini 
polis, savcı, hâkim olarak 
tanıtan kişilere kesinlikle 
itibar etmemeliyiz” 
şeklinde konuştu. 
Sosyal Medya Güvenlik 
Uzmanı Ahmet Altındal 
da konuşmasında, “Sosyal 
medya ülkemizde çok 
sık kullanılan bir mecra 

konumunda. Bu alanlarda 
kişisel bilgiler, resimler 
ve özel hayatımızla ilgili 
birçok şey paylaşıyoruz. 
Bu paylaşımları yaparken 
herkesin kendimiz gibi 
iyi niyetli olmadığını 
unutmamalıyız. 
Burada paylaştığımız bilgi-
leri kullanarak adımıza kre-
di kartları, banka kartları 
çıkartılabilir veya farklı kötü 
amaçlarla kullanılabilir. 
Son zamanlarda özellikle 
bayanların sosyal medyada 
kullandığı resim ve gö-
rüntülerinin çeşitli montaj 
ve resim programları 
kullanarak ahlaki olmayan 
şekillerde kullanımı artış 
göstermiş ve şantaj olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 
Sosyal medya üzerinde 
yer alan reklam amaçlı 
gönderilerin virüs taşıma 
ihmali çok yüksektir. 

“TEKNOLOJİYİ KULLANIRKEN 
GÜVENLİĞİ ELDEN 
BIRAKMAMALIYIZ”
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Genç MÜSİAD 
Konya Şubesi 
tarafından 
düzenlenen 
Tecrübe 
Paylaşımı 
Toplantılarında 
Siber Suçlarla 
Mücadele 
ve Korunma 
Yöntemleri 
konusu 
masaya yatırıldı. 
Konferansa 
konuşmacı 
olarak katılan 
Konya Emniyet 
Müdürlüğü 
Siber Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
yetkilileri Adli 
Bilişim Uzmanı 
Mustafa Katırcı 
ve Sosyal Medya 
Güvenlik Uzmanı 
Ahmet Altındal 
katılımcılara 
internet suçları 
ve korunma 
yöntemleri ile 
ilgili ayrıntılı 
bilgiler verdi. 

“Teknoloji işimizi 
kolaylaştırdığı 

gibi aynı 
zamanda 

ciddi güvenlik 
sorunlarına da 

yol açmaktadır”



“MÜSİAD KONYA’DAN

Ziyaret esnasında konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “MÜSİAD Konya Şubesi olarak, yeni görevinizin şahsınız, 
üniversitemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını dileriz. Bizler 
daha önceki görevlerinizde olduğu gibi bu görevi de layığıyla 
yerine getireceğinize inanıyoruz. Başbakanımızın Merkez Şehir 
olarak nitelediği Konya’mız, tarım ve sanayi şehri olmasının 
yanı sıra son yıllarda eğitim alanında yapılan yatırımlarla aynı 
zamanda bir üniversite şehri de olmuştur. Konya’mızın eğitim 
alanında yaptığı bu ilerlemede vakıf üniversitelerimizin rolü 
büyüktür. Bu doğrultuda eğitim dünyamıza büyük katkılar 
sağlayan üniversitemizi Konya’mıza kazandıran Konya Ticaret 
Odamıza, Mütevelli Heyetimize ve emeği geçen herkese şahsınız 
nezdinde bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Bu üniversitelerimizde geleceğin mimarları, mühendisleri, dok-
torları ve yöneticileri yetişmektedir. Teknoloji çağını yaşadığımız 
günümüzde üniversitelerimize ve eğitim kurumlarımıza çok 
büyük sorumluluklar düşmektedir. Üniversitelerimiz teknoloji 
geliştirme, ar-ge projeleri ve inovatif fikirler üretme noktasında 
adeta birbirleri ile yarış içinde olmalıdır. Burada üretilen projeler, 
Konya sanayisinde kullanılarak katma değeri yüksek ürünler 
ortaya çıkarılmalı, ülke kalkınasına ve ihracatına katkı sağlanma-
lıdır. Bu noktada da bizim de sürekli üzerinde durduğumuz ve 
destek verdiğimiz Üniversite-Sanayi işbirliği konusunun önemi 
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu işbirliğinin sağlanması 
ülkemizin geleceği ve hedefleri açısından hayati öneme sahip. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, her platformda dile getirdiğimiz 
gibi bugün de bu konu hakkında üzerimize düşeni yapmaya 
hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.   

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine 
başlayan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade 
ise, “Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne çalışmalarına 
hızla devam ediyor. Bizler de bugüne kadar yakalanan başarının 
ve yapılan çalışmaların üzerine koyarak çalışmalar yürütece-
ğiz. Üniversitelerimizin ve eğitim kurumlarımızın sizlerin de 

dediği gibi günümüzde teknoloji üretme, inovasyona yönelik 
çalışmalar yürütme noktasında da misyonları var. Artık dünya 
teknoloji üretiyor. Ülke olarak bizim de hedeflerimiz büyük. 
Bu hedefler doğrultusunda millet olarak bizim de teknolojiyi 
daha çok kullanmamız gerekiyor. Bu teknolojiyi de üretecek ve 
kullanacak olan beyinler de bu üniversitelerde yetişiyor. O yüz-
den üniversitelerimiz sadece teorik değil, aynı zamanda pratik 
eğitimlerin de verildiği kurumlar olmalıdır. Üniversite-Sanayi 
işbirliğini sağlama konusunda bizler de kurum olarak elimizden 
geleni yapmaya hazırız.

 Bizler üniversitemizde eğitim gören öğrencile-
rimizin sanayicilerimizle iç içe olmaları 
gerektiğine ve teorik bilgilerin 
sanayimizde kullanılacak 
şekilde pratiğe dökül-
mesi gerektiğine 
inanıyoruz. Konya 
sanayisinin son 
yıllarda yakala-
dığı büyümeyi 
bizler de 
yakından ta-
kip ediyoruz. 
Bu noktada 
bizler de sa-
nayicilerimi-
zin yararına 
olacak, katma 
değer üretecek 
teknolojiyi 
geliştirme arayışı 
içerisinde ve sana-
yicilerimizle işbirliği 
halinde olmaya gayret 
göstereceğiz” ifadelerine yer 
verdi.                 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan heyet KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü görevine 
atanan Prof. Dr. Bayram Sade’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.      

REKTÖR SADE’YE

HAZİRAN 2015 

Üniversitelerimiz 
teknoloji geliştirme, 

ar-ge projeleri ve 
inovatif fikirler 

üretme noktasında 
adeta birbirleri 
ile yarış içinde 

olmalıdır



HAZİRAN 2015 

45

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinden oluşan 
heyet, ilçe ziyaretleri kapsamında 
Cihanbeyli’de temaslarda 
bulundu. Heyet, burada 
Cihanbeyli Kaymakamı Ahmet 
Gencer, Cihanbeyli Belediye 
Başkanı Mehmet Kale, Cihanbeyli 
Ticaret Borsası Başkanı Hacı 
Kabakcı, Cihanbeyli Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Kemal 
Belgin, Cihanbeyli Şoförler 
Odası Başkanı Mehmet Ekinci 
ve MÜSİAD Konya Şube Üyesi 
Mustafa Yılmazkart’ı ziyaret 
ederek ilçe ile ilgili birlikte neler 
yapılabileceği konusunda 
istişarelerde bulundu. 

“ŞEHRİMİZİN TÜM 

DİNAMİKLERİNİ 

HAREKETE 

GEÇİRMELİYİZ”

MÜSİAD Konya Heyeti, 
Cihanbeyli temasları 

kapsamında ilk olarak Cihan-
beyli Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Kemal Belgin’i 
makamında ziyaret etti. Ziya-
retten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek konuşma-
sına başlayan Başkan Kemal 
Belgin, “MÜSİAD’ın çalışmala-
rını yakından takip ediyoruz. 
MÜSİAD, gerek ülkemizin 
gerekse de Konya’mızın 
gelişimine katkıda bulunmak 
için önemli çalışmalara imza 
atmıştır. 

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi 

Şimşek ise, “MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak ilçelerimizde 
iş dünyasının sorunlarını 
dinlemeye ve birlikte neler 
yapabileceğimiz noktasında 
istişarelerde bulunmaya 
devam ediyoruz. İlçeleri-
mizin kanaat önderleri ve 
yöneticileri ile yeni projeler 
üretme noktasında birlikte 

hareket edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
MÜSİAD Konya Heyeti ardın-
dan Cihanbeyli Ticaret Bor-
sası Başkanı Hacı Kabakcı’ya 
ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret-
te konuşan Başkan Kabakcı, 
“Bu tür girişimler ilçelere 
hareket getiriyor. Cihanbeyli 
ilçemiz tarım anlamında 
geniş imkanlara sahip ancak 
sanayi ve yatırım anlamında 
da desteklenmesi gerekiyor. 
Bu ziyaretlerin ilçemize yeni 
bir enerji getirmesini ümit 
ediyor, işadamlarımızı yatırım 
yapmak üzere ilçemize davet 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek de, “Cihan-
beyli ilçemiz tarım anlamında 
Konya’mızı besleyen önemli 
bir tarım merkezi konumun-
da. Aslında ilçe tarımın yanı 
sıra yatırımcı çekecek potan-
siyele de sahip ancak önemli 
olan bu potansiyeli harekete 
geçirebilmek ve tanıtımını 

yapabilmektir. Bizler de 
bunun için elimizden geleni 
yapmaya hazırız” ifadelerine 
yer verdi.

MÜSİAD Konya Heyeti daha 
sonra Cihanbeyli Kaymakamı 
Ahmet Gencer’i de maka-
mında ziyaret ederek ilçe 
hakkında bilgiler aldı. Ziyaret 
esnasında konuşan Ahmet 
Gencer, “Sivil toplum kuru-
luşları ülkelerin gelişiminde 
önemli rol üstlenen, topluma 
yön veren kurumlardır. MÜ-
SİAD, bu noktada ülkemizin 
ekonomik, sosyal, kültürel 
gelişimine büyük katkılar 
sağlamış ve başarılı çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Böylesine 
özverili çalışmalar yapan 
bir kurumun ilçede yaptığı 
ziyaretler bizi memnun etti.” 
ifadelerini kullandı. 

MÜSİAD Konya Şube Heyeti, 
Cihanbeyli temaslarının 
ardından Cihanbeyli Belediye 
Başkanı Mehmet Kale’nin 

ev sahipliğinde Cihanbeyli 
Kaymakamı Ahmet Gencer’in 
katılımı ile Cihanbeyli proto-
kolü ile akşam yemeğinde bir 
araya geldi. Yemeğin ardından 
konuşan Cihanbeyli Belediye 
Başkanı Mehmet Kale, “Önce-
likle ülkemizin en önemli sivil 
toplum kuruluşlarının başında 
gelen MÜSİAD’ın şehrimize 
gösterdiği ilgiden son derece 
memnun olduğumuzu be-
lirtmek isteriz. Bu tür ziyaret-
lerin şehirlerdeki dinamikleri 
harekete geçirmek adına çok 
önemli olduğu bir gerçektir. 
Bizler ilçemizi geliştirmek, 
halkımıza daha iyi hizmet 
verebilmek adına çalışmaları-
mızı hızla sürdürüyoruz. Bizler 
burada aslında ülkemizin 
yıllardır ihtiyacı olan birliğin 
en güzel örneğini sergiliyor, 
hiçbir etnik ayrım gözetmek-
sizin yıllardır barış içinde bir 
arada yaşıyoruz. İlçemiz genel 
anlamda tarım ve hayvancı-
lıkla geçimini sağlamaktadır.” 
ifadelerini kullandı
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Genç MÜSİAD Konya Şubesi Tecrübe Paylaşım Toplantıları’nda Anadolu Liderlik Modeli (ALİM) projesinin ilk eğitim 

programı gerçekleştirildi. Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından basın toplantısı yoluyla kamuoyuna tanıtılan 

projenin ilk eğitim konusu “Liderlik ve Şirket İçi İletişim” oldu. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) 

Kişisel ve Kurumsal Eğitim Uzmanı Erhan Karagöz genç işadamlarına yönelik sunun eşliğinde eğitim gerçekleştirdi.

MÜSİAD Konya 
Şubesi Brifing 
salonunda 
gerçekleştirilen 

programın açılış konuşmasını 
yapan Genç MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Emre Babayiğit, 
“Göreve geldiğimiz günden 
bu yana Anadolu Liderlik 
Modeli (ALİM) projemiz, üze-
rinde çok çalıştığımız, önem 
verdiğimiz bir projedir. Bu 
proje ile Anadolu’nun liderle-
rini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Projemizin genç işadam-
larımızın iş yaşamlarında 
kendilerine yardımcı olacak, 
onlara her konuda tecrübe 
katacak bir proje olduğunu 
düşünüyoruz.

 Bugün ilk startını vereceğimiz 
eğitim programlarımızın ilk 
konusu Liderlik ve Şirket İçi 
İletişim olacak. ALİM projemiz 

sadece Salı günlerinden iba-
ret olmayacak hafta sonları da 
eğitim programlarımız devam 
edecek. İyi bir işletmeci ve iş 
yaşamında başarılı olmak için 
kendimizi her konuda geliş-
tirmemiz gerekiyor” şeklinde 
konuştu. 
Daha sonra sözü Avrupa 
Birliği Türkiye İş Geliştirme 
Merkezleri (ABİGEM) Kişisel 
ve Kurumsal Eğitim Uzmanı 
Erhan Karagöz aldı. Uzman 
Karagöz, genç işadamlarına 
yaklaşık 2 saat süren bir su-
num gerçekleştiren Karagöz, 
“Kuş türlerinin yaklaşık yarısı 
düzenli olarak habitat dedi-
ğimiz bir yaşam alanından 
diğer hayat alanına geçebil-
mek için göç dediğimiz bir 
olayı gerçekleştirirler. 
Bu davranış, türün sürdü-
rülebilmesi için yapılan bir 
eylemdir. 

Söz konusu bu kuşlar V şek-
linde uçarlar. Başlarında da bir 
lider vardır. Çünkü öndeki ku-
şun kanat hizasından uçmak, 
arkadaki kuşların kendi kanat 
uçlarındaki hava akımı etkisini 
ortadan kaldırarak, rüzgarın 
kuvvetinin etkisini azaltır ve 
daha az enerji harcarlar. 

Hayatımızda da bu durum 
aynıdır aslında. Hayatımızın 
her alanında bizim farkında 
olarak veya olmayarak örnek 
aldığımız liderler vardır. Bizler 
bu liderlerin birçok özelliğini 
farkında olmadan örnek alır 
ve hayatımızda uygularız. 

Liderlik çok yönlü bir vasıftır. 
Günlük hayatımızda veya iş 
yaşantımızda bazen bizler de 
lider konumunda olabiliriz. 
O yüzden kendimizi sürekli 
yenilemeli ve geliştirmeliyiz. 

Bizler yaşamımızda yöneten, 
yönlendiren ve organize eden 
olmalıyız. 

Genç işadamları olarak, bu-
gün edindiğiniz tecrübelerle 
yarının liderleri ve yöneticileri 
olacaksınız. O yüzden hızla 
gelişen teknolojiyi yakından 
takip etmeli, sürekli araştır-
malı ve sorgulayıcı olmalıyız. 
Olayların arka planında yatan 
nedenleri, sonuçları iyi değer-
lendirmeliyiz.” ifadelerine yer 
verdi. 

Programın sonunda Genç 
MÜSİAD Konya Şube Eğitim 
Birim Başkanı Veysel Soylu, 
Avrupa Birliği Türkiye İş Ge-
liştirme Merkezleri (ABİGEM) 
Kişisel ve Kurumsal Eğitim Uz-
manı Erhan Karagöz’e günün 
anısına hediye takdim etti

“ANADOLU’NUN 
LİDERLERİ YETİŞİYOR”



“ARABULUCULUK SİSTEMİ
TİCARET HAYATINA 

HIZ KAZANDIRACAK”
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından mutad olarak düzenlenen Cuma 

Konferanslarında “Hukuksal Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” konusu masaya 
yatırıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk 
Dairesi Başkanı Hakan Öztatar ve Arabuluculuk Kurulu Üyesi İlker Koçyiğit, 

işadamlarına arabuluculuk konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Cuma Komisyonu Başkanı Av. Mehmet 
Ali Özbuğday, “Gerek günlük yaşantımızda 
ve gerekse de iş hayatımızda birçok 
sorunla karşı karşıya kalıyoruz ve birçok 
konuda mahkemelere başvuruyoruz. Yargı 
sistemimizin yükünün ağır olması sebebiyle 
davalar bazen çok uzun sürmekte, davalar 
lehimize dahi sonuçlansa mağduriyetler 
ortaya çıkmaktadır. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak bugün bizler de 
özellikle iş dünyamızı yakından ilgilendiren, 
hem yargı sistemimizin yükünü hafifletmek 
hem de anlaşmazlıkların daha hızlı 
çözüme kavuşturulması adına uygulanan 
arabuluculuk konusu hakkında bilgiler almak 

istedik” dedi. 

Açılış konuşmasının ardından konferansa 
geçildi. Arabuluculuk konusunda MÜSİAD 
Genel Merkez ile protokol imzaladıklarını 
belirterek konuşmasına başlayan Adalet 
Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı 
Hakan Öztatar, “MÜSİAD, arabuluculuk 
konusuna değer veren kurumların başında 
geliyor. İmzaladığımız protokol ile birlikte 
üye işadamlarının arabuluculuk konusunda 
bilgilendirilmesi, sistemi kullanmaları 
konusunda yönlendirilmesi ve MÜSİAD 
şubelerinde arabuluculuk merkezleri 
kurulması noktasında anlaşmaya vardık. 

Kısaca arabuluculuk hakkında bilgi verecek 
olursak sistem dünya üzerinde Amerika, 
Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak 
üzere 160 ülkede kullanılmaktadır. Aslında 
arabuluculuk sistemi, bizim dinimizde, 
örfümüzde, kültürümüzde yaygın olarak 
kullanılan bir mekanizmadır. Sistemin 

bizdeki geçmişi oldukça eskiye dayanıyor 
ancak yeteri kadar bilinmiyor ve 

uygulanmıyor. 

Bu sistem, ahilik 
kültürümüzde iki esnaf 

arasındaki uyuşmazlık 
sözü dinlenen birisinin 
araya girmesi ve 
taraflar arasındaki 
sorunların çözülmesi 
yoluyla, özellikle 
doğu bölgelerimizde 
yaşanan aileler arası 

anlaşmazlıklarda 
bölgenin önde gelen 

kanaat önderinin araya 
girerek tarafları barıştırması 

yoluyla uygulanmaktadır. Sistem 
ilk olarak her ne kadar aile fertleri 

arasında çıkan sorunların çözüme 
kavuşturulmasıyla ortaya çıkmışsa da daha 

sonra sistemin hızlı ve ekonomik olması 
ticaret ve iş hayatında daha çok kullanılır hale 
getirmiştir. 

Adalet Bakanlığı olarak sistemi günümüzde 
daha çok özel hukuk uyuşmazlıklarında 
uygulamaya çalışıyoruz. Tazminat, kira, 
işçi-işveren, marka-patent, tüketici, ticaret, 
fikri ve sınaî haklar ile ilgili uyuşmazlıklarda 
sistemin kullanılmasını iş dünyamıza özellikle 
tavsiye ediyoruz. 

Arabuluculuk sistemi ile özellikle işçi-
işveren, ticaret, alacak, konularında yaşanan 
uyuşmazlıklarda sorunlar çok kısa sürede 
çözüme kavuşturulmakta ve bu sayede 
taraflar vakit kaybından kurtulmaktadır. ” 
ifadelerini kullandı. 
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi 
İlker Koçyiğit de konuşmasında, “Bizler, 
arabuluculuk yöntemini genel olarak 
ticari anlaşmazlıkların çözümünde tavsiye 
ediyoruz. 

Klasik yargı sistemimizde ticaret davalarının 
sonuçlanması Yargıtay sürecini de dâhil 
edecek olursak ortalama 3 yıl sürmektedir. 
Bu anlaşmazlıklar arabuluculuk yöntemi ile 
çok kısa sürede çözüme kavuşturulmakta ve 
taraflar mağdur olmamaktadır. Bu sistemin 
tam anlamıyla uygulanmaya başlamasıyla 
yargı sistemimizin de yükü hafifleyecek ve 
dava sayıları düşecektir. 

Sistemin tanıtılması ve işlerlik kazanması 
adına bakanlık olarak çalışmalarımız sürüyor. 
Sistem, bakanlığımızın denetimi ve kontrolü 
altında işlediği ve yasal zemininin olduğu 
bir sistemdir. İşadamlarımızı özellikle ticaret 
ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında mahkeme 
sürecini başlatmadan önce bu sistemi 
kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer 
verdi.
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“AÇIKLANAN PAKET 
İLERİ TEKNOLOJİYE 

YÖNELMEK İÇİN FIRSATTIR”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek Başbakan Ahmet 

Davutoğlu tarafından açıklanan 11 ayaklı “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve 
Üretimi Destekleme Paketi” ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek yaptığı yazılı 
açıklamada, “MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, Başbakanımız 

Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından 
açıklanan ve İstihdam, sanayi yatırımı 
ve üretim konularında sanayicilerimize 
büyük kolaylıklar sağlayacak teşvik ve 
destek paketi ekonomi dünyamıza yeni 
bir dinamizm kazandıracaktır. 

Paket sanayicilerimiz ve ekonomi 
dünyamızda büyük memnuniyetle 
karşılanmıştır. Paketle birlikte işbaşı 
eğitimi ile işe başlayacak kursiyerlerin 
6 ay süre ile asgari ücret üzerinden 

maaşlarının ödenecek olması 2015 

yılında istihdama büyük katkılar 
sağlayacaktır. Ayrıca işverenin, kursiyerler 
için yaptığı harcamaları vergiden düşecek 
olması ve işçinin o işyerinde işe alınması 
durumunda imalat sanayide 42 ay, diğer 
sektörlerde de 30 ay boyunca SGK’sının 
İŞKUR tarafından ödenecek olması 
özel sektörün istihdama olan katkısını 
artıracaktır. 

Yeni paketle birlikte üretimi hangi 
bölgede yapılırsa yapılsın ileri teknoloji 
yatırımlarının 5. Bölge teşvikinden 
yararlanacak olması, Türk sanayicisini ileri 
teknoloji üretimine yönlendirmek adına 
atılan çok büyük ve değerli bir adımdır. 
Sanayicilerimizin bu fırsatı kesinlikle 

iyi değerlendirmesi ve üretimdeki 
yönünü ileri teknolojiye 

çevirmesi gerekmektedir. 
Başbakanımız tarafından 

açıklanan paketin 
genel manada 

imalat sanayine 
yönelik 
olması, 2023 
hedeflerimize 
ulaşmanın 
yolunun 
daha fazla 
üretmekten 
geçtiğini 

bir kez 
daha ortaya 

koymuştur. 

Paketin içerisinde 
yer alan maddeler 

Konya sanayimizi de olumu 

etkileyecektir. İkinci bölgede yer alan 
şehrimizde daha önce yüzde 10 olan 
yatırım dönemindeki yatırıma katkı 
oranı yüzde 55’e yükseltilmiştir. Bölgesel 
teşvik uygulamalarında vergi indirimi 
yüzde 15’ten yüzde 20’ye, büyük ölçekli 
yatırımlarda ise yüzde 25’ten yüzde 30’a 
çekilmiştir. 

Yine bölgemizde yatırım esnasında 
sigorta primi işveren hissesi desteği 
yokken, yeni pakette 3 yıl destek 
verilmiştir. Yine bütün ülke genelinde 
yüzde 6 olan yatırım ve ara malların 
vadeli ithalatındaki Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu (KKDF) oranının 
0’a çekilmesi sanayicilerimizin girdi 
maliyetlerini düşürecek çok yerinde bir 
uygulamadır. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak, paketin, ihracat rakamlarımızdaki 
düşüşün ardından açıklanmasının 
sanayicimiz için tetikleyici rol oynaması, 
sanayi üretimini artırması, gerek 2015 
yılı için büyüme hedeflerine ve gerekse 
de 2023 ihracat hedeflerine ulaşılması 
adına atılan önemli bir adım olduğunu 
bir kez daha vurgulamak isteriz.

 Paketle birlikte ileri teknoloji 
yatırımlarının, istihdamın, üretimin 
artacağına ve sorumluluk sahibi Anadolu 
sanayicisinin ülkemizin hedefleri için 
daha fazla sorumluluk üsteneceğine 
inanıyor, paketin hazırlanmasında 
emeği geçen başta Başbakanımız 
olmak üzere, ekonomi yönetimimize 
ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi.       
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Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜ-
SİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Cuma Komisyonu Başkanı Av. Mehmet 
Ali Özbuğday, “MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak mutat şekilde gerçekleştirdiğimiz 
konferanslarımızda farklı konuları ele 
almaya çalışıyoruz. İslam dünyası olarak 
ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimiz 
hepimizin malumudur. ” dedi.   

İslam toplumları arasında tam anlamıyla 
bir birlik ve beraberliğin sağlanamadı-
ğını belirterek sözlerine başlayan Prof. 
Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, “Dünya üzerinde 
nerede bir kaos, savaş ortamı, parçalan-
mışlık, gözyaşı ve zulüm görsek karşımıza 
mutlaka Müslüman bir ülke çıkmaktadır. 
Ezilen, sömürülen hep Müslüman coğraf-
yalar oluyor. 

Bunun en temel sebebi ise İslam 
dünyasında birliğin ve beraberliğin tam 
anlamıyla sağlanamaması ve olaylara 
karşı tek ses olunamamasıdır. Dünya 
üzerinde sadece İslam’ı yaşadığı için ikinci 
sınıf insan muamelesi gören ve zulme 
uğrayan milyonlarca kardeşimiz var. 
Afrika’da, Avrupa’da, Asya’da, Ortadoğu’da 
akan kan Müslüman kanıdır. İslam dün-
yası birlik olmadıkça da bu durum böyle 
devam edecektir. 

Birkaç din âliminin bir araya gelerek 
yazdığı tefsir, kelam, fıkıh ve hadis kitapla-
rımız bulunmamaktadır. Yıllarca yurtdışın-
da yaşayan biri olarak ülkemizi dışarıdan 
gözlemleme şansı buldum. Amerika ve 
Avrupa ülkeleri özellikle son on yıldır 
ülkemizde yaşanan gelişmeler yakından 
takip etmekte ve buna göre pozisyon 
almaktadırlar.
 Türkiye’nin bu büyümesi sadece Avrupa 
ve Amerika ülkelerinin değil, İslam ülke-

lerinin de dikkatini çekiyor. Türkiye İslam 
dünyasının yeni lideri olma yönünde 
hızla ilerlemektedir. Türkiye, Müslüman 
ülkeler için yeni bir umut kaynağı olarak 
görünmektedir. 

Tabi dünya üzerinde İslam dininin yay-
gınlaşmasından rahatsız olanlar da yok 
değil. Etrafımız adeta ateş çemberi gibi. 
Hem içten hem de dışarıdan ülkemizi 
yıpratmaya, eski günlerine döndürmeye 
çalışanlar her an fırsat kolluyorlar. 

Türkiye’nin bölgede ve dünya üzerinde 
söz sahibi olmasını istemeyenler, dış 
güçlerle işbirliği yapmaktan da geri kal-
mıyorlar. Tüm bunlara rağmen ülkemizin 

İslam dünyasının umudu olmaya devam 
edeceğine ve Müslüman coğrafyalar ara-
sındaki birliği sağlayacağına inanıyoruz. 
Eğer Müslümanlar olarak bizler gerçek 
manada birlik ve beraberliği sağlarsak 
dünyaya hükmederiz. Bunun farkında 
olanların dinimize duydukları nefreti her 
defasında dile getirmeleri de bu yüzden. 
Çünkü biliyorlar ki, Müslümanlar birlik 
oldukça karşılarında duracak hiçbir güç 
yoktur” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından MÜSİAD Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Cuma 
Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Ali Öz-
buğday, günün anısına Prof. Dr. Yusuf Ziya 
Kavakçı’ya hediye takdim etti

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma 

Konferanslarının konusu 

“Müslüman Toplumların Çağdaş 

Sorunları” oldu. Konferansa 

konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. 

Yusuf Ziya Kavakçı, katılımcılara 

Müslümanların günümüzde 

yaşadığı sorunlar ve 

bu sorunların nasıl 

aşılacağı hakkında 

bilgiler verdi.  
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“SGK’DAN MÜSİAD 
KONYA’YA ZİYARET”
Sosyal Güvenlik Kurumu Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, İl Müdür Yardımcıları Orhan Coşkun ve Mehmet Nuri 
Turan 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası sebebi ile MÜSİAD Konya Şubesi’ne ziyarette 
bulundu. Ziyarete MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Ömer Saylık ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı.

Ziyaret esnasında konuşan SGK Konya 
İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, “Sosyal 
Güvenlik Kurumu olarak bu yıl 11-17 
Mayıs tarihleri arasını Sosyal Güvenlik 
haftası olarak kutluyoruz. Bu vesile ile 
siz iş dünyamızın temsilcilerini ziyaret 
ederek çalışmalarımızla ilgili istişare 
etmek istedik. Bizler hem işçilerimizin 
hem de işverenlerimizin yararında olacak 
çalışmalar yapmak için gayret ediyoruz. 

Sosyal güvenlik konusu millet olarak 
hepimiz için hayati öneme sahip. İş ka-
zası sonucu bir vatandaşımızın hayatını 
kaybetmesi hepimizin ortak sorunudur. 
Ülke olarak daha çok üreteceğiz, ancak 
güvenliği de asla elden bırakmamalıyız; 
çünkü bu ülkenin üreten işçiye ve işvere-
ne ihtiyacı var. 

Bizler kurum olarak işçilerimiz ve iş 
dünyamız arasında köprü vazifesi gör-
meye ve istihdam ve üretim konusunda 
işadamlarımızın önünü açacak uygula-
malara imza atmaya bundan sonra da 
devam edeceğiz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek sözlerine başlayan MÜSİAD 
Konya Şube Başkan Yardımcısı Ömer 
Saylık da, “Ülkemizde her alanda olduğu 
gibi sosyal güvenlik alanında da son 
yıllarda önemli mesafe alınmış durumda. 
Artık hem iş dünyası hem de işçilerimiz 
bu konuda daha bilinçli hareket ediyor. 
Bizler MÜSİAD Konya Şubesi olarak kayıt 
dışı istihdama karşı olduğumuzu her 
platformda dile getiriyoruz. 

Bizler işadamları olarak çoğu zaman 
kamu nezdinde bürokratik engeller-
le karşılaşıyor, üretim yapamaz hale 
geliyoruz. Eski Türkiye’nin adetlerinden 
olan bu anlamsız bürokrasiyi kırmak 
adına devletimizin son yıllarda yapmış 
olduğu çalışmaları yakından takip ediyor, 
takdirle karşılıyoruz. 

Önceliğimizin daha fazla üretmek oldu-
ğu günümüzde yaşanan bu sorunların 
işçisiyle, sanayicisiyle, kurumlarımızla el 
ele vererek hep birlikte aşılacağına ina-
nıyoruz. Yaşanan sorunların aşılması ve 
sanayicimizin önünün açılması ülkemizin 

hedeflerine doğrudan etki edecektir. 
Çünkü millet olarak her geçen gün daha 
iyi ve daha fazla üretmek zorundayız. Ül-
kemizin son yıllarda gösterdiği başarının 
altında yatan en büyük etken de üretim 
kültürüdür. 
Bu kültürün devam etmesi, istihdama 
sağlanan katkının artması için özel 
sektörün daha fazla desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Önemine inandığımızı bir diğer konu da 
ülkelerinde gördükleri zulümden kaça-
rak ülkemize sığınan ve değişik şehirleri-
mizde yaşayan Suriyeliler konusudur. 

Bizler dinimizin gereği bize sığınana 
yüz çevirmeyen bir milletiz. Bu konuda 
devletimizin uyguladığı politika doğrul-
tusunda sorunun bir an evvel çözüme 
kavuşturulması önem arz etmektedir. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak bizler de 
hazırladığımız raporlarımızla sanayicile-
rimizin iş hayatlarında yaşadıkları sorun-
ları dile getirmeye ve çözüm önerileri 
sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.    
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MÜSİAD Konya Şubesi 
Brifing salonunda gerçek-
leştirilen programın açılış 
konuşmasını yapan Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Emre Babayiğit, “ALİM Proje-
miz kapsamında düzenlediği-
miz eğitim programlarımızda 
bu hafta E-Ticaret konusu 
üzerinde durmak istedik. 

Günümüzde dünya genelinde 
ve ülkemizde internet üzerin-
den yapılan ticaret çok büyük 
boyutlara ulaştı. E-Ticaret ko-
nusu dış ticaret noktasında da 
önemli bir satış kanalı olmaya 
başladı. Bizler de bu hafta 
E-Ticaret, S-Ticaret ve M-Ticaret 
konularında ayrıntılı bilgiler 
almak istedik” dedi. 

Ülkemizde internetin ve sosyal 
medya kullanımının hızla 
artmasının internet üzerinden 
yapılan alışverişi büyük oranda 
artırdığını belirterek sözlerine 
başlayan Hasan Yaşar, “Toplum 
olarak dünya üzerinde gelişen 
teknolojiye hızla ayak uydu-
ruyor, sosyal medyayı çok sık 
kullanıyoruz.

 Yapılan istatistiklere göre 
ülke olarak, dünya üzerinde 
E-Ticaret üzerinden alışveriş 
yapan ilk on ülke arasında 
dokuzuncu sırada yer alıyoruz. 
E-Ticaret üzerinden yapılan 
alışverişler büyük çoğunlukla 
genç ve orta yaş gurubundaki 

insanlar tarafından ge-
nellikle 11-12 ve 23-
24 saatleri arasında 
yapılmaktadır. 
S-Ticaret konusu 
ise sosyal medya 
üzerinden yapılan 
ticareti kapsamaktadır. 
Burada yapılan satışlarda da 
son yıllarda gözle görünür bir 
artış söz konusudur. 

İnsanları aktif olarak bir arada 
tutma özelliğine sahip sosyal 
ağlar günümüzde yüksek 
cirolu şirketlerin dahi çok sık 
kullandığı yeni satış kanalı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

M-Ticaret konusu ise internet 
üzerinden yapılan satışların ta-
şınabilir mobil cihazlar ve akıllı 
telefonlar aracılığı ile yapılması 
ve hedef kitleye bu yolla ulaşıl-
masını ifade etmektedir. 
İnsanlar günümüzde inter-
neti ve sosyal ağları sadece 

oturdukları yerden 
değil, mobil 
olarak da büyük 
ölçüde kullan-
maktadır. 

E-Ticaret sitesi 
kurarak internet 

üzerinden alışveriş yapı-
labilmesi için öncelikle hedef 
kitlenin çok iyi belirlenmesi 
gerekir. Çünkü ürettiğiniz her 
ürün herkese satılmaz. 
Satılacak ürüne kapsamlı araş-
tırma yapılarak karar verilme-
lidir. Yıllar önce otomobil veya 
otomobil lastiği internet üze-
rinden satılmazken bugün bu 
ürünlerin internet üzerinden 
satışı hiç de azımsanmayacak 
boyutlara ulaşmıştır. 

Artık internet üzerinden gıda, 
giyim, aksesuar, hediyelik eşya 
ve daha birçok ürünü internet-
ten alınmaktadır. 
İhtiyaçlara uygun sistem 

altyapısının oluşturulması, ko-
misyon konusunda bankalarla 
anlaşılması, stok ve teslimat 
konusunun çok iyi planlanma-
sı önem arz etmektedir. 
Sektörde üretici olma 
özelliğine sahip bir firmanın, 
kendi ürettiği ürünlerin satı-
şını E-Ticaret sitesi üzerinden 
yapması onu bir adım öne 
çıkaracaktır. 
Çünkü firma ürünü kendi 
ürettiği için ikinci bir firmaya 
komisyon vermeyecek bu 
sayede maliyeti düşecek, 
rekabet gücü ve kar oranı 
artacaktır. 
Son yıllarda ülkemizde bu 
noktada üretici firmaların 
birçoğu E-Ticareti başarılı bir 
şekilde kullanmaktadır” ifade-
lerine yer verdi. 
Programın sonunda Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Emre Babayiğit, Hasan Yaşar’a 
günün anısına hediye takdim 
etti. 
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“YENİ TÜRKİYE GENÇLİĞİN 
ELLERİNDE ŞEKİLLENECEK VE 

OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR”
Genç MÜSİAD Konya Şubesi, Tecrübe Paylaşımı Toplantılarına MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 

Lütfi Şimşek konuk oldu. Şimşek, gençlere Yeni Türkiye ve Genç MÜSİAD konusundaki görüşlerini 
aktardı. Sohbet ortamında geçen toplantıya çok sayıda Genç MÜSİAD üyesi katılım sağladı. 

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

Konya Şube Başkanı Emre Babayiğit, “Millet 
olarak Yeni Türkiye kavramını sıkça duyuyoruz. 
Ülke olarak yenilenebilmek adına değişim 
adına hepimize büyük sorumluluklar 
düşüyor. Genç MÜSİAD olarak 
bu yeni Türkiye idealimizi 
gerçekleştirmek için bizler de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu noktada ağabeylerimizle, 
iş dünyamızın temsilcileri 
ile olan istişarelerimize çok 
önem veriyoruz. Bu hafta da 
MÜSİAD Konya Şube Başkanımızın 
tecrübelerini dinlemek istedik” dedi. 

Açılış konuşmasının ardından konferansa geçildi. 
Gençlerle olmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirerek sözlerine başlayan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Yeni Türkiye’yi 
inşa edecek ve asıl kuracak olanlar sizlersiniz, 
yeni Türkiye’nin aktörleri sizler olacaksınız. 
Sizin yaşlarınızdaki akranlarınız kendine 

vakit ayırırken sizler bir yandan işinize vakit 
ayırıyor, ötre yandan da sivil toplum kuruluşu 
olmanın verdiği sorumlulukla kendi vaktinizden 
fedakârlık ediyorsunuz. Bizler MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak sizlerin çalışmalarınızı yakından 
takip ediyoruz. Başarılı ve örnek projelere imza 

atıyorsunuz. Genç MÜSİAD’ın kuruluşuna 
bakacak olursak tohumlarının MÜSİAD 

Konya Şubesi’nde atıldığını görürüz. 
O dönemki ağabeylerimizin 
gençliğe vermiş olduğu önemden 
hareketle gençlerimizi de 
MÜSİAD çatısı altında toplama 

kararı aldık ve ilk olarak MÜSİAD 
Konya Şubemizde Genç MÜSİAD 

kuruldu. Daha sonra düşüncemizi 
genel merkezimizle paylaştık ve olumlu oldu. 

Bu sayede tüm Türkiye genelindeki MÜSİAD 
şubelerinde gençlik yapılanmasına gidildi. 
Günümüzde baktığımızda ise Genç MÜSİAD’lar 
ülkemizin ve milletimizin yararına projeler 
üreten büyük bir kurum haline geldi. Genç 
MÜSİAD bizim üstüne titrediğimiz bir değerdir. 
Sivil toplum kuruluşları olarak Yeni Türkiye 
idealinin gerçekleştirilmesi, milletimizin eski 

Türkiye’nin alışkanlıklarından ve geleneklerinden 
kurtulması için hepimize büyük görevler 
düşüyor” ifadelerine yer verdi.

Yeni Türkiye’nin 2023 vizyonunda Türkiye’nin 
ve Konya’nın ihracat hedeflerine de değinen 
Şimşek, “Konya iş dünyasının temsilcileri olarak 
yaptığımız istişarelerde ülkemizin 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefine Konya olarak 15 milyar 
dolarlık katkı sağlama kararı aldık. Konya 
geçmişte ilmin, ticaretin ve kültürün başkenti 
olmuş çok önemli bir şehirdir. Başbakanımızın 
tabiriyle merkez şehirdir. O yüzden bu 
katkıyı şehir olarak hep birlikte sağlamamız 
gerekmektedir. Bu katkıya destek vermek 
için sizlerin de çalışmalarınıza hızla devam 
edeceğinizi tüm samimiyetimle inanıyorum. 
Bizler sizlere güveniyoruz, sizler bizim 
geleceğimizsiniz.” ifadelerini kullandı. 

Programın sonunda Genç MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Emre Babayiğit, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’e günün anısına hediye 
takdim etti. 
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MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarında  “Türkiye’nin Seçimi ve Bölgenin Geleceği” 
konusu konuşuldu. Konferansa konuşmacı olarak katılan N.E.Ü Uluslararası İlişkiler Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek, katılımcılara 07 Haziran’da gerçekleşecek genel seçimlerin 
önemi, seçimlerin bölge ve dünya üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Cuma 
Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Ali Özbuğday, 
“Ülke olarak son günlerde en büyük gündemimiz 
genel seçimler. 

Bu seçimler sadece ülkemizi değil aynı zamanda 
bölgemizi ve dünyayı da yakından ilgilendiriyor. 

Yeni Türkiye’nin inşasına devam edilmesi 
açsından bu seçimler büyük önem arz ediyor. 
Bizler de bu haftaki konferansımızda seçimlerin 
ülkemize ve bölgemize etkilerini incelemek 
istedik. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak en büyük 
temennimiz, bu seçimlerin aklıselim içerisinde, 
demokratik bir ortamda geçmesi ve kazananın 
milletimizin olmasıdır” dedi.   
07 Haziranda gerçekleşecek olan seçimlerin 
milletimizin yanı sıra bölge ve dünya siyasetinde 

söz sahibi olan ülkeleri de ilgilendirdiğini 
vurgulayarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Murat 
Çemrek, “Gerçekleşecek seçimleri bu denli önemli 
kılan en büyük sebep ülkemizin bölgede ve 
dünya üzerinde küresel aktör olmasıdır. 
Ülkemiz, bölgede artık söz sahibi konumda. 
Gerek bölgede gerekse de dünya üzerinde 
gerçekleşen olaylara karşı sesini yükseltmekte 
ve doğru olduğuna inandığı şekilde pozisyon 
almaktadır. 
Seçimler bölgedeki dengeler açısından da 
büyük önem arz etmektedir. Bölgeye kısaca göz 
atacak olursak, bölgenin gerek siyasi gerekse 
de ekonomik istikrarda uzak olduğunu, kaos ve 
savaş ortamının var olduğunu görürüz. 

Bölgede her alanda istikrar ve güven ortamının 
sağlandığı, ekonominin istikrarlı bir şekilde 
büyüme gösterdiği tek ülke ise Türkiye’dir. Bu 
sebeple küresel aktörler gözünü ülkemizdeki 

bu seçimlere çevirmiş durumda. Ülkemizde 
gerçekleşecek seçimlerden sonra yakın 
coğrafyalarda dengeler yeniden şekillenecek 
ve politikalar seçim sonuçlarına göre yeniden 
oluşacaktır. Bu bakımdan seçimler ülkemizin 
bölgedeki geleceği açısından da son derece 
önemlidir. 

Milletimizi birinci derecede ilgilendiren 
seçimlerle ilgili pek çok senaryo üretilmektedir. 
Bunlardan en önemlisi de seçimlerin bir numaralı 
gündem maddesi olan başkanlık sistemi ve yeni 
anayasa konusudur. Mevcut iktidarın seçimlerden 
güçlenerek çıkması halinde başkanlık sistemi ve 
yeni anayasa çalışmaları hız kazanacaktır. 

Bu konular seçim sonrası da ülkemizin konuştuğu 
en büyük gündem maddesi olmaya devam 
edecektir. Seçimler ülkemizin ekonomisini de 
yakından ilgilendiriyor.

 Seçimlerden dolayı durgunluk gösteren 
ekonomimizin yeniden canlanması gerekiyor. 
Seçimlerden sonra yatırımlara devam edilmesi, 
piyasaların yeniden hareketlenmesi, üretimin 
artması ve istikrarın sürmesi, ülkemizin hedefleri 
açısından hayati öneme sahip. 

Tüm bu gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde 
ülkemizin geleceği açısından bu seçimlerin 
ne derece önemli olduğu bir ez daha ortaya 
çıkmaktadır. Şu ana kadar demokratik ve olgun 
bir ortamda geçen seçim ortamının seçim 
sonrasında da sürmesi hepimizin en büyük dileği. 
Seçimlerin sonucunda ülkede kazanılan istikrar 
ve güven ortamı mutlaka devam etmeli, bölgede 
ve dünya üzerinde küresel aktör olma misyonu 
sürdürülmeli, ekonomide yakalanan ivme 
artırılarak korunmalıdır” ifadelerini kullandı.                       

Toplantının ardından MÜSİAD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Cuma Komisyonu 
Başkanı Av. Mehmet Ali Özbuğday, günün anısına 
Prof. Dr. Murat Çemrek’e hediye takdim etti. 

“SEÇİMLER, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ 
AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP”
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“TİCARETİMİZİN HELAL OLMASI 
DİNİMİZİN BİR GEREĞİDİR”

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Anadolu Liderlik Modeli (ALİM) Projesi kapsamında 
gerçekleştirilmeye devam edilen eğitim programının konusu İslami Finans Yöntemleri oldu. 
Programa konuşmacı olarak katılan Kuveyt Türk İç Anadolu Bölge Müdürü Bilal Göksu genç 
işadamlarına İslami Finans yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salonunda 
gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını 
yapan Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Emre 
Babayiğit, “İşadamları olarak hepimiz ticaretle 
uğraşıyoruz. Müslümanlar olarak bizim ticaret 
yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli 
konu ticaretimizin helal yolla yapılması ve 
kazancımızın helal olmasıdır. Bu konu bizim 
için namaz kılmak kadar önem arz etmektedir. 
Ticaret yaparken de çoğu zaman finansa ihtiyaç 
duyuyoruz. Sağlayacağımız bu sermayenin 
ve finansın da İslami yöntemlerle sağlanması 
gerekmektedir. Bu hafta da bu konu üzerinde 
durmak istedik” dedi. 

Konferansta konuşan Bilal Göksu, “Müslümanlar 
olarak bizim inancımıza göre para mal ve 

hizmetin sembolüdür. Kapitalist sisteme göre ise 
para, alınıp satılabilen ve üzerinden gelir elde 
edilen bir metadır. Dünyada para üzerinde para 
kazanma konusu faiz ile simgelenmektedir. Faiz 
konusu dünya üzerinde savaşlara, kaoslara ve 
ekonomik krizlere yol açmaktadır. Yakın zamanda 
Amerika’da yaşanan ve dünyada domino etkisi 
yapan emlak krizinin temeli faize dayanır. Ülke 
olarak bu krizden ekonomik istikrarımız ve güçlü 
ekonomi yönetimimiz sayesinde etkilenmeden 
çıktık. Faiz konusu Müslümanların uzak durması 
gereken konuların başında gelmektedir. Yüce 
Kitabımız Kur’anı-Kerim’de faiz kesinlikle 
yasaklanmıştır. Faizsiz bankacılık sistemi ilk 
defa 1963 yılında Mısır’da başlamış ve 1983 
yılında da ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. 
İslami bankacılık veya katılım bankacılığı adı 

verilen bu sistemde kesinlikle para üzerinden 
para kazanma olmaz. Katılım bankacılığı diğer 
bankacılık faaliyetlerinden iki konuda ayrılır. 
Birinci konu vadeli hesap, ikinci konu ise fon 
kullanımı konusudur. Katılım bankaları asla 
nakit para kullandırmaz. Tabiri yerindeyse parayı 
kiraya vermez.  Yapılan işlemlerin tamamı mal ve 
hizmet üzerinden yürütülür. Mal veya hizmetin 
olmadığı durumlarda ise katılım bankaları 
finans sağlamaz. Katılım bankalarının temel 
amacı Müslüman ve dini hassasiyet sahibi 
tacirlere finans ve sermaye sağlamaktır. Bizim 
Müslümanlar olarak her açıdan güçlü olmamız 
gerekiyor. Bu durum ekonomik anlamada bu 
şekildedir. Katılım bankaları bu amaca hizmet 
etmek üzere kurulan sistemlerdir.

 Katılım bankaları son yıllarda İslami hassasiyeti 
olan, faizden kaçan insanların sığınağı olmuştur. 
Geçmişte yaşadığımız krizlere bakacak olursak, 
faizlerin bir gecede tavan yapması sonucunda 
binlerce şirketin battığını ve milyonlarca insanın 
mağdur olduğunu görürüz. Bir daha yaşamayı hiç 
arzu etmediğimiz bu tür bir krizi tekrar yaşayacak 
olursak en az etkilenen finans kurumları katılım 
bankaları olacaktır. Bunun temel sebebi ise 
kullanılan argümanın bir mal veya hizmetin 
olmasıdır. Katılım bankalarından sağlanan 
finanslar doğru bir şekilde değerlendirilirse krizin 
etkisi o kadar az olacaktır. 

Dünyadaki krizlerin temel sebebi faizlere 
dayanmaktadır. Bizim Müslümanlar olarak 
hayatımızı idame ettirmek adına kazandığımız 
parayı nasıl ve ne yolla elde ettiğimizi 
sürekli sorgulamamız gerekmektedir. Katılım 
bankaları bu noktada yapılan işlemleri İslama 
uygunluğunu çok titiz bir şekilde incelemekte 
ve ona göre çalışma yürütmektedir” ifadelerine 
yer verdi. 

Programın sonunda Genç MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Emre Babayiğit, Bilal Göksu’ya günün 
anısına hediye takdim etti. 
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BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN 
KONYALI FİRMALARA TEBRİK
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 
İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçları hakkında yazılı açıklama yayınladı. 

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul 
Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak 
açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
listesinde Konya’nın bir önceki yıl 9 olan firma 
sayısını artırarak 10 firma ile temsil edilmesi 
iş dünyasının temsilcileri ve aynı zamanda bir 
Konyalı olarak bizleri memnun etmiştir. 

Listede şehrimizi temsil eden firma sayısının artış 
göstermesi, seksenden fazla sektörde üretim 
yapan Konya sanayisinin dinamik yapısının bir 
göstergesidir. Açıklanan sonuçlar aynı zamanda 
Konyalı sanayicinin 2023 ihracat vizyonuna olan 
inancının ve bu doğrultuda harcadığı çabanın da 
canlı şahidi olmuştur. 

Ülkemizin ve şehrimizin hedeflerine katkıda 
bulunmak amacıyla bölgede ve dünya üzerinde 
yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen 
üretim kültürünü benimseyen sanayicimizin 

üretmekten vazgeçmemesi sevindirici bir 
gelişmedir. Bu durumun devam ettirilebilmesi 
adına atılması gereken en önemli adım, 
sanayicimizin yeni sanayi politikaları ile daha 
fazla üretmeye teşvik edilmesidir. Listeye 
baktığımızda ağırlığı İstanbul ve Marmara 
havzasında faaliyet gösteren firmaların 
oluşturduğunu görüyoruz. 

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, bu durumun 
değişmesi ve ticaretin yönünün Anadolu 
şehirlerine çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz.

 Bu noktada ahilik kültürünün verdiği 
sorumlulukla hareket eden Anadolu sanayicisine 
daha fazla destek verilmesi gerekmektedir. 
İSO İlk 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla 
temsil eden firma sayımızın önümüzdeki yılarda 
katlanarak artması en büyük arzumuzdur. 
Ülkemizde her alanda yakalanan istikrar 

ortamının ve ekonomimizin sekteye uğramaması 
önem arz eden bir diğer konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

 Bu noktada ülkemizdeki siyasi belirsizlik 
ortamının bir an önce son bulması ve yeni 
reformların getirilmesi ülkemizin geleceği 
açısından elzemdir. 
Bu duygu ve düşüncelerle listeye girerek 
şehrimizi temsil eden Konya Şeker San. ve Tic. 
A.Ş., Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. 
ve Tic. A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Tümosan Motor 
ve Traktör Sanayi A.Ş., Konya Çimento Sanayii 
A.Ş., Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. 
A.Ş., Ova Un Fabrikası A.Ş., Enka Süt ve Gıda 
Mamülleri San. ve Tic. A.Ş., Aydınlar Yedek Parça 
San. ve Tic. A.Ş., Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. 
ve Tic. A.Ş.’yi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer 
verdi.
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“SEÇİM SONUÇLARINI 
FIRSATA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ”
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarında 7 Haziran seçim sonuçları, koalisyon ihtimalleri ve 
seçimlerin ekonomiye etkileri konuşuldu. Konferansa konuşmacı olarak katılan N.E.Ü Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu, katılımcılara seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Cuma 
Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Ali Özbuğday, 
“Seçimlerden önce gerçekleştirdiğimiz 
konferansımızda bu seçimlerin sadece ülkemizi 
değil, bölgemizi ve dünya siyasetinde söz sahibi 
olan ülkeleri de ilgilendirdiğini söylemiştik. 
Seçimlerin sonuçlanmasından sonra da bunu 
daha net görme şansı elde ettik. Seçimleri sadece 
biz değil dünya üzerinde birçok ülke yakından 
takip etti. Bu hafta da sonuçların ülkemize 
ne gibi etkileri olacak, ekonomimize nasıl 
yansıyacağını dinlemek istedik” dedi.   

Seçimlerin hemen ardından yarın ne olacağı ile 
ilgili net ifadeler kullanmanın yanlış olacağını 
ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Önder Kutlu, “Seçimlerden sonraki süreç, siyasi 
partilerin, aktörlerin ve sistenim dinamiklerine 
bağlı olarak şekillenecektir. Şu anda muhasebe 
ve müzakere süreci yaşıyoruz. Ülkemizde 
gerçekleşen seçimlere dünya siyasetinde söz 
sahibi olan ülkelerin de ilgisi yoğun oldu. Çoğu 
ülke ülkemiz seçimlerini kendi politikaları 
doğrultusunda manşetlere taşıdı. AK Parti’nin 
tek başına hükümet kurmasını sağlayacak 
oy alamaması dünya basınında geniş yankı 
uyandırdı. 

Aslında bu birçok kesim tarafından beklenen 
bir sonuç değildi. Yüzde 10 seçim barajının 
uygulandığı ülkemizde 4 partinin seçim barajını 
aşması halinde bir partinin tek başına iktidar 
olacak çoğunluğu yakalayamadığını da millet 
olarak görmüş olduk. Seçimleri ekonomimiz 
açısından değerlendirecek olursak; 90’lı yıllarda 
olduğu gibi faiz lobileri ve büyük sermaye 
sahipleri sonuçların ardından spekülasyon 
yapamadılar. 

Bunun en büyük sebepleri ekonomimizin 
sağlam temellere dayandığı gerçeği ve bu 
lobilerin seçimlerin bu şekilde sonuçlanacağını 
kestirememeleridir. Türkiye ekonomisi artık kolay 
kolay sarsılacak bir pozisyonda değil. Döviz ilk 
sonuçlara göre bir refleks gösterdi, ancak ateşi 
düştü. Ülkemizden şu ana kadar büyük manada 
sermaye çıkışı olmadı. 

Sonuçlara göre geniş bir koalisyon ve toplumsal 
uzlaşı sağlanabilirse ülkede büyük ilerlemeler 
kaydedilebilir. 

Çözüm süreci ve yeni anayasa gibi ülkemizin 
geleceğini ve istikrarını yakından ilgilendiren 
konular nihayete erdirilebilir. Bu noktada AK 

Parti’nin mutlaka içerisinde yer alacağı 
geniş katılımlı bir koalisyon hükümeti 
modelinin denenebilecek en gerçekçi ve 
ülkemizin yararına olacak en iyi senaryo 
olduğunu görüyoruz. 

Burada millet olarak en büyük 
temennimiz, geçmişte koalisyon 
hükümetleri döneminde yaşanan 
olayların tekrar yaşanmaması ve 
kazanımlarımızın kaybedilmemesidir. 

Siyasi partiler şu an hükümet kurmak 
için her seçeneği değerlendiriyor. Son 
yıllarda yaşanan olaylardan dolayı 
gerilen siyasi ortam, koalisyonun 
sağlanamaması ve buna bağlı olarak 

da erken seçimlere gidilmesi ihtimalini de canlı 
tutuyor. Erken seçim ihtimali de olasılıklar 
ve anayasa çerçevesinde bir seçenek olarak 
duruyor. Siyasi partilerimiz, seçmenden gelen 
mesajları çok iyi okuyarak muhasebe yapmak ve 
politikalarını ona göre şekillendirmek zorundalar. 

Sonuçlara bakarak milliyetçilik reflekslerinin öne 
çıktığını görürüz. MHP ve HDP’nin oylarındaki 
artış da yükselen milliyetçi söylemlerin 
ve reflekslerin doğal bir sonucudur. Seçim 
meydanlarında verilen tutarsız ekonomik 
vaatlerin de seçmende karşılık bulmadığı ortaya 
çıktı. 

Seçim sonuçları çok bilinmeyenli denklem gibi 
dursa da aslında ülkemiz adına bir daha ele 
geçmeyecek bir fırsata da dönüşebilir. Güçlü 
bir koalisyon hükümeti ve toplumsal uzlaşı ile 
pek çok sorunu geçmişte olduğu gibi bugün de 
milletçe birlikte aşabiliriz” şeklinde konuştu. 

Toplantı soru-cevap bölümü ve MÜSİAD Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Cuma Komisyonu 
Başkanı Av. Mehmet Ali Özbuğday’ın, günün 
anısına Prof. Dr. Önder Kutlu’ya hediye takdimi 
ile son buldu.           
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Şimşek yaptığı açıklamada, “TÜİK tarafından 
açıklanan ve yüzde 2.3 olarak gerçekleşen 2015 

yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını beklentilerin 
üzerinde olmasına rağmen iş dünyasının 
temsilcileri olarak tatmin edici bir sonuç 
olarak görmüyoruz. Türk sanayisi olarak 2023 
hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla üretmek 
ve büyümek zorundayız.

 Gerçekleşen yüzde 2.3’lük büyümeyle birlikte 
özel sektörümüz 22 çeyrektir tüm olumsuzluklara 
rağmen sorumluluk alarak büyümeyi sürdürmüş ve 
dinamizmini korumuştur.

 Bu da sorumluluk sahibi Anadolu sanayisinin 
başarısıdır. Yeni bir sürece girdiğimiz şu günlerde 
öncelikli olarak yapılması gereken sanayicinin 
daha fazla desteklenerek üretime teşvik edilmesi 
ve elinin güçlendirilmesidir. 

Bunu dile getirmemizdeki en büyük sebep ise 
tarım ve hizmet sektörünün büyüme kaydederken 
sanayi sektöründe büyüme kaydedilememesidir. 
Bu durum üzerinde önemle durulması ve 
acilen çözüm üretilmesi gereken bir konudur. 
Bu noktada ülke olarak yakaladığımız istikrar 
ve güven ortamının devam ettirilmesi, elde 
ettiğimiz kazanımlarımızın kaybedilmemesi 
ve ekonomimizin sekteye uğramaması için 07 
Haziran seçimlerinden çıkan sonuçlara göre sürecin 
hızla işletilmesi ve yeni hükümet çalışmalarının 
bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 07 
Haziran seçim sonuçlarının tüm siyasi partilerimiz 
tarafından ülkemizin ve milletimizin menfaatleri 
göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve 
bir an önce sonuç elde edilmesi iş dünyası olarak 
temel beklentimizdir. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, meclis 
aritmetiğinden çıkan sonuca göre oluşacak 
yeni hükümetin, ekonomik istikrar ve güven 

ortamının devam ettirilmesi, ülkemizin barış 
ve kardeşlik ortamının tesisinin sağlanması, 
paralel yapıyla mücadele edilmesi, ülkemizin her 
alanda gelişimine engel olan darbe anayasasının 
değiştirilmesi, hukuk ve eğitim alanlarında köklü 
reformlar getirilmesi konularına öncelik vermesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Geçmişte ülkemizin yaşadığı süreçleri dikkate 
aldığımızda bugün meydana gelecek kaos 
ortamının tekrar yaşanmaması adına tüm 
siyasi partilerimizin yeni hükümetin kurulması 
konusunda sorumluluk alması ve hassasiyetle 
yaklaşmaları ülkemizin geleceği ve hedefleri 
açısından son derece önemlidir. 

Bu düşüncelerle tüm siyasi partilerimizi tebrik 
ediyor, sonuçların milletimiz ve ülkemiz adına 
hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.           

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan ilk çeyrekte gerçekleşen 
büyüme rakamları ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.    
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“ÇANAKKALE 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, Çanakkale Zaferi’nin 100. 
Yıldönümüne ilişkin olarak, “Çanakkale 

Zaferi yeryüzünde bir emsali daha olmayan 
büyük bir kahramanlık destanıdır. 

Bu destan, cepheye giderken asla geriye 
dönmeyi düşünmeyen, bir karış vatan toprağını 
dahi düşmana teslim etmek istemeyen 
şehitlerimizin kanları ile yazılmış imanın ve 
inancın destanıdır” dedi.
MÜSİAD Konya 
Şube 

Başkanı Dr. Lütfi Şimşek yaptığı açıklamada, 
“Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir 
milletin vatanını ve mevcudiyetini kanı pahasına 
nasıl savunacağını göstermesi bakımından 
insanlık tarihi içinde ibret alınması gereken bir 
hadisedir. 

Karşısında her türlü teçhizatla donatılmış üstün 
düşman kuvvetlerine karşın tek düşüncesi 
şehitlik olan aziz milletimiz, Türk, Kürt, Çerkez, 
Laz, Arap, Acem gibi hiçbir etnik ve dini unsur 

gözetmeksizin kanlarının son damlasına 
kadar düşmana karşı koyarak vatanı 

savunmuş, adeta dünyaya 
birlik ve beraberlik dersi 

vermiş, savaş sırasında 
denize düşen 

düşman askerinin 
kurtulabilmesi 

için top atışını 
durdurmuş, 
yaralanan 
düşman 
askerini 
kendi 
imkânlarıyla 

tedavi etmeye 
çalışmış 

ve böylece 
tüm dünyaya 

insanlığın ne 

olduğunu öğretmiştir. Bugün millet olarak 
18 Mart 1915 tarihinde kazanılan, Çanakkale 
Zaferinin 100. yıl dönümünü kutlamanın 
ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden 
şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin 
onurunu yaşamaktayız. 

Bizler toplum olarak, bundan tam bir asır 
önce vücudunu sağanak gibi yağan mermilere 
siper ederek aziz vatanın tek bir karış toprağını 
düşmana vermeyen ve tarihe “Çanakkale 
Geçilmez” diye not düşüren ecdadımızın kutsal 
emanetine her zamankinden daha fazla sahip 
çıkmalı, şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destanı 
taçlandırmak ve ülkemizi aydınlık geleceğe 
taşımak için daha çok çalışmalıyız. 

Gün kardeşlik günüdür, gün barış günüdür. 
Çanakkale’de nasıl bir aradaysak, bugün 
de omuz omuza verme, birlik ve beraberlik 
günüdür. 

Millet olarak Çanakkale’de gösterdiğimiz birlik 
ve beraberlik örneğini bugün de göstermeli, 
milletimizi bölmek ve aramıza nifak sokmak 
isteyen şer odaklarına asla fırsat vermemeliyiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle canları pahasına 
bizlere bu cennet vatanı miras bırakan 
kahraman ecdadımızı rahmet, şükran ve 
minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

İNANCIN 
ZAFERİDİR”



GENÇ MÜSİAD 
ÜYELERİ İLE İFTARDA 
BULUŞTU
Genç MÜSİAD 
Konya Şubesi 
tarafından organize 
edilen geleneksel 
iftar programı 
yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. 
İftar programına 
Genç MÜSİAD 
Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Diler, Genç MÜSİAD 
Genel Başkan 
Yardımcısı Ömer 
Yavuz, Genç 
MÜSİAD Genel 
Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi 
İbrahim Ertemel, 
Genç MÜSİAD 

Düzce Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer 
Levent Bilgin, Genç 
MÜSİAD Aksaray 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol 
Aslanhan, AK Parti 
Konya İl Gençlik 
Kolları Başkanı 
Muhammet Sait 
Çelik, AK Parti 
Meram Gençlik 
Kolları Başkanı 
İsmail Özdemir, 
AK Parti Selçuklu 
İlçe Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, KTO 
Karatay Üniversitesi 

Mütevelli Heyeti 
Başkan Yardımcısı 
Bekir Aydoğan, 
TUSKAD Konya 
Başkanı Cengiz Çivi, 
EYAD Konya Şube 
Başkanı Mustafa 
Kozan, TÜGVA 
Konya İl Temsilcisi 
Ahmet Murat Koru, 
Ender Gençlik 
Vakfı Yetkilileri, 
Milli Türk Talebe 
Birliği Yetkilileri, 
Anadolu Gençlik 
Derneği Yetkilileri, 
çok sayıda Genç 
MÜSİAD Üyesi ve 
basın mensupları 
katıldı.
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İftar programının hemen ardından Ramazan Ayı’nın 
önemine dikkat çeken ve birlik beraberlik vurgusu 
yaparak konuşmasına başlayan Genç MÜSİAD Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Babayiğit, 
“Buyrulur ki, Ramazan Ayı içerisinde cennet kapıları 
açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar da 
zincire vurulur. İçinde bulunduğumuz bu mübarek 

ayda zulüm altında inleyen İslam coğrafyasının 
refaha ve zafere ulaşmasını, zalimlerin en kısa 
zamanda şeytanlar gibi zincirlere vurularak hesap 
vermesini, Cenab-ı Hak’tan Niyaz ediyorum. Şimdiden 
bin geceden daha çok hayırlı olan Kadir Gecenizi 
ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve 
esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi. Babayiğit 

sözlerinin devamında, Genç MÜSİAD olarak, ülkemizin 
ekonomisine elimizden gelen katkıyı yapabilmek 
ve ülkemizin hedeflerine katkıda bulunabilmek 
adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke olarak çok 
önemli süreçlerden geçiyoruz. Millet olarak bu önemli 
günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza 
inanıyoruz şeklinde konuştu. 



 GENÇ MÜSİAD AGD ZİYARETİ

GENÇ MÜSİAD AK PARTİ SELÇUKLU İLÇE GENÇLİK KOLLARI ZİYARETİ

AK PARTİ SELÇUKLU GENÇLİK KOLLARI GENÇ MÜSİAD ZİYARETİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ZİYARETİ

TUSKAD GENÇ MÜSİAD ZİYARETİ

KONYA VERGİ DAİRESİ ZİYARETİ

DERNEĞIMIZE 
YAPILAN ZIYARETLER
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GENÇ MÜSİAD AK PARTİ KONYA GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ZİYARETİ

 MÜSİAD MERSiN ŞUBE BAŞKANI YUSUF YILMAZ ZİYARETİ

KONYA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ ZİYARETİ KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI ZİYARETİ

 MÜSİAD RİZE ŞUBE BAŞKANI MAHMUT DABAK ZİYARETİ

GENÇ MÜSİAD GENÇ MEMUR-SEN  ZİYARETİ

KONYA İMAM HATİP OKULLARI PLATFORMU ZİYARETİ KONSİAD ZİYARETİ

HAZİRAN 2015 

64



AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KADRİYE ÇİMEN ZİYARETİ AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI SÜLEYMAN BOYALI ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MEHMET EREN ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLETVEKİLİ  ADAY ADAYI NAİM KAHVECİ ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI HÜSNÜYE ERDOĞAN ZİYARETİ

 AK PARTİ KONYA MİLETVEKİLİ ADAY ADAYI SAHRA SEVİCİ ZİYARETİ
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MILLETVEKILI ADAY 
ADAYLARI ZIYARETI



 AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI FAHRİYE UĞURLU ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI SERKAN ÖZCAN ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI AHMET ÇALIŞIR ZİYARETİ  AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MUSTAFA ÇAĞLA

 AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI  FATİH ÖZDEMİR ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI İSMAİL AFŞAR ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ZİYA ALTUNYALDIZ ZİYARETİ AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI PERVİN AKIN ZİYARETİ
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 AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI SEYİT KARACA ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OSMAN YAVUZ  ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ALİ AKMAZ ZİYARETİ AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI FEVZİ KAYNAR ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ÖMER ÜNAL  ZİYARETİ

 AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MEHMET BABAOĞLU ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ÖMER KANIK ZİYARETİ AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ÖMER LÜTFİ ERSÖZ ZİYARETİ
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AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ABDULLAH AĞRALI ZİYARETİ

 AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MEHMET ÖNAL ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI  AHMET KAĞAN KARABULUT ZİYARETİ  AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI HALİL ETYEMEZ ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MÜCTEBA GÖKŞEN ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI H.AHMET ŞİMŞEK ZİYARETİ

 AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI DUYGU KIVANÇ KULBAY ZİYARETİ
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MEHMET SONER TAŞTEKİN ZİYARETİ

SÜLEYMAN TEMİZCİ ZİYARETİ

 ÖMER ÜNAL VE MEHMET OĞUL ZİYARETİ HASAN HÜSEYİN KARAPINAR ZİYARETİ

MEHMET ALİ USLU  ZİYARETİ

SERHAT KILCI ZİYARETİ

ÜYE ZIYARETLERI
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 ÜMİT OLGUN ZİYARETİ

 MEHMET ALİ ATİKER ZİYARETİ

MUAMMER AKTÜRK ZİYARETİ MUSTAFA KARAKUŞ ZİYARETİ

MEHMET SERTOK ZİYARETİ

HASAN HÜSEYİN BAŞMAN ZİYARETİ

ERTAN KORKMAZ ZİYARETİ  ÜYEMİZ  VEYSEL YAMAN ZİYARETİ
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ALİ DERESOY ZİYARETİ

SİNAN AYDOĞAN ZİYARETİ

MUSTAFA KAMER ZİYARETİ  SERDAR EKİZER ZİYARETİ

CENGİZ ÇİÇEK ZİYARETİ

 HASAN SÖZÜER ZİYARETİ

 TURAN ERDEMİR ZİYARETİ  UBEYDULLAH SELAMİ YILDIRIM ZİYARETİ
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 HALİL TANIR ZİYARETİ

ŞAKİR SUDA ZİYARETİ

CEMALEDDİN UYSAL ZİYARETİ  VELİ BÜYÜKKOYUNCU ZİYARETİ

 CELALETTİN GÖÇER ZİYARETİ

SERDAR ÖLMEZ ZİYARETİ

ABBAS KALAYCI  ZİYARETİ İSHAK KÜÇÜKSOYLU ZİYARETİ
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 MEHMET CAMGÖZ ZİYARETİ

ALİ SEMİZ Z İYARETİ

MUSTAFA KÜÇÜKSÖKER ZİYARETİ  ÖMER KARAKUŞ ZİYARETİ

 MUSTAFA AVCI ZİYARETİ

MUZAFFER HANÇERLİ VE HASAN ANGI ZİYARETİ
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AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULU ANADOLU GAZETE 
SAHİPLERİ TEMSİLCİSİ MUSTAFA ARSLAN ZİYARETİ

KONYA BASIN KONSEYİ BAŞKANI ZİYARETİ MÜSİAD MERSİN ŞUBE ZİYARETİ

 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ZİYARETİ

 MÜSİAD NİĞDE ŞUBE ZİYARETİ

ZIYARETLERIMIZ
HAZİRAN 2015 
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BÖLGESEL KAHVALTI PROGRAMI

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ZİYARETİ

KONYA GAZETECİLER CEMİYETİ ZİYARETİ MANİSA GİK TOPLANTISI

İHH KONYA ŞUBE ZİYARETİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ZİYARETİ

MÜSİAD GENEL MERKEZ 23. OLAĞAN GENEL KURULU  KONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ

75



HAZİRAN 2015 

KONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ KONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ

KONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ KONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ

KONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ KONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ
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MERAM BELEDİYESİ KAŞINHANI OSB PROJESİ TOPLANTISIKONYA ENDÜSTRİ FUARI ZİYARETİ


