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BAŞKANDAN
MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı
Dr. Lütfi ŞİMŞEK

MÜSİAD Konya Şubesi 20 yıllık köklü 
tarihiyle geçmişinden önemli dersler 
çıkaran, geleceğe de her zaman 

umutla bakan, yarınlarımızın şekillenmesinde; 
şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması 
için ömrünü bu uğurda harcayan iş adamlarının 
birlikteliğidir.

Ülkesine değer katmak için düşünen, projeler 
üreten, Yurtdışında ve Yurtiçinde yaptığı 
çalışmalarla takdir toplayan MÜSİAD’ın tek 
amacı ülkemize hizmet etmektir. MÜSİAD; 
İstişareye önem veren, herkesin fikrine saygı 
duyan, değer üretebilecek ve bu ülkenin 
gelişimine katkı sağlayacak insanların hep 
arkasında duran bir STK’dır. 

Bizler şehrimizin değerinin artması için 
çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. 
Hamdolsun ki, bugün Şehrimizin Tarımdaki 
gücü kadar sanayisindeki gücünün yükselmesi 
bizleri gururlandırmaktadır. Ülkemizin 2023 
vizyonu hedeflerinde önümüze koyduğumuz 15 
milyar dolarlık ihracat hedefi bunun en önemli 
göstergesidir. Şehrimizin tüm kuruluşlarının 
kendine hedef olarak belirlediği bu oran bir 
rakam olmaktan çok birlik, beraberlik ve bu 
ülkeye olan sevdanın göstergesidir. 

Son dönemde özellikle dış güçlerin ülkemiz 
üzerinde oynamaya çalıştığı oyunu çok net 
bir şekilde görebilmekteyiz. Bu süreçte Türk 
halkının birliği ve beraberliği ve halkın güçlü 
iradesi bizleri eskisine göre daha kararlı 
yapmaktadır. Türkiye’nin dünya ekonomileri 
arasındaki yükselen değeri artarak devam 
edecek ve eski Türkiye’yi özleyenlerin hevesleri 
boşa çıkacaktır. 

Diğer taraftan hemen yanı başımızda Suriye’de 
yaşananlar, Mısır’da cuntanın yaptıkları 
bizlere daha önemli misyonlar yüklemektedir. 
Orta Doğu ve Afrika’nın ekonomik ve 
demokratik olarak ayakta durabilmesi, milletin 
özgür iradesinin tesisi için bizlere çok önemli 
görevler düşmektedir. Kadim medeniyetimizin 
siyasetçileri, işadamları ve aydınlarında 
bu entelektüel birikim fazlasıyla mevcuttur. 
Bizler iş adamları olarak inanç ve kültür 
paydaşlığımızın olduğu bu coğrafyalarda 
kendi ülkesine faydalı olacak, kalkınmayı ve 
demokrasiyi üstün kılacak yeni bir işadamı ve 
aydın sınıfını oluşturma görevini üstlenmeliyiz.

Bu görevi üstlenecek birikim sahibi ülke 
Türkiye, bu göreve gönülden sahip çıkacak 
olanda bir merkez şehir olan Konyadır.

ÜZERİMİZE 
DÜŞEN GÖREVİN 
FARKINDAYIZ
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SUDAN CUMHURİYETİ
YATIRIM BAKANI KONYA’DA
MÜSİAD Konya Şubesi’nin daveti üzerine gezi ve incelemelerde 
bulunmak üzere Konya’ya gelen Sudan Cumhuriyeti Yatırımlardan 
Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ali Mohamed Musa Tawer, Konya Valisi 
Muammer Erol, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Başkanı Muham-
med Uğur Kaleli ve KSO Başkanı Memiş Kütükçü’ yü ziyaret etti. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve 
MÜSİAD Heyeti ile birlikte Konya programında ilk 
olarak Konya Valisi Muammer Erol’u makamında 
ziyaret eden Sudan Cumhuriyeti Yatırımlardan 

Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ali Mohamed Musa Tawer 
burada Valilik şeref defterini imzaladı. 
Konuk Bakan burada Konya Valisi Muammer Erol’la Konya’da ticari 
işbirliği imkanları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette 
Vali Muammer Erol, günün anısına Sudan Cumhuriyeti Yatırımlardan 
Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ali Mohamed Musa Tawer’a hediye 
takdim etti. 

Konuk Bakan Valilik ziyaretinin ardından Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk’ü makamında ziyaret etti. MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu üyelerinin de iştirak ettiği 
ziyarette Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hasan Hüseyin Karapınar, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erkuş ve 
Hasan Yılmaz ile Meclis Başkan Yardımcısı Servet Kahveci de hazır 
bulundu. 

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Dünya ticaret hacminde 
Müslüman ülkelerin ticareti yüzde 18 seviyesindedir. Petrol ve 
doğalgazı çıkarırsak bu oran yüzde 8’e inmektedir. İslam ülkelerinin 
birbirleri ile ticaretini yetersiz görmekteyiz. Bunun aramızdaki ileti-
şim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. İslam ülkeleri ABD 
ve Avrupa yerine kendi aralarında ticaretlerini artırırlarsa birçok İslam 
ülkesi ekonomik sıkıntılarından kurtulacaktır. Müslüman ülkelerin 
ticaretlerini kendi aralarında yapmaları zorunluluktur. Ziyaret vesilesi 
ile Konya ve Sudan arasında gelişecek olan ilişkilerin ticari işbirliğine 
de yansıyacağına inanıyoruz. Manevi anlamda İslam kardeşliğimiz 
olan Sudan ile ekonomik alanda da işbirliğinin gelişmesi için Konya 
Ticaret Odası olarak her türlü göreve hazırız” dedi.  

Konya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 
Sudan Cumhuriyeti Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ali 
Mohamed Musa Tawer, “Türkiye ile Sudan arasında ekonomik 
olarak ilişkilerimizi daha iyi seviyelere getirmek istiyoruz. Türkiye 
son dönemde bölgesinde büyük bir güç oldu. Türkiye’nin bu 
büyüklüğünden faydalanmak istiyoruz. Türkiye’nin gösterdiği 
ekonomik atılım içerisinde dikkati çeken şehirlerden birinin de 
Konya’nın olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan Konya ile ticari 
ilişkilerimizi geliştirmek için Bakanlık olarak her türlü işbirliğine 
hazırız. Konya’yla ticari bağlantılarımızı kuvvetlendirmek 
amacıyla Konya ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ziyaret 
vesilesi ile Konya ile ticari işbirliğini geliştirecek adımları 
atmak istiyoruz” dedi.

Heyet daha sonra Konya Ticaret Borsası Başkanı Muham-
med Uğur Kaleli’yi ziyaret etti. Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Muhammed Uğur Kaleli, “Bugün itibariyle 7 
milyar olan dünya nüfusunu doyurmakta yetersiz kalan 
Dünya 2020 yılında 8,5 milyara ulaşacak nüfusu nasıl 

doyuracaktır? Bunun için verimi arttıracak teknolojiye ve 
güvene dayalı işbirliklerine ihtiyacımız vardır. Tarım ve 
tarımsal ticaret günümüzde artık yerel olmaktan çıkıp 
uluslararası boyut kazanmıştır. Değişen ve gelişen dünya 
ticaretinde bilgi, teknoloji, pazar ortaklıkları ve iş birlikleri 
olmadan sürdürülebilir bir ticaret ve gelir elde etmek 
zorlaşmaktadır. Avrupa, Afrika, Asya ve Kafkaslara olan ya-
kınlığı ve ekonomik ilişkileri ile Türkiye bölgesinde önemli 
bir ülkedir. Bizler ve sizler ülkelerimizin potansiyellerini 
değerlendirerek, ortak yatırımlar ve ticaret yaparak 
ülkelerimizi güçlü kılmalıyız. Tarım, hayvancılık ve gıda 
işletmelerinin gelişme ve dış pazara açılma potansiyeli 
ve isteği oldukça yüksek olan Konya, KTB Borsa Konya 
Elektronik Platformu ile de tarımsal ticarette uluslararası 
önemli bir merkez olacaktır” dedi. 

Sudan Cumhuriyeti Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı 
Dr. Ali Mohamed Musa Tawer da tarım alanında ülkesinde 
önemli ihtiyaçların bulunduğunu belirterek, “ Konya’nın 
tarım deneyiminden faydalanmak istiyoruz. Bu noktada 
işbirliğimizin daha da artması gerekiyor” dedi.  Heyet 
burada borsa salonunu da gezerek incelemelerde bulundu. 

Heyet KSO Başkanı Memiş Kütükçü’yü de ziyaret etti. 
Hidrokon’da gerçekleşen ziyarette Sudan Cumhuriyeti 
Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ali Mohamed 
Musa Tawer Konya sanayisi hakkında bilgi aldı. 

Sudan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren KSO Başkanı Memiş Kütükçü, “Konya sanayisini 
sürekli kendini yenileyen ve geliştiren dinamik bir yapıya 
sahip. İhracatta sağladığımız büyüme trendi sanayicileri-
mizin çalışma azminden gelmekte. Bu noktada Sudan ile 
önemli iş birliği imkanlarının olacağına inancımız tamdır. 
Bizler karşılıklı olarak yapılacak ticari işbirliklerinde 
elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” şeklinde 
konuştu. 
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Ekonomik işbirliği sağlamak amacıyla MÜSİAD Konya Şubesi’nin davetlisi olarak Konya’ya 
gelen Sudan Cumhuriyeti Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ali Mohamed Musa Tawer, 
Sudan’da ciddi imkanlar olduğunu belirterek Türk yatırımcıları Sudan’a çağırdı. Bakan Tawer 
ticari açıdan yatırımcıların Afrika’ya girişinin Sudan kanalıyla olmasını istediklerini söyledi.

Sudan Afrika’nın 
kapısı olmak istiyor

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi’nin davetlisi olarak 

Konya’da bulunan Sudan Cumhuriyeti 
Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı 
Dr. Ali Mohamed Musa Tawer MÜSİAD 
tarafından düzenlenen ‘Sudan Yatırım 
ve Ticaret Ortamı’ konferansına katıldı. 
Konferansta Sudan konusunda bilgi ve-
ren Bakan Tawer,  konuşmalarına Türkiye’de 
olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek 
başladı. Türkleri çok sevdiklerini belirten 
Bakan Tawer, “Sudan ve Türkiye halkı tarihle 
bağlı, tarihte güzel ilişkileri olan iki millet. 
Bu iki millet birbirini çok seviyor. Sudan’da 
bulunan Türkler bizim kardeşlerimiz. Onlar 
bize emanetler, içiniz rahat olsun.” dedi. 
Tawer, Türkiye’nin ekonomisinin iyi durumlara 
geldiğini ve bundan dolayı kutladıklarını 
belirterek, Sudan’daki yatırım imkanları 
hakkında bilgi verdi. Türk yatırımcıları Sudan’a 
beklediklerini ve her türlü kolaylığı sağlaya-
caklarını belirten Tawer, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Sudan zengin bir ülke. Sudan’da sular 
çok temiz ve içilebilir durumda. Nil kapansa 
dahi, 5. Aydan başlayarak 9. Aya kadar süren 
yağmurlar bize yetiyor. Bu Allah’ın bize verdiği 
bir nimettir. Sudan’da hayvancılık yapılıyor. 
Petrol başta olmak üzere maden işletmeciliği 

alanında altın, demir, fosfat gibi kıymetli 
madenler mevcut. Türk yatırımcılar için çok 
iyi bir imkan var. Konya’da gördüğümüz 
kadarıyla imalat noktasında ciddi bir işçilik 
var. Bunu Sudan’da da görmek istiyoruz. 
Yatırımcı ile Sudanlıyı bir tutuyoruz. Sudan’da 
özellikle ziraatla ilgili alınan ürünlerden vergi 
almıyoruz.  Özellikle Konya’yı gördükten 
sonra Konya’dan yatırım bekliyorum. Şu anda 
Sudan’da öyle yerler var ki, halk kendisi altın 
çıkarıp, satıyor. Sudan’da gerçekten ciddi 
imkanlar mevcut” diye konuştu.
‘AFRİKA’YA GİRİŞ SUDAN 
YOLUYLA OLSUN’
Türk yatırımcılara her türlü imkanı ve yardımı 

sağlayacaklarını belirten Bakan Tawer, 
“Türkiye’den Sudan’a yatırımcıların gelmesini 
istiyoruz. Afrika’ya girişin Sudan kanalıyla 
olmasını istiyoruz. Zaten Sudan’da kullanılan 
ürünlerin geneli Türk ürünlerdir. Geldiğiniz 
zaman bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu 
açıdan biz her türlü işbirliğin ve ticarete 
hazırız.” dedi.
‘SUDAN, AFRİKA’YA AÇILAN 
BİR KAPI OLACAK’
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek, 
Sudan ile ilişkiler noktasında da önemli açık-
lamalarda bulundu. Sudan il tarihe dayanan 
bir kardeşlik olduğunu ve bu kardeşliğin daha 
da büyüyeceği inancında olduklarını belirten 
Şimşek, sözlerine şöyle devam etti; “Sudan, 
Afrika’ya açılan önemli bir kapı olacak. 
Kurduğumuz bu ilişkileri yüz yılar boyunca 
koruyacağımıza inancımız tam. Bazı ülkeler 
gibi Sudan’ı sömüren değil, kalkınmasını ve 
yükselmesini isteyen bir anlayışa sahibiz. 
Türkiye’de Sudan ile ihracat yapan iller 
arasında en çok ihracat yapan şehir olacağız. 
Bu toplantının ticari ilişkilerimizi geliştireceği 
inancındayım, teşekkürler.”
‘ARAMIZDAKİ KARDEŞLİĞİ 
KUVVETLENDİRMELİYİZ’
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk, dünya üzerinde bulunan İslam ülkele-

rinin oranı ve İslam ülkelerinin sahip oldukları 
ekonomik hacimle ilgili değerlendirmede 
bulundu. İslam ülkelerinin ABD ve Avrupa 
ülkeleri yerine kendi aralarında ticaretlerini 
artırmaları halinde, bir çok İslam ülkelerinin 
yaşadığı ekonomik sıkıntıdan kurtulacağının 
altını çizen Öztürk, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “İslam ülkelerinin birbirleriyle 
olan ticaretini yetersiz görmekteyiz. Bunun 
nedenin aradaki iletişim eksikliğinden 
kaynaklandığını düşünüyoruz. Aramızdaki 
manevi kardeşliği kuvvetlendirerek daha ya-
kın ilişkilere girmemiz bize ‘Birlik olun’ diyerek 
öğüt veren peygamberimizin de bir emridir. 
Ayrıca dünya konjonktüründeki değişen ticari 
ilişkileri değerlendirdiğimizde Müslüman 
ülkelerin birbiriyle ticari işbirliklerini artırması 
bir zorunluluktur.” Öztürk ayrıca Türkiye’nin 
son dönemlerde ekonomik ve siyasi alan 
gelişme gösterdiğini belirterek, “Afrika bizim 
için çok daha önemli bir hal aldı ama Afrika ile 
yaptığımız toplam ticaret baktığınız zaman 
ne yazık ki çok az. Toplam 400 milyar dolar dış 
ticaret hacmi olan bir ülkeyiz biz. Tüm Afrika 
ülkeleriyle de sadece toplam ticaretimizin 
yüzde 4.5’ini yapıyoruz. Halbuki Sudan 
gerçekten Afrika’ya açılmak için hem nüfus 
potansiyeliyle hem coğrafyasıyla çok önemli 
bir noktada duruyor” ifadelerini kullandı.

Ali Mohamed Musa Tawer

Dr. Lütfi Şimşek Selçuk Öztürk
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Doğrular Madeni Eşya 
San. Tic. Ltd. Şti.

Tosunoğulları Mobilya 
San. Tic. A.Ş.  (BÜROTİME)

Serin Makine San. 
ve Tic. Ltd. Şti.

Motus Döküm

Helvacızade Gıda İlaç Kimya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SUDAN 
CUMHURİYETİ
YATIRIM BAKANI
DR. ALİ MOHAMED 
MUSA TAWER’IN 
KONYA’DAKİ FİRMA 
İNCELEMELERİ
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Hidrokon Konya Hidrolik Mak. 
San. Tic. Ltd. Şti.

Medicana Konya Hastanesi

Selva Gıda KONAL İnşaat

Koneks Dış Tic. A.Ş.

İMAŞ Makina
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MÜSİAD’DA CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİ KONUŞULDU
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferansında bu hafta “Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci 
ve Yeni Dönemden Ekonomik Beklentiler” konusu konuşuldu. Stratejik Düşünce 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile Star Gazetesi Yazarı Ekonomist Cemil 
Ertem’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa ilgi yoğun oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi 
Toplantı salonunda 
gerçekleştirilen 
konferansa Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Mithat Büyükalim, Ak Par-
ti İl Başkan Yardımcısı Mustafa 
Erkuş’un yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkan Vekili Mehmet Ali Korkmaz, 
“Çalkantılı bir dönemden geçtik. 
Türkiye’de alışık olmadığımız 
bir dönem geçirdik genel seçim 
havasında yerel seçimleri yaşadık. 

Yerel seçimlerin hemen ardından 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili 
yeni bir süreç başlıyor. Tabi ki bu 
başlıklar sanayicilerimiz için önemli. 
Ülkemizde yaşanan tüm gelişmeler 
sanayicilerimizin iş ortamına doğru-
dan yansıyor. Bu nedenle yaşanılan 
süreçleri iyi değerlendirmeli ve iş 
yaşantımızda doğru kararlar verme-
liyiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
konferansa geçildi. Konferansta 
ilk konuşan Star Gazetesi Yazarı 
Ekonomist Cemil Ertem, “2008 yılı 
dünya için önemli bir tarih oldu. Bu 
yıl içerisinde yaşanan küresel kriz 
aslında bizlere bugünleri anlatan 

gelişmeleri devamında getirdi. 
Bunlardan birisi Sayın Başbakanın 
1947 yılından bu yana 19 tane stand 
by anlaşması yapıp bu anlaşma-
ları hiç bitiremediğimiz IMF ile 20 
anlaşmayı yapmaması oldu. Sayın 
Başbakanın bu anlaşmayı yapmama-
sı oligarşi tarafından kapatma dava-
sıyla cezalandırıldı. Bu Türkiye için 
çok önemli bir dönüm noktası oldu. 
İstanbul’un ve Anadolu’nun yurt 
dışıyla ticaret ve tedarik anlamda 
ekonomik olarak yeniden yapılan-
ması 2008 sonrasındaki bu süreçte 
oldu. Biz 2008’de anlaşma sağlasay-
dık eğitimden, sağlığa bu yatırımları 
yapamayacaktık ve bu para büyük 
tekelci yapılara gidecekti” dedi.

Ekonomik olarak Türkiye’de Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde yerel seçimler 
kadar belirsizlik taşımayacağını 
söyleyen Cemil Ertem, “Türkiye bütün 
bu süreçlerde alt yapılarını tamamladı 
ama ekonominin iki temel sorunu 
var bir tanesi başından beri var olan 
enflasyon diye anlattığımız gelen fiyat 
hareketlerinin yukarı yönlü ve oynak-
lığı yüksek şekilde hareket etmesi. 
İkincisi ise cari açık denilen sorun. Cari 
açık şöyle tarif edilebilir, sağlıklı bir 
ekonomi koştuğu zaman, dışarıya hızla 
açıldığı zaman cari açık verir önemli 
olan cari açığı nasıl finanse ettiğiniz-
dir. Türkiye’de siyasi istikrarın sağlam 
olması sayesinde sermaye girişi 
başladı” şeklinde konuştu. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI VE 2015 SEÇİMLERİ 
YENİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Gezi süreciyle 17 Aralık sürecinin kardeş süreçler oldu-
ğunu belirten Ertem, “Sayın Başbakan Gezi sürecinde 
geri adım atsaydı bunun bedeli hepimize karşı çok ağır 
olacaktı. Gezide başarılamayan 17 Aralık’ta denendi 
ama bunda da başarılı olunmadı. Türkiye’nin yolu açık-
tır. Türkiye bin yıllık bir fırsatın üzerinde oturmaktadır. 
Bu fırsatta şudur; Türkiye Osmanlı İmparatorluğunun 
parçalanmasıyla dört temel büyük ekonomik alanda 
ilişkisini yakalamıştır. Bunlardan bir tanesi Misak-ı 
millidir, ikincisi Hazar enerji kaynaklarıdır, üçüncüsü 
İskenderun limanı bu liman Laskiye Limanı ile kar-
deştir bu limanları birleştireceğiz oradaki Osmanlının 
parçalanmasıyla Halep Laskiye çevrimi bizden alındı. 
Orayı geri alacağız ve Mısır darbesi olmasaydı İhvan 
ile Türkiye buluşuyordu ve Kuzey Afrika’ya Türkiye 

erişecekti. Burada çok önemli bir nokta var. Kafkasya, 
Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyasındaki iktisadi alanlara 
Türkiye erişiyor ve bunların Avrupa pazarıyla ilişkisini 
kuruyor” dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol 
Akgün ise, “30 Mart yerel seçimleri Türkiye’de var olan 
vesayetçi sistemin tamamen ortadan kaldırılması için 
önemli bir toplumsal işarettir. 2007, 2011 seçimlerinin 
sonuçları ve son seçim sonuçları tutarlı bir şekilde 
Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler 
temelinde ama Türkiye’nin Ankara’dan yönetildiği bir 
dünya tasavvurunu destekleyen çok güçlü bir toplum-
sal iradenin olduğunu gösterdi bunu küçümsememek 
gerekli.  Halk son on yılda yapılan seçimlerin hepsinde 

tercihini ortaya koydu. Şimdiye kadar yapılanları ve-
sayetçi yapının tasfiyesi olarak görürseniz esasen bun-
dan sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ve arkasından gelecek olan 2015 seçimlerinde ortaya 
çıkacak olan tablo yeni Türkiye’yi kimin eliyle geleceğe 
kimin taşıyacağının kararının verileceği seçimlerdir. Bu 
da büyük ölçüde liderler değil, bu vizyonu taşıyabile-
cek olan kararlı liderin kim olacağıyla ilgilidir” ifadesini 
kullandı. 

Toplantının sonunda MÜSİAD Konya Şubesi Başkan 
Vekili Mehmet Ali Korkmaz günün anısına Stratejik 
Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve 
Star Gazetesi Yazarı Ekonomist Cemil Ertem’e hediye 
takdim etti.
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“BUNUN ADI VATANA İHANETTİR”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun 
Sinirlioğlu’nun yer aldığı iddia edilen ses kaydının internette yayınlanmasını ağır bir 
dille eleştirdi. Yayınlanan ses kaydının Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı işlenmiş bir suç 
olduğunu belirten Şimşek, “Dinlemeyi yapan ve bu kaydı internet ortamı ile yayanları 
da vatan haini olarak nitelendirdiklerini” söyledi.

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 
Dr.  Lütfi Şimşek  
yayınlanan ses 

kaydı ile ilgili yaptığı açıkla-
mada, “MÜSİAD Müstakil Sa-
nayici ve İşadamları Derneği 
olarak ülkemizin geleceğinin 
belirlendiği bu dönem içinde, 
milli güvenliğimizle alakalı 
özel bir toplantının illegal bir 
şekilde dinlenerek, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin çok gizli 
mahiyetteki görüşmelerinin 
dinlenmesini ve kamuoyuna ve 
uluslararası alana servis edilme-
sini Türkiye’nin ulusal güvenli-
ğine yönelik alçakça bir saldırı 
olarak değerlendirmekteyiz. Bu 
yapılan illegal eylem Türkiye 
Cumhuriyeti'ne karşı işlenmiş 
açıkça bir suçtur. Bu suçu 
işleyenlerin en kısa zamanda 
tespit edilerek ortaya çıkartıl-
maları sağlanmalıdır. Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 
şahsında devletimizin varlığına 
ve bütünlüğüne karşı işlendiği-
ni kabul ettiğimiz bu suça karşı 
tüm vatandaşlarımızın tepki 
göstermesini bekliyoruz” dedi.

Gerekçesi ne olursa olsun bu 
olayı mazur görmemiz müm-
kün değildir diyen MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Şimşek, 
“Milletimizin ve devletimizin içi-
ne düşürülmeye çalışılan gayri 
ahlaki ve gayrinizami seyirden 

son derece rahatsız olduklarını 
ve yaşanan bu olayın hiçbir 
gerekçeyle açıklanamayacağını, 
hiçbir özrün mazeret olarak 
kabul edilemeyeceğini mille-
timizin iradesi ve devletimizin 
bekasının, birliğinin, dirliğinin 
hiçbir şart altında tartışmaya 
açılamayacağını, ulusal güven-
liğimizi zedeleyecek, tehlike 
altına sokacak hiçbir hareketin 
kabul edilemeyeceğini” belirtti.

Devletimizin ve hükümetimizin 
mahremiyetinin fütursuzca ka-
muoyuna yansıtılmasını beka-
mıza yapılmış bir ihanet olarak 
gördüğünü vurgulayan Şimşek, 
”Bu vesileyle vurgulamak isteriz 

ki; Devletimizin, milletimizin 
birliğini ve dirliğini bozacak, 
istenmeyen sonuçlar doğura-
cak her türlü olumsuz hareket, 
kaynağı ya da gerçekleştireni 
kim olursa olsun milletimizi 
karşısında bulacaktır” dedi.

Dışişleri Politikalarımıza karşı 
işlenen bu suçu kabul etmemiz 
mümkün değildir diyen Başkan 
Şimşek, “Türkiye’nin merke-
zinde bulunduğu bölgede 
üstlendiği liderlik misyonunu 
takdirle izlemekteyiz. Türki-
ye aynı zamanda uzun yıllar 
sömürge olan, diktatörlükle 
yönetilen Türk ve İslam coğraf-
yasına da umut aşılamaktadır. 

Suriye'de masum insanlara kar-
şı yapılan zulmün ilk gününden 
beri Türkiye'nin doğru tarafta 
yer almasını sağlayan Dışişleri 
Bakanımıza karşı işlenen bu 
suçu kabul etmemiz mümkün 
değildir. Bu son hadiseler 17 
Aralık tarihinden itibaren siya-
sete dizayn girişimlerinin yeni 
bir halkasıdır. Kaset siyasetiyle 
halkın hür iradesine gölge 
düşürülmeye çalışıldığını her 
ortamda ifade ettik. Bu haince 
suça karşı halkımızın gereken 
cevabı vereceğine inanıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Ne Türkiye sınırları içinde, 
ne de Suriye Sınırları içinde 
feda edilebilecek bir karış bile 
vatan toprağımızın olmadı-
ğını belirten Başkan Şimşek, 
“Süleyman Şah Türbesi ve 
haziresinin bulunduğu toprak 
parçası vatan toprağımızdır ve 
milletimizin onurudur, içeride 
ve dışarıda vatan savunmamızı 
acze düşürme gayretindekileri 
milletin maşeri vicdanına hava-
le ediyorum. 

MÜSİAD, yaşanan ve izahı ol-
mayan bu son hadisenin tekrar 
vuku bulmaması için gereken 
her türlü tedbirin alınmasını 
ve bunu gerçekleştirenlerin 
en ağır şekilde bağımsız yargı 
tarafından cezalandırılmasını 
katiyetle istemektedir” dedi.
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KONYA BİZİ HİÇ BİR ZAMAN 
YALNIZ BIRAKMADI
‘Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor’ gecesi için Konya’ya gelen İHH Başkanı Bülent 
Yıldırım MÜSİAD Konya Şubesinde STK Temsilcileri ile buluştu. İHH Başkanı burada 
yaptığı konuşmada, “Konyalı kardeşlerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadı” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi toplantı salonunda 
gerçekleştirilen programda açılış konuşması 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcı-

sı Mehmet Ali Korkmaz, “MÜSİAD Konya Şubesi; eko-
nomik, kültürel, siyasal ve sosyal anlamda diğer Sivil 
Toplum Kuruluşları ile iç içe çalışmalar yapmaktadır. 
31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara hadisesi 
olduğunda dualarımızla ve fiili olarak destek verdik. 
Bugünün unutulmaması için yıllık etkinlikler 
düzenlemeye gayret ediyoruz. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak bu tür organizasyonlara desteğimiz devam 
edecektir” dedi.

Mehmet Ali Korkmaz’ın ardından kürsüye gelen İHH Başka-
nı Bülent Yıldırım “Konya bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı” 
dedi. Yıldırım, “Konya’da önemli toplantılar yaptık ardından 
15 tırlık yardımları Suriye’ye yolcu ettik. Biz çok duygulan-
dık. Mavi Marmara Şehitlerinin resimlerinin bulunduğu tırı 
görünce Mavi Marmara’yı yaşıyor gibiyiz. Çok şehitlerimiz 
oldu. Çok kardeşlerimiz sözünde durdu. Birileri de verdikleri 
sözü tutmak için sıra bekliyorlar. Ama Mavi Marmara 
şehitleri hakikaten bir başka oldu. Kudüs eteklerinde şehit 
oluyorsun. Hiçbir şeyiniz olmazsa bir zeytinyağı gönderin 
yeter ki Kudüs’le bir bağınız olsun.  Kudüs’ü düşünmeyen bir 
kalp gerçek iman etmemiş bir kalptır. Çünkü Kudüs etekleri 
mübarek kılınmış bir beldedir. Birçok peygamberin diyarıdır 
Kudüs” dedi. 

İslam dünyasına büyük bir saldırının olduğunu 
ifade eden Bülent Yıldırım, “Bu saldırıyı Amerikalı 
siyasetçiler ve stratejistler 4. dünya savaşı olarak 

görüyorlar.  4. Dünya savaşı İslam coğrafyasına 
yapılan savaştır. Bakın Afganistan’da Müslüman 
ölüyor Amerika öldürüyor. Filistin’de Müslüman ölü-
yor İsrail öldürüyor. Rusya Çeçenistan’da, Çin Doğu 
Türkistan’da, Filipinler Moro’da, Tayland Patani’de, 
Hindistan Keşmir’de, Fransızlar ve Hristiyanlar 
Orta Afrika’da, Suriye’de Mısır’da iş birlikçiler hep 
Müslüman öldürüyor. Dünya’da böyle saydığınız 
zaman savaşların hiçbirinde Gayrimüslimlerin ve 
Hristiyanların savaşını göremezsiniz. Hristiyanlar, 
Yahudiler, Budistler hepsi sadece Müslüman öldürü-
yorlar. Burada asıl yapılmak istenin İslam dünyasını 
iki tane ekole teslim etmek olduğu görülüyor. İslam 
dünyasını hariciliğe ve Şia’ya teslim etmek isteyen 
bir anlayış var batı dünyasında. İşte bunu Suriye’de 
görüyoruz” şeklinde konuştu. 

İHH Başkanı Bülent Yıldırım sözlerinin devamında; “Batı 
ve Batı merkezli anlayış Müslüman Dünya’nın kalelerinin 
hepsini tek tek yıkmaya çalışıyorlar. Mısır’da bunu yapıyorlar, 
Suriye’de başka bir şekilde, Libya’da başka bir şekilde ve 
bütün bu Müslümanların şu anda sesinin tek çıktığı yer 
Türkiye’dir. İşte bunun için birden bire son darbe yapıldı. 
Neden Türkiye’ye yapıldı diyorlar ya burada yapılan darbe 
sadece hükümete değil daha ötesi var. Bu darbe girişimi 
İslam coğrafyasına yapılmıştır. İslam coğrafyasını da nefes 
aldığı birkaç yerden biri ve en güçlü yeri olan Türkiye’nin 
de yıkılması gerekiyordu ve bu darbe yapıldı. Ama inşallah 
tutmayacak” ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Dr. Lütfi Şimşek toplantının anısına İHH Başkanı 
Bülent Yıldırım’a hediye takdim etti.

Bülent Yıldırım Mehmet Ali Korkmaz
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MÜSİAD ERBİL’DE DE TEMSİLCİLİK AÇTI
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde 
temsilcilik açtı. Dünyanın her noktasında MÜSİAD’ın isminin yükseldiğine vurgu yapan MÜSİAD 
Genel Başkanı Nail Olpak, “Bugün Türkiye’nin 73 noktasında temsilciliğimizi devam ettiriyoruz. 7 
bin beş yüz civarında üyemiz var, 1,5 milyonluk bir  istihdam alanı sağlıyoruz” dedi.

MÜSİAD Temsilciliğinin açılışı 
Erbil'deki Dedeman Otel'de 
düzenlenen bir resepsiyonla 
duyuruldu. Geceye MÜSİAD 

Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Bağdat 
Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Erbil 
Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, IKBY 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sinan Çelebi, 
Erbil Valisi Nevzat Hadi, MÜSİAD üyesi 
işadamları ile bölgedeki Türk ve Kürt iş 

adamları katıldı.
“ÇÖZÜM SÜRECİ 
MEYVELERİNİ VERİYOR”
Temsilcilik açılışı dolayısı ile düzenlenen 
gala programında konuşan MÜSİAD Başkanı 
Olpak, çözüm sürecinin meyvelerini almaya 
başladıklarını dile getirerek bu sürecin sade-
ce doğu ve güneydoğu için değil tüm Türkiye 
için huzur ve istikrarın devamı anlamına 
geldiğini kaydetti.Olpak ayrıca, Türkiye ile 

Irak halkının her zaman yakın dost olduklarını 
belirterek, “Türk iş adamlarının bölgeye yatı-
rımları, nasıl bir dostluk ve işbirliği içerisinde 
olduğumuzu göstermektedir” dedi.
“ERBİL’DE KENDİMİZİ 
YABANCI HİSSETMEDİK”
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak yaptığı konuşma-
da, “Erbil sokaklarında yürürken kendimizi ya-
bancı bir yerde hissetmedik. Erbil, bizim edebi 
dostumuz aynı zamanda gönül bahçemizdir. 
Bu duygu ve düşüncelerle buradayız ve 
üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. 
İnşallah Erbil ile İstanbul arasındaki kardeş-
lik artarak devam edecektir” dedi. 
“TÜRKİYE ÇÖZÜM 
SÜRECİ’NİN MEYVELERİNİ 
ALMAYA BAŞLADI”
Olpak, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, 
Taksim'deki gezi parkı olaylarına rağmen 
2013 yılında Türk ekonomisinin büyümesini 
sürdürdüğünü belirtti. Çözüm sürecinin 
meyvelerini almaya başladıklarını dile 
getiren Olpak, bu sürecin sadece doğu ve 
güneydoğu için değil tüm Türkiye için huzur 
ve istikrarın devamı anlamına geldiğini 
kaydetti.

DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDA MÜSİAD VAR
Dünyanın her noktasında MÜSİAD’ın isminin yükseldi-
ğine vurgu yapan Olpak, “Hamd olsun  bugün Türkiye 
‘nin 73 noktasında temsilciliğimizi devam ettiriyoruz. 7 
bin beş yüz civarında üyemiz var. Biz kişileri üye olarak 
alıyoruz her üyemizin birden fazla işletmesinin oldu-
ğunu düşünecek olursak  bugün ülkemize  yaklaşık 1,5 
milyon istihdam ile katkı sağladığımızı memnuniyetle 
ifade etmek isterim. Çalışmalarımızın dünya çapındaki 
yansımasına gelecek olursak istisnasız Amerika’dan, 
Avrupa’ya,  Ortadoğu’dan Afrika’ya,  Orta Asya’dan, 
Avustralya ‘ya, Afrika’ya kadar 55 ülke de 143 noktada 
irtibata sahibiz.”ifadelerini kullandı
ULUSLAR ARASI ARENADA 
SÖZ SAHİBİYİZ
MÜSİAD’ ın artık uluslar arası arenada söz sahibi 
olduğuna vurgu yapan Başkan Olpak, “İnanıyorum ki 
Erbil’ de bugün açmış olduğumuz bu temsilciliğimizde 
tıpkı biraz önce saymış olduğumuz diğer ofislerimizde 
olduğu gibi hem  üyelerimizin  hem de üyemiz 
olmasa bile diğer iş adamlarımızın bu pa-
zarlarda daha fazla çalışmasına uluslararası 
arenada daha fazla yer edinmesine katkı 
sağlayacaktır” dedi.
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“2013 YILINDA TİCARETİMİZDE 
14 KAT ARTIŞ YAŞANDI”

Türk ve Irak halkının birbirleriyle 
her zaman yakın ilişkiler iyi 
dostluklar içerisinde olduğunu 

vurgulayan Olpak, “Türk ve Irak halkı 
birbirlerinde her zaman yakın dost, kardeş  
ve önemli  bir iş birliği ortağı olarak 
görmüş ve bunun gereğini de yerine ge-
tirmiştir.1990 öncesinde karşılıklı dış tica-
retimiz 5 milyar dolar seviyesindeydi.O yıl 
Birleşmiş Milletler’ in başlattığı ambargo 
sebebiyle iki ülke arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkiler neredeyse durma noktasına 
geldi.Sonrasında 2003 yılında ambargo-
nun kalkmasıyla ilişkilerimizde artmaya 
başladı . Ve bugün bir değerlendirme 
yaptığımızda 2003 yılında ki yaklaşık 8 yüz 
yetmiş milyon dolarlık ticaret hacmi 2009 
yılına kadar hızla yükseldi. 2013 yılında 
ise  14 kat bir artış göstererek  12. 2 Milyar 
dolara geldi” dedi.
“MÜSİAD ÇÖZÜM 
SÜRECİNE DESTEK 
VERİYOR”
Türkiye ekonomisi hakkında da Erbilli 
sanayicilere bilgi veren Başkan Olpak, “ 
Türkiye ekonomisi  2012 yılında da her 
türlü dış kaynaklı ya da taksim olayları gibi 
iç kaynaklı bir takım  dalgalanmalara rağ-
men hamd olsun çok güzel bir ekonomik  
performans göstermiştir.Bugüne kadar  
hep kendimizi kıyasladığımız Avrupa Bir-
liği  ülkeleri 2013 yılında binde bir yüzde 

sıfır  nokta bir büyüyebilirken ülkemiz 
yaklaşık  yüzde 4 civarında büyümüştür. 
Bütçe açığımız Avrupa Birliği kriterlerinin 
yarısındadır. Burada ifade etmek isterim ki 
geçtiğimiz yılın başında başlatılan çözüm 
süreci ve demokratikleşme paketinin 
meyvelerini almaya başladık. Ve bizimde 
MÜSİAD olarak çok açık bir şekilde destek 
verdiğimiz bu sürece  ülkemizin  doğusu 
için değil , tüm ülkemizin barış ve kardeş-
lik projesidir” ifadelerine yer verdi.
TİCARİ ANLAŞMALARA 
İHTİYAÇ VAR 
İki ülke arasında ticari anlaşmaların gerek-
liliğini de yineleyen Olpak, “ Biliyorsunuz 
2009 tarihin de Bağdat’ta iki ülke arasında 
serbest ticaret  antlaşmasının alt yapısını 
oluşturan kapsamlı ekonomik ortaklık 
antlaşması imzalandı. Anlaşma ekonomik 

ve idari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı 
sıra bir çok alanda işbirliği konularını 
kapsamaktadır. Bu antlaşmanın onay 
işlemleri her ülke arasında devam ediyor. 
İşte bu ekonomik ve idari işbirliği hukuki  
altyapısının tamamlanmasında iki ülke 
arasındaki olumlu siyasi atmosferinin de 
devam etmesiyle ekonomik faaliyetlerin 
de karşılıklı olarak kök kazandıracaktır” 
diyerek sözlerini tamamladı.
"MÜŞTEREK 
DEĞERLERİMİZ ÇOK 
FAZLA" 
MÜSİAD Erbil Temsilcisi Taha Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Taha ise  , iki ülke 
arsındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu 
yaptı .Taha, "Amacımız iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin yükseltilmesidir, 
barış, huzur ve dostluk ilişkilerinin bir 
üst dereceye çıkarılmasıdır" dedi.Taha 
, "Yabancı ülke şirketleri, bölgeye gelip 
yatırım yaparken biz neden gelmeyelim. 
MÜSİAD olarak inşallah mevcut ilişkileri 
artıracağız ve Kürdistan bölgesine daha 
fazla yatırım için iş adamlarımızı getire-
ceğiz. Barış, dostluk, kardeşlik hep devam 
etsin."ifadelerini kullandı.
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ÇÖZÜM SÜRECİNİ “BALIKÇI” LAKAPLI 
YAZAR- ANALİST İLHAMİ IŞIK ANLATTI
Yazar – Analist İlhami Işık’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya ilgi yoğun oldu.

Çözüm sürecinde devlet yetkili-
leri ile Bahçelievler'de bir balık 
lokantasında görüştüğü için Ba-

lıkçı lakabıyla anılan ve devlet ile PKK 
arasındaki müzakerelerde arabulucu-
luk yapan İlhami Işık, MÜSİAD Konya 
Şubesi’nin konuğu oldu. 
Çözüm sürecinin konuşulduğu toplan-
tının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Lok-
man Koyuncuoğlu, “Türkiye son 30 yılda 
hem ekonomik hem de insani kaynak 
açısından ciddi sorunlar yaşadı. Bu konu-
da son dönemde ciddi bir mesafe alındı. 
Türkiye’nin terör sorunundan arınması 
her alanda bize ciddi kazanımlar sağlaya-
cak. Artık ülkemizin geleceğine daha net 
bakması gerekiyor. Bu nedenle hepimize 
önemli görevler düşüyor” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konfe-
ransa geçildi. 15 Eylül 2012 tarihinde 
çatışma ortamının en yüksek seviyede 
olduğu ve barış ortamını kimsenin 
kafasından geçirmediği bir dönemde 
7 maddeyi devlete ve PKK’ya sundu-
ğunu ifade eden İlhami Işık, “Maddeler 
kabul edildi. Balıkçının 7 maddesi 
diye kamuoyunda duyuldu. Onun 
üzerinden görüşmeler devam etti. Çok 
şükür insanlarımız ölmüyor, öldürül-
müyor. Ve siyaset bunu hallediyor. 
Biz çok acılar çektik. Bizler barış için 
görüşme yaparken Türkiye’de paralel 
bir yapı KCK operasyonları düzenleyip 
belediye başkanlarını gözaltına aldı. 
Süreci baltalamak istediler” şeklinde 
konuştu.

Barış gerçekliğine en fazla yaklaştığı-
mız  dönemde 31 Mayıs gezi olaylarıy-
la başlayan ve 17 Aralık operasyonu 
ile devam eden süreçte barış adına 
sonuca ulaşma stratejisini boşa çıkar-
maya çalışan saldırılarla karşı karşıya 
kalındığını ifade eden İlhami Işık, 
“Gezi olayları ve 17 Aralık operasyon-
larıyla bugüne kadar bizim Suriye’de, 
Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da onuruna ve 
şerefine saldırılan her şeyi yok edilen 
insanlara uzattığımız elimizi kopar-
maya çalıştılar. Biz bu darbe girişimini 
atlatabilirsek Suriye’de dönüşümün en 
önemli aktörü oluruz. Meselede İran’ın 
ve Rusya’nın kozu şu an için bizden 
fazla” şeklinde konuştu.
Bölge meselesini uluslararası arenaya 
taşıyan en büyük etken bölgedeki güç 
dengeleri ve enerji hatlarının buradan 
geçiyor olmasıdır diyen Işık, “Ciddi enerji 
kaynaklarından ve muhteşem bir zengin-
liğe sahip bir coğrafyadan bahsediyoruz. 
Dünyanın en değerli petrolü bu bölgede. 
Bu nedenle haritada adını bulmakta dahi 
zorlandığımız ülkeler bile soruna müdahil 
oluyor. Hal böyleyken ekonomimizi 
büyük çoğunluğunu teşkil eden Avrupa 
ülkelerinin bu soruna müdahil olmama-
ları beklenemez. Barış süreciyle ilgili bir 
sıkıntı varsa Almanya’nın bunda etkisi 
büyüktür” dedi.
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“MİLLETİN 
İRADESİNE 
SAYGI 
DUYULMALI”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, 30 Mart yerel 
seçimlerinin ülkemizin istikrarı 
adına önemli bir dönüm noktası 
olduğunu belirterek, “Gayri 
demokratik anlayışlarla istikrar ve 
güven ortamı sağlanamaz. İleri 
demokrasilerde istikrar ve güven 
ortamlarının çözüm adresi sandıktır. 
Sandığa saygı milli iradeye saygı 
demektir. Bu nedenle sandıktan 
çıkan sonucu önemsiyoruz” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek yaptığı açıklamada, “Milletimiz 
tarihi bir dönemeci daha geride bırak-
mış ve 30 Mart Yerel Seçimlerinde kendi 

geleceği için kararını vermiş, kararını da, hür iradesiyle 
sandığa yansıtmıştır. Sonuçlar ne olursa olsun, ortaya 
çıkan neticede, sağduyu ve aklıselim kazanmıştır. Bu 
seçimler ülkemizin istikrarının devamı için önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. Sandıkta milletin iradesi 
kazanmıştır. Halkımızın tercihi şüphesiz en doğrusu-
dur. Seçim sonuçlarının ekonomimize de doğru oran-
da yansıması en önemli beklentimizdir. İstikrarlı bir 
ekonomi istikrarlı iradeden geçer. Nitekim halkımız da 
Türkiye’nin istikrarından yana tercihini kullanmıştır. 
MÜSİAD olarak, her zaman, huzur, güven ve pozitif is-
tikrardan yana olduğumuzu ifade ettik. Sonuçlar, mille-
timizin de tercihinin bu yönde olduğunu net bir şekilde 
ortaya koymuştur. MÜSİAD olarak, bir kez daha, bu 
zor süreçten alnının akıyla çıkan milletimize, demokra-
sinin temel unsuru olan seçme ve seçilme hakkının sağ-
lıklı işlemesine vesile olan herkese, teşekkür ediyor, 30 
Mart Yerel Seçimlerinde yarışı kazanan Belediye Baş-
kanlarımıza tebriklerimi sunuyor, sonuçların ülkemize 
ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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HAKAN ALBAYRAK MÜSİAD’DA 

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından organize edilen 
programda ilk olarak konuşan 
Genç MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Mehmet Ali Özbuğday, “17 
Aralık süreciyle ilgili yoğun bir gündemi 
yaşıyoruz. Gençler olarak ülkemizin 
önemli bir demokrasi sınavından 
geçtiğine inanmaktayız” dedi. Daha 
sonra kürsüye gelen Genç MÜSİAD 
Genel Başkan Yardımcısı Cihad Adıgüzel 
de, “Genç MÜSİAD gençliğin ve gençliğe 
inancın bir tezahürüdür. Bizim hede-
fimiz bizden sonraki nesillere ecdat 
denilince yüzlerce yıl geriye bakmak 
zorunda bırakmamaktır” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından konferansa 

geçildi. Cenabı Hakk’ın Türkiye yüklediği bir 
misyon olduğunu belirten Gazeteci - Yazar 
Hakan Albayrak, “ Bir gün televizyonu 
açtığımda One Munite hadisesini gördüm. 
Televizyonlar tekrar tekrar aynı sahneyi 
veriyorlardı. Ben görüntüyü izlerken bir anda 
farklı bir atmosfere geçtim. Hatta bütün 
dünya başka bir atmosfere geçti ve hala bu 
atmosferdeyiz. 17 Aralık’ta bizi bu atmos-
ferden çıkarma mücadelesinin bir parçasıdır. 
İşte bu olay Cenabı Hakk’ın takdiriydi. Cenabı 
Hakk’ın Türkiye’ye yüklediği bir misyon vardı. 
Recep Tayyip Erdoğan da bu misyonda olması 
gerekiyordu. Bu olaydan sonra Başbakan 
Türkiye’ye döndüğünde havaalanında önemli 
bir söz söyledi. Dedi ki, ‘Bundan sonra onlar 
ne der diyen bir Türkiye değil, Türkiye ne der 

diyen onlar olacak’ bu Allah’ın bir takdiridir” 
dedi.
Türkiye’nin liderliğinin her geçen gün 
daha da netleştiğini ifade eden Hakan 
Albayrak, “Türkiye’nin liderliği sözde bir 
liderlik değil. Türkiye gidiyor Somali’nin 
çöplerini kaldırıyor, yollarını yapıyor. 
Türkiye gidiyor bugün Sırp Cumhuriyeti 
dahilinde bulunan Srebrenica’dan 
sürülmüş olan Müslümanlara 
evlerine dönmeleri için para veriyor. 
Başbakan’ın Somali için yaptıkları 
Afrika’da ciddi yankı buldu. Şimdi 
Afrika’nın her yerinden iş teklifleri 
geliyor. Afrikalılar Türkiye’nin ülkeleri-
nin kendilerine yanlış yapmayacağını 
bildiği için ülkelerine yatırıma gelmesi 
için çaba sarf ediyor” şeklinde konuştu.
Büyük devletlerin büyük krizleri olur diyen Al-
bayrak, “Amerika’nın krizleri zulmü yüzünden 
olur bizim krizimiz adalet yüzünden olur. 
Bütün dünyada fırtına gibi esen bir Türkiye 
var şu anda. Emperyalistlerin çarkına çomak 
sokan bir ülke. Bu ülkenin sabote edilmesi 
gerekiyordu. Bakınız 17 Aralık müdahalesi 
yapıldı hemen ertesi gün yabancı gazetelerde 
‘Cemaatle hükümetin arasını bozan üç sebep, 
Bir hükümet İsrail’le ilişkileri bozdu Ortadoğu 
ile yakınlaştı. İki Avrupa birliği perspektifin-
den Türkiye bu hükümet yüzünden uzaklaştı. 

Üç hükümetin Kürt sorununda çözüm 
yolunu beğenmiyoruz hükümetin tarzı 
terör örgütünün Kürtler nezdindeki itibarını 
arttırıyor.’ diye yazıldı. Aslında onlar eski 
Türkiye’yi istiyorlar. ABD ve İsrail’in ensesinde 
boza pişirdiği Türkiye’yi. Avrupa birliği kapı-
sında yalvaran Türkiye’yi. Kanın durmasını 
istemeyen Türkiye’yi istiyorlar. Edirne ile Kars 
arasına sıkışmış bir Türkiye istiyorlar” ifadesini 
kullandı.
Konferansın ardından toplantının anı-
sına Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Ali Özbuğday, Gazeteci- Yazar 
Hakan Albayrak’a hediye takdim etti. 
Hakan Albayrak daha sonra toplantıya 
katılanlara kitaplarını imzaladı.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nin konuğu olarak Konya’ya gelen Gazeteci- 
Yazar Hakan Albayrak MÜSİAD Konya Şubesi’nde gençlere buluştu. ‘17 Aralık 
ve Sonrasının’ konuşulduğu programa gençlerin ilgisi yoğun oldu.
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MÜSİAD’DA ‘FİNANSAL 
TERÖR’ KONUŞULDU
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında ‘Finansal Terör’ 
konuşuldu. Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim 
Kahveci’nin konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını 
MÜSİAD Konya Şubesi Başkan 
Vekili Mehmet Ali Korkmaz 

yaptı. Korkmaz, “Kritik bir dönemden 
geçiyoruz. 2000’li yıllarda ülkenin 
ekonomik olarak sıkıntılı olduğu 
dönemde Dışişleri Bakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu Sanayi Odasında 
yaptığı konferansta bize ciddi moral 
vermişti ancak ‘Anadolu Anadolu olalı 
hiç bu kadar sermayeye sahip olma-
mıştır ve yine Anadolu Anadolu olalı 
hiçbir zaman bu kadar entelektüel 
birikime sahip olmadı. Lütfen bunun 
değerini iyi bilin. Burada oluşan 
potansiyeli birbirinizle uğraşmakla 
harcamamaya gayret sarf edin’ diye 
öğütte bulunmuştu. Söyledikleri 
bugün gibi hafızamda yine çalkantılı, 
yine enerjimizi birbirimize harcadığı-
mız bir dönemdeyiz. Değişmeyecek 
bir gerçek var en büyük darbeyi yiye-
cek olan sanayici ve tüccarlar” dedi.  

Açılış konuşmasının ardından konferansa 
geçildi. Dünya’da 2. Dünya savaşından son-
ra ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle beraber 
silahla kontrol sisteminden parayla kontrol 
sistemine geçildiğini belirten Türkiye 
Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Kahveci, 
“Artık silahlı güçler vasıtasıyla kontrol 
mekanizması yerine finansal güçler me-
kanizması ile çıkarlar korunmaya başlandı. 
Akdeniz çanağındaki İtalya, Yunanistan, 
İspanya, Portekiz gibi ülkelerde gladyonun 
sistemlerini tasfiye etmeleri 1990’ların 
başlarına dayanır. Ama aynı ülkelerin aynı 
dönemlerin ardından finansal olarak sürekli 
borçla, finansal kurumlarının ele geçiril-
mesiyle parasal kıskaç içerisine alındığını 
görüyoruz. Daha sonra ne oldu Yunanistan, 
İtalya gibi ülkelerde finansal istikrar adına 
siyasal iktidar bile tasfiye edildi.  Bu açıdan 
baktığınız zaman Türkiye’nin de gelişmesin-
de ekonomik yapının oluşması çok önemli. 
Hiçbir iktidarı milletin gönlünden zorla 
indiremiyorsunuz ama ekonomiyle çok 
rahat silebilirsiniz” dedi.

2012 yılının ortalarında Türkiye ekonomisine 
birinin elinin değdiğini belirten İbrahim 
Kahveci, “Bizim ekonomimizde ne bozuktu 
devletin kasası boştu, bankalar zayıftı ve kur-
duğumuz model devletin kasasını dolduran, 
bankalarında kesesini dolduran bir modeldi. 
Kaynaklarımızın büyük bir kısmı devlete 
vergi olarak gitti ve bankalara kar olarak 
gitti. 2002-2012 döneminde Türkiye’nin reel 
büyüme oranı % 62 civarlarında, sanayi sek-
törünün büyümesi %75, bankaların büyüme 
oranı %150. 2001 krizinde %7 bine çıkan 
faizlerde ekonomi %6.1 daraldı. 2008-2009 
ortasındaki krizde reel sektörün bozulma 
oranı %12.5 2001 krizinin daha yukarısında. 
Oysa 2001 krizinde faiz %7 bine çıktı 2008 
krizinde faiz %25’e çıktı. 1 Trilyon 70 Milyar 
Liralık faiz piyasası oluştu. Her tarafımız faiz 
oldu. Bir iktisatçı olarak söylüyorum faiz yük-
sekken alt gelir grubu dahil birçok insan faiz 
aldı. Ama faiz %5’e düştüğü zaman herkes 
faiz öder oldu. Ucuz kredi buldum diye ev 
aldı, araba aldı. Finansal oranların Akdeniz 

çanağındaki ülkeler gibi bizim ekonomimizi 
de derinden etkileyecek noktalara geldiğini 
görüyoruz” şeklinde konuştu.
Kahveci sözlerinin devamında; “Türkiye ne 
zaman milli bir değer oluştursa, ne zaman 
milli bir değer yükselişe geçse, ne zaman 
Türkiye bölgede bir güç haline gelmeye 
başlasa hemen saldırıya uğruyor. Aselsan’da 
mühendislere yapılan saldırılar, THY yapılan 
siber saldırı buna örnek gösterilebilir. Ülke-
mize kim nereden nasıl bir saldırı yapacak 
kestiremiyorsun. Burada saldırı hükümete 
değil hükümet sadece o filmin başrol oyun-
cusu olduğu için orada. Yoksa saldırı komple 
o filme yapılıyor. Ülkeye saldırılıyor. İslam’ı 
İslami görünümle yıkma. Dünya’nın birçok 
bölgesinde uygulanıyor şu anda” dedi.

Toplantının sonunda MÜSİAD Konya 
Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Kork-
maz günün anısına Türkiye Gazetesi 
Ekonomi Müdürü İbrahim Kahveciye 
hediye takdim etti.
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LOJİSTİK MERKEZ KONYA’NIN 
POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARACAK
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Konya sanayisinin Türkiye’nin sanayi 
potansiyeli için çok önemli bir noktada olduğunu belirterek Lojistik Merkez projesinin tam 
anlamıyla tamamlanmasıyla birlikte bu potansiyelin ciddi ivme kazanacağını söyledi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek açıklamasında; “ 
Konya sanayi ve ticari olarak 

köklü bir geçmişe sahip olan bölgelerden 
birisi. 1800’ lü yıllarda ilk kurulan ticaret 
odalarından birisi Konya Ticaret Odası’dır. 
Buradan bakıldığı zaman Konya’nın tica-
reti ve sanayisi Osmanlı döneminde bile 
etkilidir. Kaldı ki bir şehrin ticaret kültürü 
o şehrin gelişmişliğinin de göstergesidir. 

Böyle köklü bir geçmişe sahip olan Konya 
sanayisinin 20. Yüzyılda da ne kadar önemli 
olacağı aşikârdır. Bugün sanayi ve ticaret 
kapasitemiz ülke sıralamasında ilk on il 
arasındadır. Konya sanayisinin gelişimine 
baktığımızda sanayicilerimizin her dönem 
kendisini yenileyerek yollarına devam etti-
ğini görüyoruz. Son 10 yıllık süreçte Konya 
sanayisi 10 kata yakın bir artışla ihracat 
rakamını 1.3 milyar dolara yükseltmiştir.

Bu çerçevede Konya sanayisinin gelecek 
için ne kadar önemli olduğu ortadadır. 
Yükselen ivme sayesinde Türkiye’nin 2023 
vizyonunda belirlediği 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefinde kendimize 15 milyar 
dolarlık ihracat hedefi belirledik. Bundan 
çok kısa süre önce yurt dışına çıkmamış ve 
ihracatı aracı kuruluşlarla yapan sanayici-
lerimiz artık kendileri ihracat birimleriyle 
yurt dışı bağlantılarını kuruyorlar. Buda 
operasyonel olarak bize önemli bir avan-
taj sağlıyor.

Diğer taraftan şehrimiz sanayisinin geçek 
vizyonu için Lojistik Merkez’in faaliyete 
geçmesi önemini korumaktadır. 2005 
yılında proje halindeyken MÜSİAD olarak 
özel ilgilendiğimiz Lojistik Merkezin dönem 
içerisinde 1 milyon metre karelik bir alana 
genişlemiş olması Konya için büyük bir 
kazanımdır. Lojistik Merkez Konya sanayisi-

nin adeta kalbi olacaktır. Bugün ürettiğiniz 
ürünlerin daha sağlam, daha ucuz limana 
ulaşması ihracatçımızın önemli bir yükünü 
üzerinden alacaktır. Lojistik Merkeze paralel 
olarak Konya-Karaman-Mersin arası tren 
yolu hattının; çift hatlı, sinyalizasyon sis-
temleri yenilenerek hızlandırılması Lojistik 
Merkezle birlikte Konya sanayisine önemli 
bir etki yapacaktır. Bu projelere Ulaştırma 
Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın yakın 
ilgileri bizleri mutlu etmektedir. Konya 
sanayisinin geleceğini şekillendirecek 
Lojistik Merkez Projesinin en kısa zamanda 

faaliyete geçmesi en önemli beklentimiz-
dir. Lojistik projelerden ayıramayacağımız 
ve üzerinde çok ısrarla durduğumuz çevre 
yolu projemizde bir tarafından başlamak 
üzeredir. Bu gelişme sevindirici olmakla 
birlikte çevre yolumuzun tamamının 2015 
bütçesinde yatırım planına alınarak hızla 
tamamlanmasını beklemekteyiz.

MÜSİAD Konya Şubesi olarak Konya 
sanayisi için sektörel birlikteliğin ve üni-
versite sanayi iş birliğinin sağlanmasının 
önemini her noktada vurgulamaktayız. 
Bu nedenle TOKİ Organize Sanayi Pro-
jemizi önemsiyoruz. Bu proje sayesinde 
sanayicilerimizin sektörel ihtiyaçlarına 
göre iş yeri sahibi olmaları hatta bir 
kampüs niteliğinde içerisinde tüm sosyal 
imkânların yer aldığı, üniversitelerin, 
meslek liselerinin, eğitim merkezlerinin 
bulunduğu bir çalışma hazırladık. TOKİ 
Organize sanayisini Konya sanayisinin 
gelecek ihtiyacına cevap verebilecek Üni-
versite- Sanayi iş birliğine imkân sağlayan 
AR-GE merkezleriyle yenilikçi bir çizgi 
oluşturacak proje oldu. Bu proje ile ilgili 
çalışmalarımızda devam etmektedir.Yurt 
içi ve Yurt dışı yatırımcıları için önemli bir 
merkez olan Konya sanayisinin ülkemizin 
gelecek hedefleri için MÜSİAD Konya Şube-
si olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
2023 hedeflerine doğru giden Konya’ mızın 
projelerinin bir çoğunun tamamlandığına 
yada başlandığına şahit oluyoruz. Bu şehir 
ortak akılla kendisine bu hızlı yarışta kalıcı 
olmasını sağlayacak yeni projeler, tabiri ca-
izse “Çılgın Projeler” üretmelidir. Şehrimiz 
için bu dönemde yapılacak tüm projelerin 
ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bizler bu 
şehrin sevdalıları olarak ‘Birlikte Konya’yız’ 
düsturuyla tüm kurumlarımızla birlikte 
şehrimizin daha ileriye gitmesi için var 
gücümüzle çalışacağız” dedi.
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İŞ MÜFETTİŞLERİ TEFTİŞ PROGRAMINI ANLATTI

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında  ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 
Yılı Teftiş Programı’ konuşuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Ümit 
Fıçıcı ve Fatih Uğurlu’nun konuk olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Ümit Olgun, “ 

Çalışma yaşamında en çok karşılaşılan 
sorunlardan birisi de çalışma yaşamının 
düzenlenmesiyle ilgili problemlerdir. Bu 
noktada birçok iş yerimiz müfettişlerimi-
zin denetimlerinde sıkıntılar yaşayabili-
yor. Hem işveren hem de işçi açısından 
uyulması gereken kuralları daha dikkatli 
uygulamalıyız” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından 
konferansa geçildi. 2014 yılında 
teftiş yapılacak sektör ve alanlar 
konusunda bilge veren Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfetti-
şi Ümit Fıçıcı, “Teftiş faaliyetlerini iki 
grupta yönetiyoruz. Bunlardan biri 
iş sağlığı ve güvenliği konusu. Sağlık 
ve güvenlik ile ilgili mevzuatın uygu-
lanıp uygulanmadığını denetliyoruz. 
Buradaki amacımız çalışanlarımızın 
vücut ve sağlık bütünlüklerini 
korumak, iş kazalarını önlemek ve 
iş kazalarının ortaya çıkmaması için 
alınması gereken tedbirlerin alınıp 
alınmadığını denetlemek. İkinci ola-
rak ise, çalışma koşulları anlamında 
yapılan teftişlerdir. Bu da çalışma 

süreleri, ücretler, işçilerin dinlenme 
hakları ve yasal boyutta düzenlen-
mesi gereken kayıt ve belgelerin 

düzenlenip düzenlenmediği ile ilgili 
denetimlerdir” dedi. 

Çalışma Bakanlığının denetimlerde 
programlı teftiş modelini benimsediğini 
belirten Ümit Fıçıcı, “Teftiş yapılacak sek-
tör ve alanları öncelikli olarak belirliyoruz. 
Hangi sektör ve alanda nelere bakılacağı 
noktasında ağırlıklar belirleniyor. Gitti-
ğimiz denetimlerde burada şu eksik var 
diye ceza uygulamıyoruz. Bu modelde 
ilk olarak mevzuat şablonuna göre 
aksaklıkları tespit edelim, bu noksanlıklar 
nelerden kaynaklanıyor onları ortaya 

çıkartalım daha sonra ise bu aksaklığın 
nasıl giderebileceği noktasında işveren 
ve çalışanlarınızla bunları konuşuyoruz. 
Belirlediğimiz noksanlıkların giderilmesi 
için süre verilmesi gerekiyorsa sorunun 
çözülmesi için süre verebiliyoruz. Son 
olarak tekrar kontrole gittiğimizde bu 
aksaklıklar devam ediyor ise ondan sonra 
ceza uygulayalım prensibinde çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

İşveren ve işçilere iş mevzuatı konu-
sunda bilgilendirme faaliyetlerini 
önemsediklerini belirten Fıçıcı, “Biz 
konunun önemine dikkat çekmek 

istiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ko-
nusu bir kere lazım olur eğer önlem 
alınmış ise işe yarar yok ise ya uzuv 

kaybı ya da can kaybıyla sonuçlanır. 
Buda iş yeri için hem maddi hem de 
manevi sıkıntılar ortaya çıkaracaktır. 
Çalışanın kaza geçirmiş olması onun 
sosyal yaşantısına aile yaşantısına 
yansıyacaktır. Bizim amacımız önle-
me. Çalışma koşulları noktasında ise 
artık Türkiye gelişiyor. Dünyada olan 
gelişmeler, yeni üretim modelleri bu 
çerçevede iş hayatında da profes-
yonelleşme gerekiyor. Bu anlamda 
mevzuat kurallarının da içselleşti-
rilmesi iş yerlerinde uygulanması 
gerekiyor” dedi.
Daha sonra sözü alan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfet-
tişi Fatih Uğurlu da, “İşverenlerin 
iş sağlığı ve güvenliği konusunun 
öneminin farkına varması gerekiyor. 
Çoğu işletmelerde bunlar mali-
yetmiş gibi görülüyor bu yaklaşım 
yanlış. Buraya yaptığınız yatırım 
daha sonra size güvenli çalışma 
ortamı olarak geri dönüyor” dedi.

Programın sonunda MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av.Ümit Olgun günün anısına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Müfettişi Ümit Fıçıcı ve Fatih Uğurlu’ya 
hediye takdim etti.
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KONYA-VAN DOSTLUĞU PEKİŞİYOR
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, Van 
Ticaret Borsası Başkanı Selman Toprak, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çok, 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Altınal, MÜSİAD Van Şubesi 
Başkan Yardımcısı Kerem Baynal, Van TÜMSİAD Başkanı Gürsel Yarız ve VASİAD Başkanı Ali 
Çiçeksoy’un dahil olduğu Van heyeti MÜSİAD Konya Şubesini ziyaret etti. 

Van ile Konya arasında kurulan 
kardeşlik bağlarının güçlendi-
rilmesi için yapılan ziyarette 

ilk olarak konuşan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “ Van 
ile Konya arasında kurulan dostluk köp-
rüsünü biz çok önemsiyoruz. Bu anlamda 
öncelikle MÜSİAD şubeleri arasındaki 
diyaloğu arttırmayı birlikte işbirliğini 
güçlendirmeyi planlıyoruz. Van bölgesi 
itibarı ile önemli bir şehir. Biz Van’ı İran 
sınırına olan yakınlığıyla ihracatta da 
Türkiye’nin önemli bir oyuncusu olarak 
görmeyi arzu ediyoruz. Konya’nın uzun 
yıllar birikmiş bir sanayi ve ticaret dene-
yimi var. Bizler Van üzerinden ticaretin 
ve ihracatın geliştirilmesini üzerimize bir 
borç olarak görüyoruz” dedi.

Ülkemizin Doğusuyla, Batısıyla, Kuzeyiy-
le, Güneyiyle hep birlikte kalkınmasının 
önemli olduğunu belirten MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Şimşek, “Konya’nın ihra-
catının en önemli kısmı Irak’a yapılmak-
tadır. Irak Konya’ya Van’ dan daha uzak 
olmasına rağmen biz en önemli ihracat 
hedefimizi Irak yaptık ve bugün Konya’ 
nın ihracat sıralamasında Irak birinci 
sıradadır. Siz bizden lojistik olarak daha 
avantajlısınız bunu iyi değerlendirmeniz 

gerekli. İran’la ambargoların da kalkacağı-
na dair ciddi işaretler var bölgede isteseniz 
de istemeseniz de İran’la ticaretin yıldızı 
olacaksınız. Bunu değerlendirirseniz 
bizleri de oraya taşıyacak özelliklere sahip 

olacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Daha sonra sözü alan Doğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri 
Dr. Emin Yaşar Demirci, Van’da yatırım 
olanakları hakkında bilgi verdi. Demirci, 
“Biz yeni bir yatırım destek programına 
çıktık. Amacımız bölgenin yatırım potan-
siyelini bölge dışı aktörlere tanıtmak oldu 
bu nedenle bugün Konya’dayız. Van Teşvik 
uygulamasında altıncı bölge teşvikinden 
yararlanıyor. Van’a yatırım için her şey 

mevcut. Biz de bu noktada hibe programı 
gerçekleştirdik. Biz hibe limitlerimizi 
yüksek tuttuk 2 milyon TL’ ye kadar hibe 
verebileceğiz. Bize hibe başvurusunda 
bulunan bir girişimci aynı zamanda teşvik 
belgesiyle projesini sunduğu zaman daha 
öncelikli olacak. Aynı zamanda bizler 
Van’daki iş adamlarımız ile diğer illerimiz-
deki girişimcilerin ortaklık yapmalarını 
sağlamak istiyoruz” dedi.

DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar 
Demirci’nin ardından sözü alan MEVKA 
Genel Sekreteri Ahmet Akman da, “Yatırım 
ilişkilerinin temeli öncelikle ticari ilişkilerin 
geliştirilmesiyle oluşur. Bu konuda da her 
iki il arasında mevcut ticaret durumu-
nu geliştirilebilir alanlar noktasında 

değerlendirmemiz gerekli. İki il arasındaki 
ilişkilerin gelecekte bölgedeki diğer il-
lerle olan ilişkileri de geliştiren konumda 
olabilir. Bizlere bu noktada önemli işler 
düşüyor” ifadesini kullandı. 
Son olarak sözü alan Van Ticaret Borsası 
Başkanı Selman Toprak da, “Şehir olarak 
bölgesi için potansiyeli yüksek bir iliz. 
Bizde yağ, un, şeker var ama yapacak 
ustamız yok. Bizde tecrübe eksikliği var. 
Burada sermaye için önemli olan huzur ve 
barış ortamı on bir yıldır sağladık. Artık bu 
helvayı yapmamız gerekiyor” dedi.
Toplantının sonunda MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek günün anısına 
DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar 
Demirci’ye hediye takdim etti.
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MEVKA 2014 MALİ DESTEK
PROGRAMINI TANITTI
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) 
2014 mali destek programları tanıtıldı. MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman 
Fatih Yalçın’ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şubesi 
Cuma Toplantıları Komisyonu 

Başkanı Lokman Koyuncuoğlu, 
“Mevlana Kalkınma Ajansı, kurulu-
şundan bugüne Konya ve Karaman’da 
özellikle bölgemizin gelişimi ve sana-
yinin teknik yapısının güçlenmesi için 
önemli destekler sağladı. Ülkemizin 
kalkınma hamlesinde ajanslarımızın 
rolü ön plana çıkıyor. Bu noktada 
MEVKA 2014 mali destek program-
larını açıkladı. Programın başlığının 
‘Bilgi ve Teknolojiye Odaklı Üretim 
Mali Destek Programı’ olması dikkat 
çekici. Bunun şehrimizin üretimindeki 
kalite anlayışına yeni bir bakış açısı 
getireceğine inanıyorum” dedi. 

Lokman Koyuncuoğlu’nun ardından MEV-
KA Genel Sekreteri Ahmet Akman da kısa 
bir konuşma yaptı. Akman, “2009 yılından 
bugüne 5. çağrımıza çıkıyoruz. Bu zamana 
kadar destek için çıktığımız çağrıların top-
lamı 82 milyon   . Bu yılki destek tutarımız 
15 milyon   desteklerimizin çarpan etkisini 
düşündüğümüzde toplamda 145 milyon   

oldu. Kalkınma Ajansı olarak bölgenin önde 
gelen sektörlerine destek olmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

MEVKA’nın 2014-2023 bölge planı oluştur-
duğunu belirten MEVKA Program Yönetim 
Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın, “Planı 
hazırlarken ülkemizin 2023 planlı ekonomi 
vizyonu oluşturma hedefinde bölgemizin 
azami katkı sağlamasını amaç edindik. Bu 
noktada her ilçede en az altı toplantı yaptık. 

Vizyonumuza gerekli katkı ve katılımın sağ-
lanması için azami dikkat gösterildi. Ortaya 
yüksek ve dengeli refah seviyesine erişmiş, 
uluslararası ekonomilerle bütünleşmiş, 
sevgi ve hoşgörü temelinde insanların 
çalışmak üretmek ve yaşamak için tercih 
ettikleri bir bölge olma sonucu çıktı. Biz 
Konya ve Karamanda daha rekabetçi 
işletmeler hedefliyoruz. Yatırım ortamını 
iyileştirmek, insana yatırım yapmak, bölge 
kırsalında yaşamın canlandırılmasına katkı 
sağlamak istiyoruz”
Bilgi ve teknolojiye dayalı üretim mali 
destek programının bilginin ve teknolojinin 
kullanılması suretiyle üretimin desteklen-
mesi amacını hedeflediğini belirten Osman 
Fatih Yalçın, “Bu program kapsamında 
biz, bölge planından aldığımız stratejiler 
doğrultusunda dış ticaret ortamını 
iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede 
AR-GE kapasitesinin ve insan kaynağının 
güçlendirilmesi, işbirliğine dayalı küme-
lenmenin teşvik edilmesi, işletmelerimizin 
bilgi ve teknolojiye erişim olanağının 
kuvvetlendirilmesi, enerji verimliliği nok-
tasında uygulamaların yaygınlaştırılması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payının 

arttırılması, rekabet gücünün arttırılması, 
alt bölgeler oluşturularak kalkınmaya katkı 
sağlanmasını hedefliyoruz. Bu programın 
üç tane önceliği var. Öncelik üçe Konya 
mücavir alanı içinden müracaat almayaca-
ğız. Öncelik bir ve ikide AR-GE, yenilikçilik, 
Üniversite – Sanayi işbirliği vb. büyük çaplı 
şirketlerin yapabileceği işlerle alakalı pro-
jeler kabul edilecek. Bizden asgari olarak 
25 bin   azami olarak ise 500 bin   talep 
edilebilecek. Asgari destek oranımız %20, 
azami destek oranımız ise %50” dedi.
Projeler için son başvuru tarihinin 20 
Şubat 2014 olduğunu ifade eden Yalçın, 
“Projelerin değerlendirilmesinde bağımsız 
denetçi sistemini kullanıyoruz. Ajans ön 
incelemeden sonra tamamen devre dışı 
kalıyor. Alanında uzman olan proje uzman-
larımızın değerlendirmelerinden en az 65 
puan alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Programın sonunda MÜSİAD Konya Şubesi 
Cuma Toplantıları Komisyonu Başkanı 
Lokman Koyuncuoğlu ve MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek günün 
anısına MEVKA Program Yönetim Birimi 
Uzmanı Osman Fatih Yalçın’a günün anısına 
hediye taktim etti.
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MÜSİAD KONYA 
ŞUBESİ İOS 
UYGULAMASI YAYINDA

MÜSİAD Konya Şubesi özel 
olarak yaptığı İOS işletim 
sistemlerinde kullanılabilen 
uygulama ile digital yaşam-
da da yerini aldı. MÜSİAD 
Konya Şubesi Üyelerinin 
bilgileri ve MÜSİAD ile ilgili 
haberlere kısa noktadan 
iletişim sağlayan uygulama 
büyük ilgili gördü.

MÜSİAD Konya Şubesinin 
teknolojiyi yakından takip 
ettiğini belirten MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “MÜSİAD 
Konya şubesi tarafından 
üyeler arasında ticari 
işbirliği sağlamak amacıyla 
hazırlanan üye kataloğu-
muzun dijital ortamda yer 
alması için çalışma yaptık. 
Bu noktada İOS işletim 
sistemi kullanan telefon ve 
tabletlere indirilebilecek 
uygulamamız app storede 
yerini aldı. Uygulama Türkiye 
genelinde büyük ilgi gördü. 
Teknolojiyi yakından takip 
ederek MÜSİAD’ın kolay ula-
şılabilir bir platform olması 
için çalışmalarımız devam 
ediyor” dedi.

Yakın zamanda farklı 
platformlarda da MÜSİAD 
Konya Şubesi uygulamasının 
yer alacağını belirten Başkan 
Lütfi Şimşek, “Teknoloji artık 
hayatımızın vazgeçilmezi 
oldu. Dünyanın diğer ucun-
daki bilgiye artık cebinizdeki 
telefonlar ile saniyesinde 
ulaşabiliyorsunuz. MÜSİAD 
Konya Şubesi şehrimizin en 
rahat ulaşılabilen kurum-
larından bir tanesidir. Bu 
uygulama sayesinde MÜSİAD 
üyelerinin tüm bilgilerine tek 
bir elden ulaşılıyor olması 
üyelerimizin tanıtımı içinde 
etkili oluyor. Web sitemiz 
www.musiadkonya.org.tr ad-
resinden yayınlarına devam 
etmekte. Teknolojiyi doğru 
kullandığınızda getirisinin ne 
kadar yüksek olduğu herkes 
tarafından kabul edilir oldu. 
Bizler bu noktada çalışmala-
rımıza devam edeceğiz” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi 
uygulaması App Store’den 
‘MÜSİAD KONYA’ ismiyle İOS 
işletim sistemini destekleyen 
taşınabilir cihazlara kolayca 
indirilebilir. 

MÜSİAD Konya Şubesi İOS işletim sistemli telefon 
ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilen özel 
uygulama ile dünyaya açıldı. MÜSİAD Konya 
Şubesi üyelerinin iletişim bilgileri ve faaliyet 
alanları, MÜSİAD Konya Şubesi ile ilgili haberler 
ve bilgilere ulaşmada elektronik ortama taşınan 
uygulama kısa sürede büyük beğeni topladı.
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MÜSİAD’DA SOSYAL MEDYA’NIN 
GÜCÜ VE ETKİSİ KONUŞULDU
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında Sosyal Medya’nın 
gücü konuşuldu. Star Gazetesi Yazarı Ertuğrul Fındık’ın 
konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılışını MÜSİAD 
Konya Şubesi Cuma Toplantı-
ları Komisyon Başkanı Lokman 

Koyuncuoğlu yaptı. Koyuncuoğlu, 
“Türkiye’de ve dünyada olaylar çok 
hızlı değişiyor ve gelişiyor. Ancak 
Türkiye sanki dünyanın bir adım daha 
önünde. Özellikle internet devriminden 
sonra hayatımızı digital yaşamaya başladık, 
sosyal medyanın hayatımızı etkilemesiyle 
de yeni bir medya olgusu oluştu. Hem Gezi 
olaylarından itibaren yaşananlar hemde 
17 Aralık sürecinde yaşananlarda sosyal 
medyanın çok belirleyici olduğunu toplum 
üzerinde müthiş bir etki oluşturduğunu 
gördük. Burada önemli olan bu oluşumlar 
sosyal medya üzerinden kitlelere nasıl 
manipülasyon yapıldığıdır” dedi.

Sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi 
üzerine bilgi veren Star Gazetesi Yazarı 
Ertuğrul Fındık, “Uzmanlar yaptığı araştır-
malarda sosyal medya ile ilgili bir piramit 

oluşturmuşlar. Bunu anlamazsak benim or-
taya koyduğum ‘sosyal medyaların kapital 
sistemin parçası olduğu tezimi’ konuşama-
yız. Bu piramittin en tepesinde geliştiriciler 
var. Geliştiricilerin hemen altında sisteme 
ilk adapte olanlar var. Bir teknolojiyi ilk fark 
edenler. Sonrasında fırsatçılar grubu var bu 
olayları görüp bunu fırsata dönüştürenler. 
Onun altında da kullanıcılar var büyük 
kesim bu. Piramit’in en altında değişime 
direnenler grubu var. Teknolojik bir ürün 
en tepeden o en aşağıdaki değişime 
direnenler grubuna inebilirse o zaman o bir 
standart haline geliyor. Ve standart haline 
gelen şey para eder oradan büyük paralar 
kazanılır” şeklinde konuştu.

Sosyal Medya’nın henüz alt değişime 
direnenler grubuna inmediğini vurgulayan 
Ertuğrul Fındık, “Bu ülkenin insanları 
geliştirici olarak bu meselelerin bütünüyle 
dışarısında olduğumuz için bize sosyal 
mecra diye bir şey pazarlandı ve bütün 

dünya artık sosyal mecraları kullanmak 
zorunda hissediyorlar. Eskiden bize bir 
satmaya çalışıyorlardı şimdi diyorlar ki 
kullanıcı adını yaz, şifreni yaz biz seni satar 
paramızı kazanırız. Biz bunu görmezsek 
içerisinde bulunduğumuz teknolojik ortamı 
doğru anlayamayız” dedi.

Sosyal medya ile hayatımıza giren ve 
gençlerin çok ciddi bir tehlikeli söylem 
olarak kullandıkları “Dünya Vatandaşlığı, 
Empati ve Özgürlük” kavramlarına dikkat 
çeken Ertuğrul Fındık, “Hayatın anlamını 
bilmeden özgürlük, bu ülkeyi tanımadan 
dünya vatandaşlığı, kişiliğini tarif etmeden 
empati, idealin havada kalmaya mecbur 
olduğunu” söyledi.

Ertuğrul Fındık sözlerine şöyle devam etti; 
“İnterneti çok iyi kullanan teknolojik olarak 
iyi donanımlı bir insan şu anda bir çok ken-
dinden büyük tecrübe sahibinin önünde. 
Ya da eskiden babalarımız parana sahip çık 

kaybetme derdi şimdi biz diyoruz ki baba 
aman internet şubesine girerken dikkat 
et virüs yolluyorlar paranı alıyorlar. Artık 
formasyonda tersine döndü. Teknolojinin 
böyle dönüştüren bir tarafı var. Kimse artık 
adres sormuyor GPS ile yerimizi buluyoruz. 
Teknolojinin bir dönüştüren tarafı var. Emin 
olun ki sosyal medyayı geliştirenler bütü-
nüyle kapital gerekçelerle yapıyorlar. Eğilim 
belirliyorlar, rapor alıyorlar, Türkiye ile 
hatta dünya ile ilgili analiz yapıyorlar. Para 
kazanıyorlar. Sosyal medya mecralarının 
tamamı Amerika menşelidir ve bütünüyle 
Amerikan devleti tarafından desteklenir. 
Büyük bir ekosistem vardır. Bu nedenle 
teknolojik ürünlere bizim yaklaşımımız 
daha geliştirici boyutta olmalı” 

Programın sonunda MÜSİAD Konya 
Şubesi Cuma Toplantıları Komisyon Başkanı 
Lokman Koyuncuoğlu, Star Gazetesi Yazarı 
Ertuğrul Fındık’a günün anısına hediye 
takdim etti.
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MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NDE 
ARABAŞI İKRAMI
Konya’da kış aylarının vazgeçilmez geleneği arabaşı ikramı 
MÜSİAD Konya Şubesi üyeleri arasında yapıldı. MÜSİAD Konya 
Şubesinde gerçekleştirilen programda arabaşı ikram edildi ve 
güncel konularda üyeler arasında sohbet gerçekleştirildi.

Programda MÜSİAD üyeleri 
arabaşı ikramının ardın-
dan sohbet etme imkanı 

buldu. Arabaşı geleneğinin Kon-
ya için önemine vurgu yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “MÜSİAD Konya 
Şubesinde mutad olarak Cuma 
günleri gerçekleştirdiğimiz 
Cuma Toplantıları programında   
arabaşı geleneğimizi yaşamak 
istedik. Üyelerimiz arasında 
kaynaşma ve ortak iş birliğini 
arttırmak için bu tür programları 
önemsiyoruz. Bölgesel kahvaltı 
programlarımız, hasbihal, Cuma 
Toplantılarının yanı sıra bu tür 
organizasyonlarla işbirliği orta-
mımızı güçlendiriyoruz” şeklinde 
konuştu.

MÜSİAD Konya Şubesinin Türkiye 
genelindeki şubeler içerisinde 
üye yapısıyla önemli bir konumda 
olduğunu belirten Başkan Dr. Lütfi 
Şimşek, “MÜSİAD Konya Şubesi 
kurulduğu 1993 yılından bugüne 
20. Yılını geride bıraktı. Ülkemizin 
gelişmesi ve büyümesi için var 
gücüyle çalışan Konyalı sanayici ve 
tüccarlarımız, MÜSİAD’da sağla-
dıkları birliktelik ile  herkese örnek 
olmaktadır. Bugün daha fazla 
birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın 
olduğu dönemlerden geçiyoruz. 
Ülkemizin ekonomik kalkınmışlığı-
nı yükseltmek için bu birlikteliği-
mizin devam edeceğine kimsenin 
şüphesi olmasın” dedi.
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“ÜLKESİNİ SEVEN HERKES
 ELİNİ VİCDANINA KOYSUN”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Merkez 
Bankasının aldığı faiz artırım kararını değerlendirdi. 

Merkez Bankasının 
bu kararının pi-
yasalar üzerinde 
etkisinin olumsuz 

olacağını belirten Başkan Dr. 
Lütfi Şimşek, “Türkiye son 
dönemde yakaladığı büyü-
me trendini bu karar olum-
suz etkileyecek. Faiz artırım 
kararın ardından büyüme 
rakamlarına olumsuz etki-
sinin engellenmesi için ek 
tedbirler alınmalı” dedi.

Türkiye ekonomisinin eskisine 
göre daha güçlü olduğunu her 
fırsatta dile getirdiklerini ifade 
eden MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Şimşek, “Gezi Olayla-
rından başlayarak, 17 Aralık 
soruşturmasına kadar uzanıp 
bugünlere gelinen süreçte, 
Merkez Bankası üzerinde 
kurulan faiz artırım baskısının 
kırılması gerektiği yönündeki 
beklentilerimizi dile getirdik. 
Bu noktada Merkez Bankasının 

farklı araçlarla kur üzerinde-
ki baskıyı kıracağı yönünde 
beklentilerimiz vardı. Bugün 
gelinen noktada, MB, faizlerin 
arttırılması yönündeki baskı-
lara direnemeyerek radikal bir 
kararla, faiz koridorunda orta-
lama 400 baz puan artışa gitti. 
Son 9 aylık %4'lük büyüme 
ortalaması ve bu büyümede 
reel sektör yatırımlarının 3.cü 
çeyrek itibariyle artış göster-
mesine rağmen, bu radikal 
değişikliği doğru bulmuyoruz.  

Faiz artırımının ardından 
enflasyon üzerinde oluşa-
cak baskı ülkemiz büyüme 
rakamları üzerinde de olumsuz 
yansımalara neden olacaktır. 
Faiz artırımı reel anlamda tüm 
kesimlerde ciddi sorunlara yol 
açacağı kanaatindeyiz. En son 
kullanılması gereken faiz silahı-
nın bugün kullanılması ülkemiz 
üzerinde oyun oynamak iste-
yen çevrelerin işine gelmekte-

dir. Umarız ki mümkün olan en 
kısa zamanda, bu faiz artırımını 
geri alacak adımlar atılır. Geliş-
meler sonrasında işletmeleri-
mizin yükünün hafiflemesi için 
ek tedbirler alınması gerek-
mektedir. Bu tedbirlerin en 
kısa sürede alınması en büyük 
beklentimizdir.

Gelinen noktada ülkemiz 
üzerinde oyun oynayan 
çevrelerin kazançlı çıkması 
bizleri derinden üzmektedir. 
Bu ülkenin gelişmesi için 
çalışan herkes, özellikle de 
olayların buraya gelmesine 
şu veya bu şekilde sebep 
olanlar, ellerini vicdanlarına 
koyarak, gelinen aşamadan 
kimlerin mutlu olduğuna, bu 
bedeli millet öderken kimle-
rin hesabına ödeme yapıldı-
ğına kafa yormalı, bu vebalin 
altında mahşeri vicdanda 
verilecek hesabı unutmama-
lıdır” dedi.
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YAVRU VATAN KKTC’YE KONYA 
ŞUBESİ’NDEN TAM DESTEK

KKTC Başbakanı 
Sayın Özkan Yorgancıoğlu Ziyareti

KKTC MÜSİAD Temsilciliği Açılışı Türk Yardım Heyeti Başkanı Sayın 
Ertan Tosun Ziyareti

AGİT Galası 

KKTC Türkiye Büyükelçisi Sayın
H. İbrahim Akça Ziyareti

KKTC Diyanet İşleri Başkanı Sayın
Prof. Dr. Talip Atalay Ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Derviş  Eroğlu’nu Ziyaretimiz

KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Derviş  Eroğlu’nu Ziyaretimiz

KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Derviş  Eroğlu’nu Ziyaretimiz
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28 Şubat 2014 tarihinde KKTC’de düzenlenen MÜSİAD KKTC Temsilciliğinin açılışı ve 
Avrupa Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu ve 
MÜSİAD Konya Şube’si Üyeleri aileleriyle birlikte katıldı. KKTC programında MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretler gerçekleştirdi.

KKTC Diyanet İşleri Başkanı Sayın
Prof. Dr. Talip Atalay Ziyareti

DPU Milletvekili Sayın 
Hakan Dinçyürek Ziyareti

SEVDOST-DER Başkanı Sayın 
Mansur Öztürk Ziyatreti

Esnaf ve Sanatkarlar Merkez 
Birliği Başkanı Sayın Kemal 
Altuncuoğlu Ziyareti

KKTC Meclis Başkanı 
Sibel Siber Ziyareti 

KKTC Dışişleri Başkanı Sayın
Özdil Nami Ziyareti

KKTC Diyanet İşleri Başkanı Sayın
Prof. Dr. Talip Atalay Ziyareti

UBP Milletvekili Sayın 
Sunat Altun Ziyareti

KKTC Ziyaretinden Genel 
Bir Görüntü
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KONYA ULAŞIMDA ÇAĞ ATLIYOR

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Lojistik Merkez ile başlayan Konya’nın 

demiryolu ile denize ulaşma projesinin, bugün yerini Anadolu’yu demir ağlarla Türkiye’ye 

bağlanmasına bıraktığını belirterek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Lütfi 

Elvan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu bölgemiz için önemli bir şans dedi.

MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek Konya Valili-

ğinde gerçekleştirilen lojistik 

Toplantısı ile ilgili yaptığı 

değerlendirmede; “ Hafta 

sonu valiliğimizde Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, 

Dışişleri Bakanımız Sayın 

Ahmet Davutoğlu ile birlikte 

Lojistik Merkez ve bölgedeki 

diğer ulaştırma yatırımları ile 

ilgili çok önemli bir toplantı 

gerçekleştirdik. 

Konya’nın ve bölge illerinin 

ihracat potansiyelinin yüksel-

tilmesi bölenin diğer illerden 

ulaşılabirliği ve diğer illere 

ulaşımı konusunda projeler 

değerlendirildi. Bölgemizin 

2023 vizyonundaki hedef ih-

racat rakamlarına ulaşabilmesi 

hatta gelecek vizyonumuzun 

en önemli noktası olan ulaşım 

konusunda somut adımların 

atıldığı bir toplantı oldu. 

Bilindiği üzere Lojistik Merkez 

2005 yılından uygulamayı 

bekleyen ve 300 bin metre kare 

alana sahip bir proje iken, bu-

gün 1 milyon metre kare alana 

sahip Organize Sanayi Bölgesi 

ile demiryolu bağlantısı olan bir 

merkez haline gelmiştir. Lojistik 

Merkez ile ilgili ihale aşamaları 

tamamlanırken artık lojistik 

merkezin hayata geçmesi ile 

ilgili sanayicilerimiz gün sayar 

haldedir. Sayın bakanlarımı-

zın lojistik merkezin yapımı 

noktasında verdiği destekle 

projenin yakın zamanda hayata 

geçeceğini beklemekteyiz. 

Diğer taraftan lojistik merkezin 

devamında Konya-Karaman 

ve Mersin hattında yer alan 

tek yönlü demiryolu hattının 

çift yönlü ve daha hızlı re-

habilite edilmesi önemli bir 

nokta idi. Bu aşamada bu 

hattın hızlandırılması ile ilgili 

atılan adımlar projenin yakın 

zamanda hayata geçeceğini 

göstermekte. Bu sayede Konya 

ve Karaman denize ulaşacaktır. 

Buda şehrimiz sanayicilerinin 

ürünlerinin daha sağlam, 

güvenilir bir şekilde ihracat ya-

pabilmesinin önünü açacaktır. 

Bu proje Konya sanayisi için bir 

milat olacaktır.

Çevre yolu projesinde 18. Kilo-

metrelik hattın ihaleye çıkacak 

olması şehrimiz için önemli bir 

kazançtır. Çevre yolu projesi 

trafik problemi ve sanayicile-

rimizin nakliye aşamasında 

yaşadığı sorunların çözümüne 

büyük katkı sağlayacaktır. 18. 

Kilometrelik hattın ardından en 

kısa zamanda çevre yolunun 

yatırım planına alınması en 

önemli beklentimizdir.

Şehrimiz ve bölge illeri için en 

önemli gelişme ise Yüksek Hızlı 

Tren projelerinde Konya’nın 

kavşak nokta haline gelecek 

olmasıdır. Sayın Bakanımızın 

bu konuda yaptığı çalışma-

lar bizlere umut vermiştir. 

Antalya-Konya-Aksaray-Nev-

şehir-Kayseri hızlı tren hattı 

uygulama projesinin bu yıl 

yapılacak olması şehrimizin 

turizm potansiyeline önemli 

katkı sağlayacaktır. İstanbul-

Konya hızlı tren hattının yakın 

zamanda faaliyete geçmesi ve 

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşe-

hir-Kayseri hattının uygulama 

aşamasına gelmesi şehrimizin 

gelecek vizyonu için önemli bir 

kazanç olacaktır. Bu noktada 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanımız Sayın Lütfi 

Elvan ile Dışişleri Bakanımız 

Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 

destekleri bizleri gelecek için 

daha da ümitlendirmektedir” 

dedi.
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MÜSİAD’DA İŞ YERLERİNDE 
YANGIN GÜVENLİĞİ KONUŞULDU

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Yangın denetimi ve tedbir-
ler konusu aslında birçok 
sanayicimiz için önemli bir 
gündem maddesi. Aslında 
hepimizin evinde, iş yerinde 
iç içe yaşadığımız belki de 
insan hayatında bir sefer 
lazım olacak ama lazım 
olduğu zaman da telafisi 
mümkün olmayan sonuçla-
ra neden olabilecek bir konu 
yangın güvenliği” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
toplantıya geçildi. İş adamları-
nın özellikle işletme ruhsatları 
ve farklı konularda itfaiye ile 
beraber olduğunu belirten 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı Cevdet 
İşbitirici, “İşletmeler ruhsat al-
mak için başvurduğundan biz-
lerden rapor isteniyor. Bizlerde 
ne görüyorsak raporumuzda 
bunu belirtiyoruz. Ancak 
toplum içerisinde ‘İtfaiyeden 
hallederseniz gerisi kolay’ gibi 
anlayış var ama bizler gerekli 
şartlara dikkat etmek zorun-
dayız” dedi.

2013 yılında Konya’da 2 
bin 793 yangın olayının 
meydana geldiğini belirten 
İtfaiye Daire Başkanı Cevdet 
İşbitirici, “Biz önleme, müda-

hale ve destek bölümlerine 
ayrılıyoruz. Önleme faaliyet-
lerinde yangının oluşumuna 
mahal vermeme olarak 
tanımlayabiliriz yani ruhsat 
çalışmalarını inceleyen 
birim, birde eğitim faaliyet-
leri yer alıyor. Bununla ilgili 
olarak binaların yangın-
dan korunmalarıyla ilgili 
yönetmelik bizim rehberi-
mizdir. Bu yönetmelikte yer 
alan maddelere göre işlem 
yapıyoruz. Bu yönetmelik 
doğrultusunda 2013 yılında 
bin 100 iş yerine ruhsat 
verildi” şeklinde konuştu. 

Sanayi bölgeleri için risk hari-
tası oluşturduklarını belirten 
İşbitirici, “Bu risk haritasına 
göre iş yerlerine sınıflandırma 
yaptık. Burada herhangi bir 
yangın olayı meydana gelirse 
elimizdeki veri doğrultusunda 
hangi iş yerinde meydana 
geldiyse onun risk durumuna 
göre elimizdeki araçlar ile mü-
dahale ediyoruz. Yine sanayi 
bölgelerinde meydana gelebi-
lecek olaylara hızlı müdahale 
için BÜSAN sanayi bölgesinin 

girişine yakın bölgede yeni bir 
itfaiye istasyonu yapımı kararı 
aldık” ifadesini kullandı.

Kanun gereği insanların yıl-
da iki defa baca temizliğini 
yaptırması gerektiğini belir-
ten İşbitirici, “İnsanlar baca-
larının temizliği yapmadık-
ları zaman karbon monoksit 
gazından zehirlenmeler 
yaşanıyor. Biz bununla ilgili 
eğitim çalışması yaptık. 15 
baca temizleme firmasını 
bu eğitimle belgelendirdik” 
dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı Cevdet 

İşbitirici, sözlerinin sonunda 
“Firmalarımız yangın çıkma-
ması için gerekli önlemleri 
almalı, erken algılama ve ihbar 
sistemleri kurulmalı, yangını 
minimum zararla söndü-
rülmesi için gerekli ekip ve 
ekipman bulundurmalı, yan-
gında tahliye planı yapılmalı, 
periyodik bakım yapılmalı, 
yangın önleme ve söndürme 
konusunda iç düzenleme 
yapılmalı” ifadesini kullandı.
Toplantının sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, Konya Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı 
Cevdet İşbitirici’ye günün 
anısına hediye takdim etti.

MÜSİAD Cuma Toplantısında ‘Sanayilerde Yangın Denetimleri’ 
konuşuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet 
İşbitirici’nin konuk olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.
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HEDEF TÜM TÜRKİYE

B
aşbakan Yardımcısı Ali Babacan, 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan süreçle ilgili olarak, 
“Zamanlaması itibariyle baktığımızda, yöntemi ve içeriği itibariyle baktığımızda gerçekten 
burada bir siyaset mühendisliği çabasını da maalesef görüyoruz. Hele hele ikinci dalgaya 
ve isimlere baktığınızda, konulara baktığınızda burada hedef her ne kadar hükümet olarak 

görülse de aslında piyasa sonuçlarına baktığımız zaman aslında hedef tüm Türkiye” dedi. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Genişle-
tilmiş Başkanlar Toplantısı, 

Ankara Rixos Otel'de gerçekleşti. 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gelişmiş 
ülkelere bakılacak olursa ABD'de bir 
toparlanmanın olduğunu ancak hem finans 
sisteminde hem de kamu maliyesinde 
ciddi sıkıntıların olduğunu ifade etti. Avro 
Bölgesi'nde de nihayet bir büyüme elde 
edileceğini ancak orada da yine sıkıntıların 
devam ettiğini söyleyen Babacan, "Yani 
Avro Bölgesi'nde her ne kadar büyümeden 
bahsetsek de bu büyüme, yavaş yavaş 
toparlanan, kırılgan ve her an olumsuz 
etkilenebilecek bir büyüme rakamı olacak" 
şeklinde konuştu.
Japonya'da da durumun belirsiz olduğunu 
belirten Babacan, Japon halkının kendi 
hükümetinin tahvillerini almaya devam 
ettiği sürece çarkın döneceğini ancak orada 
bir aksaklık olursa tablonun ne olacağında 
ciddi belirsizliklerin olduğunu kaydetti. 
Türkiye’nin genç nüfustaki işsizlikte yüzde 
17.2 oranıyla Avro Bölgesi ortalamasının 
altında olduğunu söyleyen Babacan, 
Yunanistan, İtalya, Portekiz gibi ülkelere 
bakıldığında rakamların endişe verici 
boyutta olduğunu ifade etti. Türkiye ekono-
misinin 2002 yılından bu yana olağanüstü 
performans sergilediğini belirten Babacan, 
şöyle konuştu:
“Burada bizim çok temel bazı politika 
çizgilerimiz var. Bunların başında ekonomi 

politikalarına bakacak olursak, mali disiplin 
var, enflasyonla mücadele var, kamu 
maliyesinde ciddi bir reform gerçekleştirdik. 
Bankacılık sektörümüzde ciddi bir reform 
gerçekleştirdik. Bütün bunların sonunda 
2009 yılında o kriz tüm dünyayı en çok 
etkilediği dönemde, bizim kamu maliyemiz 
çok sağlamdı ve aynı zamanda bankacılık 
sektörümüz çok çok iyi noktadaydı. Pek çok 
gelişmiş ülkeyi kamu maliyesi ve bankacılık 
aynı anda vururken bu iki alan bizim en 
sağlam olduğumuz iki alandı. Bu sebepledir 
ki Türkiye, bu krizden çok sınırlı şekilde 
etkilendi. Siyasi istikrar ve güçlü siyasi irade 
kriz dönemlerinde en önemli konular.”
“TÜRKİYE 2013'TE AVRUPA'NIN EN 
HIZLI BÜYÜYECEK BİRKAÇ ÜLKESİNDEN 
BİRİ”
Büyüme oranlarına bakıldığında da 
Türkiye'nin 2013'te Avrupa'nın en hızlı 
büyüyecek birkaç ülkesinden biri olduğuna 
dikkati çeken Babacan, "Tabii burada şunu 
da söyleyeyim, biz her ne kadar 2013'ün 
büyümesini 3,6 oranında açıkladıysak da 
tahmin olarak 3,6'nın biraz üzerinde gelme 
ihtimali şu an için görünüyor. 3,6'nın biraz 
üzerinde bir rakam sürpriz olmamalı" dedi.
Önümüzdeki 10 yılın beklentilerini anlatan 
Babacan, "OECD diyor ki, önümüzdeki 10 
yıl dünya ekonomisi ortalama yüzde 3,9 
büyüyecek. Türkiye'nin büyümesini ise 
yüzde 5,3 bekliyor OECD. Tabii bunun içinde 
yüzde 3'lerin, yüzde 6,7'lerin olduğu yıllar 
olabilir ama üst üste ortalama yüzde 5,3. 

Bu, şu da demek; Çin, Hindistan gibi ülkeleri 
bir kenara bırakacak olursak, gelişmekte 
olan ülkeler de dahil Türkiye önümüzdeki 
10 yılın en hızlı büyüyecek ekonomilerinden 
biri olacak. Nereden bakarsak bakalım 
Türkiye, önümüzdeki dönemin en parlak, 
en hızlı ilerleyen ülkelerinden biri olacak” 
değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin işsizlik oranlarında da dünyaya 
bakıldığında daha iyi konumda olduğunu 

belirten Babacan, enflasyonla mücadelenin 
yine aynı şekilde süreceğini söyledi. Cari 
açığın da tedrici bir şekilde azalacağını 
öngördüklerini ifade eden Babacan, 
"Enerji ithalatımız, bizim cari açığımızın 
bir numaralı sebebi. 2012'de 60 milyardı, 
2013'te bunun biraz daha üzerinde bir 
rakam göreceğiz. Rakamlar şubat gibi net 
belli olur ama bu enerji konusu, bizim cari 

açık yönetiminde bir numaralı meselemiz. 
Hemen onun arkasından gelen de yurt içi 
tasarruf oranımız. 2013'te rakamlar henüz 
net değil ama şu anki tahminimiz, toplam 
yurt içi tasarruflarımızın milli gelire oranının 
yüzde 12,6 olarak gerçekleşeceği. Bu, bizim 
tarihimizdeki en düşük oran. Yani yurt içi 
tasarruflarımız hiç bu kadar düşmemişti. 
Peki, diğer gelişmekte olan ülkelerle mu-
kayese ettiğimizde bu yüzde 12,6 nasıl? En 
düşüğü. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama 
tasarruf oranı yüzde 33. Çin yüzde 49,7. Yani 
Çin, Malezya, Endonezya, bu ülkeler kendi 
büyümesini kendi tasarruflarıyla rahat finan-
se eden ülkeler ama tasarruf oranı düşünce, 
büyümenin finansmanı için dış kaynağa 
mecbur kalıyorsunuz” şeklinde konuştu.
Kendilerinin ihracata dayalı bir büyüme iste-
diklerini kaydeden Babacan, tüketime dayalı 
büyümeden endişeli olduklarını söyledi. 
Babacan, 2013 yılının ihracat açısından par-
lak bir yıl olmadığını belirterek, "İhracattan 
gelen büyümemiz, geçen yıl hemen hemen 
hiç olmadı. Yani iç talebin ağırlıklı olduğu 
bir büyüme gördük. Onun için 2014'te 
bizim arzumuz, ihracat çizgisinin biraz daha 
yukarı gitmesi ve yurt içi talebin de makul bir 
şekilde artması. Yani arzumuz 4 puanlık bir 
büyüme ise, bunun 2 puanının iç talepten, 2 
puanının da dış talepten gelmesi. Arzumuz 
bu ama fiiliyatta ne olacağını göreceğiz, 
AB pazarlarının ne kadar hızlı toparlanıp 
toparlanmayacağını göreceğiz" dedi.
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“ENFLASYONLA İLGİLİ ORTA VE 
UZUN VADELİ YÜZDE 5 HEDEF”

Babacan, enflasyonla ilgili orta 
ve uzun vadeli yüzde 5 hedefini 
de koruduklarını belirterek, 

bankacılık sektörünün takipteki 
alacaklarının oranının yüzde 2,8'e 
düştüğünü, bunun pek çok gelişmek-
te olan ülkeden daha iyi bir seviye 
olduğunu belirtti. Bireysel emeklilik 
sistemindeki verilere de değinen Babacan, 
şu anda sistemde 4 milyon 100 bin kişinin 
bulunduğunu ve toplanan fonların 26 
milyar liraya yaklaştığını söyledi. Geçtiğimiz 
yıllarda tüm dünyada enerji maliyetlerinin 
çok hızla arttığına dikkati çeken Babacan, 
"Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
mızın güzel çalışmaları sayesinde sanayi 
elektriğimizin fiyatı Avrupa'daki ülkeler 
arasında düşükler içerisinde. Doğal gaza 
baktığımızda da en düşük iki ülkeden 
birisiyiz" diye konuştu.
Eğitime büyük önem verdiklerini vurgu-
layan Babacan, ortalama eğitim süresinin 
yükseldikçe milli gelirin de arttığını ancak 
Türkiye'de 6,5 yıllık eğitimle 11 bin dolarlık 
milli gelirin istisnai bir durum olduğunu 
kaydetti. Babacan, Türkiye'de kişi başına 
düşen milli gelirin 25 bin dolar olarak 
hedeflendiğini hatırlatarak, "Eğitim konu-
sunda eğer çok hızlı bir hamle yapamazsak 
25 bin dolar hedefi bir hayal olarak kalabilir. 
Dolayısıyla eğitim en önemli meselemiz. 
Çok cesur adımlar atmalıyız" ifadelerini 

kullandı.
“HİÇBİR YOLSUZLUĞA DA MÜSAMAHA 
GÖSTERMEYECEĞİZ”
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri de değer-
lendiren Babacan, 17 Aralık’ta başlayan 
sürecin ekonomiye etkisini anlattı. Babacan, 
yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzlukla 
mücadeleye çok önem verdiklerini, bunu 
yapmasalardı 230 milyar dolardan 800 
milyar dolara çıkan bir milli gelire ulaşma-
larının mümkün olmayacağını ifade etti. 
Gelir dağılımının düzeldiği ve yoksulluğun 
azaldığı bir Türkiye'nin ortaya çıktığını 
kaydeden Babacan, bütün çalışmalarında 
şeffaflık ve hesap verebilirliğin temel ilkeleri 
olduğunu vurgulayarak, “Güveni her zaman 
ön plana koyduk. Özellikle yolsuzlukla 
mücadelede tavizsiz bir çizgi izledik ve bunu 
da aynen önümüzdeki dönemde devam 
ettireceğiz” dedi.
Hiçbir yolsuzluğun üzerini örtmeyeceklerini 
anlatan Babacan, şunları söyledi:
"Hiçbir yolsuzluğa da müsamaha gösterme-
yeceğiz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 
yolsuzluk algısı ile yaptığı çalışmalar var. Yıl, 
2002 Türkiye bu alanda 102 ülke arasında 
65. sırada. En son 2012'deki araştırmada 
177 ülke arasında Türkiye 53. sırada. 
Yani artık en iyi 3'te 1'lik ülke grubu içine 
girmişiz ama hedef çok daha iyi bir noktaya 
gidebilmek."
Son 2-3 haftadır yaşanılan gelişmelerin 

son derece düşündürücü olduğunu ifade 
eden Babacan, "Zamanlaması itibariyle 
baktığımızda, yöntemi ve içeriği itibariyle 
baktığımızda gerçekten burada bir siyaset 
mühendisliği çabasını da maalesef görü-
yoruz. Hele hele ikinci dalgaya ve isimlere 
baktığınızda, konulara baktığınızda burada 
hedef her ne kadar hükümet olarak görülse 
de aslında piyasa sonuçlarına baktığımız 
zaman aslında hedef tüm Türkiye. Piyasalar, 
hedefin bir bakıma milletimizin kendisi 
olduğunu da görüyoruz. Biz hiçbir zaman 
yolsuzlukların üzerini örtmeyiz. Hatası olan 
mutlaka yargı karşısında er geç hesabını 
verir. Ama öte yandan Türkiye üzerinde de 
oyunlara izin vermememiz gerekir. Hele 
hele yargı içinde, emniyet içerisinde farklı 
yapılanmalarla bu işler gerçekleşiyorsa o 
noktada da çok çok dikkatli olmak zorunda-
yız. İstikrar ve güven ortamı Türkiye'de kolay 
oluşmadı. Biz istikrar ve güven ortamını 
adeta bina inşa eder gibi tuğla tuğla, 
harcıyla, demiriyle, çimentosuyla inşa ettik. 
Bu güven ve istikrar ortamının elimizden 
alınmasına asla izin vermeyeceğiz, özel ve 
reel sektörümüzün de bu istikrar ortamının 
kolayca hedeflenmesine asla izin vermeme-
si gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. 
“HALK BANKASI’NIN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ İRAN İLE İŞ 
YAPABİLEN TEK BANKA”
Son dönemde kamu bankalarının da 

gündeme geldiğini hatırlatan Babacan, 
2002'den bu yana bu bankaların 31,5 
milyar liralık nakit, temettü ve vergi öde-
diğini bildirdi. Kamu bankalarının BDDK, 
Başbakanlık Teftiş Kurumu ve Sayıştay’ın 
denetiminde olduğunu vurgulayan Ba-
bacan, en ufak bir şikayetin ilgili birimlere 
iletildiğini söyledi. Halk Bankası’nın 2002'de 
takipte olan alacaklarının toplam alacaklara 
oranının yüzde 48,8 olduğunu belirten 
Babacan, "En son geldiğimiz noktada Halk 
Bankası’nın takipte olan alacağı sadece 
yüzde 2,6. Bankacılık sektör ortalamamız 
yüzde 2,8. Yani sektör ortalamasından 
daha iyi. Bütün bunlar yönetim konusunda, 
yönetimin dirayeti konusunda bize önemli 
ipuçları veriyor" dedi.
Halk Bankası’nın en önemli özelliklerinden 
birinin de İran ile iş yapabilen tek banka 
olması olduğunu bildiren Babacan, İran ile 
iş yapılabilmesi için uluslararası kurallara 
uygun çalışılması, İran'ın ve ABD'nin 
güveninin kazanılması gerektiğini anlattı. 
Halk Bankası’nın her iki tarafın güvenini 
kazandığını söyleyen Babacan, "Dolayısıyla 
biz Halk Bankası’nın önümüzdeki dönemde 
performansıyla ilgili son derece olumluyuz. 
Maalesef genel müdür üzerinden tüm 
bankanın yıpratılmasına yönelik bir çaba 
oldu. Ama önümüzdeki dönemde bu algı 
ve tablo hızla değişecektir ve gerçekler su 
yüzüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı. 
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TÜKETİCİ HELAL GIDA 
KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALI 

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında Helal Gıda konuşuldu. TSE 
Gıda Belgelendirme Uzmanı Özhan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı 
programda TSE’nin Helal Gıda belgelendirme süreci anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını 
MÜSİAD Konya Şubesi Başkan 
Vekili Mehmet Ali Korkmaz 

yaptı. Helal gıda dediğimiz zaman 
aklımıza Kur’an’da yasaklanan 
ürünlerin geldiğini belirten Korkmaz, 
“Hayatımızda helal gıda büyük önem 
arz ediyor. Tükettiğimiz ürünlerin ne 
derece güvenilir olduğuna dikkat etmemiz 
şart. Raftaki ürününün içeriğine bakıp buna 
helal, haram damgası veren kuruluşlardan, 
üretim alanını denetleyene kadar yani her 
helal gördüğümüzün helal olmadığı gibi bir 
gerçek var. Bu konuda tüketici ve üreticilere 
önemli görevler düşüyor. Daha araştırmacı 
ve dikkatli davranmamız gerekli. ” dedi. 

Daha sonra konferansa geçildi. TSE’nin 
helal gıda belgelendirme süreci hakkında 
bilgi veren TSE Gıda Belgelendirme Uzmanı 
Özhan Gündüz, “Helal konusu kıldan ince, 
kılıçtan keskin bir konu. Adeta yedikçe 
tükeniyoruz, temizlendikçe de kirleniyoruz. 
Sadece gıda ile ilgili değil bugün temizlik, 

kozmetik sektöründe, tekstilde, hizmet 
sektöründe, turizm sektöründe aynı şekilde 
uygulamalar, girdiler, sorgulanması gereken 
hususlar var. Kur’an’ı Kerim’de vurgulandığı 
üzere burada iki temel husus var helal ve 
Tayyibat kavramları. Sertifikasyon sürecinde 
odaklandığımız noktalar; domuz, leş, 
kan, hayvansal gıdalarda kesim yapılırken 
Allah’ın adının anılarak kesimin yapılıyor 
olması ve alkol. Burada temel amaç insanın 
canının, aklının, inancının ve onurunun da 
korunabilmesidir” ifadesini kullandı. 
TSE olarak Helal Gıda Sertifikasyonu 
incelemelerinde girdileri, girdilerin 
temelindeki kaynaklar, sağlığa uy-
gunluk gibi birçok detaya baktıklarını 
belirten Özhan Gündüz, “Brezilya’da 
kesilen bir sığır Çin’de salam haline 
getiriliyor derisi ise jelatine çevrilerek 
Mısır’da satılabiliyor. Jelatin üzerinde du-
rulması gereken önemli bir konu. Dünya’da 
%90 oranında jelatin domuzdan üretiliyor 
bizde de beş sene öncesine kadar jelatin 
üretimi yoktu. Şu anda Türkiye’de jelatin 

üretimi yapan iki firma var. Her ikisi de ens-
titümüzden belgeli. Bunlar birçok sektörde 
kullanılabiliyor. Sığır derisinden jelatin 
imal ederken bir aylık bir zaman geçiyor. 
Diğeri sadece iki gün sürüyor. Türkiye’deki 
tüketimin sadece yarısını üretebiliyorlar. 
Bu bir jelatin örneği birçok üründe yüzlerce 
katkı maddeleri var. Bu katkıların kaynağına 
inebilmek gerekiyor. Tüketici olarak etiketle 
içerik kaynağını iyi araştırmamız gerekiyor” 
dedi.  

Helal konusunu SMIC ile İslam İşbirliği 
Teşkilatının sahiplenmesinin 2010 
yılında başladığını belirten Gündüz, 
“Burada İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkila-
tının 57 ülkesinden uzmanlar bulunu-
yor. Dünya üzerindeki insanların tamamına 
hitap ediyor. SMIC standartları ortaya 
koyuyor teknik komiteler oluşturuyor. Bu 
komitelere İslam ülkelerinden tüm ilgilileri 
davet ediyor. Bu belgelendirme gönüllülük 
esasına dayanıyor.  TSE 2011 yılında SMIC’e 
bağlı olarak belgelendirme faaliyetlerine 

başladı. Suya bile helal belgesi talebi 
gelebiliyor. TSE Gebze’de biogenetik ve gıda 
laboratuvarı kurdu. 10 milyon dolara yakın 
bir yatırım yapıldı. İleri düzeyde analiz yapar 
kabiliyette cihazlarla kontrol yapılıyor.  Biz 
belgelendirme faaliyetini Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile beraber yürütüyoruz. 17 üye-
den oluşan akademik istişare kurulumuz 
var. istişare heyetimiz görüş belirtiyorlar” 
şeklinde konuştu.

Konya’da TSE’den Helal Gıda Belgesi 
alan firmaların olduğunu ve taleplerin 
her geçen gün arttığını belirten TSE 
Gıda Belgelendirme Uzmanı Özhan 
Gündüz, Konya’nın helal gıda üretim 
merkezi olma adına önemli gelişme-
lerinin olduğunu söyledi. Yoğun ilgi 
gören toplantının ilerleyen dönemde 
tekrarlanması kararlaştırıldı.
Toplantının sonunda MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkan Vekili Mehmet Ali Korkmaz günün 
anısına TSE Gıda Belgelendirme Uzmanı 
Özhan Gündüz’e hediye takdim etti.
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AFGANİSTAN İSLAMİ BİRLİK PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI MÜSİAD’DA
Afganistan İslami Birlik Partisi (HVMİA) Genel Başkanı Üstad Muhammed Muhakkık ve 
beraberindeki heyet MÜSİAD Konya Şubesi’ni ziyaret etti. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Muhakkık, iş adamlarını Afganistan’a yatırıma çağırdı.

Afganistan İsla-
mi Birlik Partisi 
(HVMİA) Başkanı 

Üstad Muhammed Muhak-
kık ve beraberindeki heyet 
MÜSİAD’ı ziyaret etti. 
Afganistan ve Türkiye ilişki-
lerinin konuşulduğu toplantı-
da ilk olarak Konya hakkında 
bilgi veren MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şim-
şek, “MÜSİAD Konya Şubesi 
Türkiye genelinde MÜSİAD 
Şubeleri arasında en büyük 
şubedir. Üyelerimiz birçok 
sektörde önde gelen kuruluş-
lardır.  Konya, Türkiye’de sa-
nayi alt yapısında oldukça iyi 
bir yere gelmiş bir ilimizdir. 
Tarım altyapısı, kültür turizm 
alt yapısı, sağlık ve eğitim 
altyapısına sahip gelişmiş bir 
şehrimizdir. Türkiye’nin yü-
zölçümü itibariyle en büyük 
şehridir” dedi.

Konya’nın gelişmiş insan 
kaynağı ve sanayi alt yapısına 
sahip olduğunu ifade eden 
Başkan Şimşek, “Konya’da 
seksenden fazla sektörde üre-
tim yapılmaktadır. 110’dan 
fazla ülkeye de ihracat yapan 
bir şehiriz. Bizler bu şehri 
kalkındırmak için var gü-
cüyle çalışan bir sivil toplum 
örgütüyüz. Afganistan bize 
uzak bir coğrafya fakat biz 
mesafeleri önemsemiyo-
ruz. Afganistan bizim için 
kendi ülkemiz kendi vata-
nımız kadar sıcak gelir. Hz. 
Mevlana’nın baba yurdu olan 

Afganistan’ı ve Afgan Halkını 
kendi halkımızdan ayırmaz 
sizleri kendi dostumuz ve 
kardeşimiz olarak görürüz. 
Bu dostluğumuz inşallah 
önümüzdeki dönemde bizle-
rin Afganistan’da daha fazla 
yatırıma ve ticarete girmesine 
vesile olur” şeklinde konuştu.

Daha sonra sözü alan 
Afganistan İslami Birlik 
Partisi (HVMİA) Başkanı 

Üstad Muhammed Mu-
hakkık, “Türkiye bizim 
için dost ve kardeş ülkedir. 
Afganistan’ın daha ileri-
ye gitmesinde Türkiye’yi 
hep yanımızda görmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
Geçmişten bugüne özel-
likle gençlerimizin eğitim 
almasında ülkenizin yakın 
desteğini gördük. Türkiye’de 
eğitimlerini gören Afgan 
gençlerimiz var. Burada 

eğitim gören gençlerimiz 
iki ülke arasında dostluk 
köprüsü oluşturmaktadır” 
dedi.

İş Adamlarını Afganistan’a 
yatırım yapmaya davet eden 
Afganistan İslami Birlik 
Partisi (HVMİA) Başkanı 
Muhakkık, “Özellikle sağlık 
ve enerji alanında ülkeniz ön 
planda. Afganistan’da sağlık 
alanında ciddi açıklar var bu 
alanda yatırım yapmanızı 
bekliyoruz diğer taraftan 
Afganistan’ın ciddi bir elekt-
rik sorunu var birçok böl-
gemizde elektrik yok sizler 
Afgan iş adamlarıyla birlikte 
bu konularda ortak veya bi-
reysel olarak yatırım yapabi-
lirsiniz.  Bizim ülkemizde her 
türlü maden bulunmakta ve 
biz bunları kullanamıyoruz 
bu konuda da yatırımcıları 
ülkemize bekliyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek İslami Birlik 
Partisi (HVMİA) Başkanı 
Üstad Muhammed Muhak-
kık’ a günün anısına hediye 
takdim etti.
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KONYA İÇİN

MÜSİAD’IN 
LOJİSTİK MERKEZ 
ÇALIŞMALARININ 
SÜRECİNİ 
ANLATIRMISINIZ
TCDD Konya’da Lojistik merkez 2005 
yıllarında 300 bin metrekarelik bir alanda 
yatırım planına aldı. 2007 yılında ise 
MÜSİAD Lojistik Komitesi kurdu ve 300 
bin metrekarelik bir alanın sadece yük 
indirme bindirme istasyonuna yeteceğini 
bu alanda lojistik merkez olarak yetersiz 
kalacağını yaptığı çalışmalarla ortaya 
koyunca, Konya’nın kanaat önderleriyle 
Ankara’da yaptığımız ziyaretlerle Lojistik 
Merkezin büyütülmesi talebinde bulun-
duk. Ardından TCDD çalışmasını tekrar 
gözden geçirdi ve Lojistik Merkez alanının 
1 milyon metre kareye çıkartılması 
kararını aldı. Daha sonrada Sayın Dışişleri 

Bakanımızın süreci desteklemesiyle Ba-
kanlar Kurulunda bu alanın hızlı kamulaş-
tırılmasıyla ilgili bir karar çıktı. Son olarak 
yeni bir planlama ile Lojistik Merkez için 
1 milyon 350 bin metre karelik bir alan 
tahsis edildi.  Bu süreç içerisinde benimde 
başkanlık yaptığım Lojistik Komitesi 
paydaş kurumlarında önemli çalışmalar 
yaptı. Çok sayıda toplantı ve konferanslar 
düzenledik. Bunlara örnek verirsek; 
Konya’da Dışişleri Bakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu beyin de katılımlarıyla 
Lojistik Türkiye İstişare Toplantısı yaptık. 
MEVKA’nın da desteği ile ‘TR 52 Konya- 
Karaman Bölgesi Lojistik Strateji Planı Ön 
Hazırlık Raporunu’ yayınladık. Mersin’de 
Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan ve 
Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu’nun 
katılımlarıyla Konya-Karaman-Mersin 
Lojistik Buluşmasını gerçekleştirdik. 

KONYA İÇİN LOJİSTİK 
MERKEZİN ÖNEMİ 
NEDİR?
Lojistik Merkez Konya için olmazsa olmaz 
bir yatırım haline geldi. Konya 2002’de 
130 milyon dolar ihracat yapan bir şehirdi. 
Bugün itibari ile 1,3 milyar dolar ihracata 
ulaşmış durumdadır. Aynı dönem içerisinde 
Türkiye’nin ihracatta aldığı yol kabaca 5 
kattır ama Konya 10 büyümüştür. Konya 
aslında kabuklarını kırıp kendisinin aslında bir 
sanayi şehri hüviyetini kazanmış bir şehirdir. 
Bu noktada Türkiye’nin 2023 vizyonunda 
kendine belirlediği 500 milyar dolar ihracat 
hedefinde, Konya olarak kendimize 15 milyar 
dolar ihracat hedefi belirledik. Bu hedef yol 
alırken lojistiğin önemi daha belirgin oldu. 
Konya’da ürettiğiniz ürünleri hazırladıktan 
sonra satacağınız ülkelere göndermeniz 
gerekiyor. Burada Dünya’daki firmalarla 

rekabet edebilmeniz için denizyolunu kul-
lanmanız gerekiyor. Yoksa ciddi maliyetlerle 
karşılaşırsınız. Şu anda limandan gelen 
yüklerimizi karayolu taşımacılığıyla şehrimize 
getiriyoruz, yine ihracat yüklerimizi karayolu 
taşımacılığı ile limana ulaştırıyoruz. Bizim 
yüksek maliyetten kurtulmamız için birinci 
adımda Lojistik Merkezi faaliyete geçirmemiz 
gerekiyor. Diğer taraftan da lojistik merkez-
den ürünlerimi daha sağlıklı bir şekilde nak-
letmemiz için demiryollarının önemi ortaya 
çıkıyor. Konya – Mersin arası demiryolu hattı 
Osmanlı döneminde yapılmış eski bir hattır. 
Tek hattan kullanıldığı için duraksamalar 
yoğun olmaktadır. Bu hattın çift yönlü olarak 
rehabilite edilip hızlandırılması önemli bir 
çözüm olacaktı. Son olarak da Başbakanı-
mızın bu hattın yük ve yolcu taşımacılığı 
açısından hızlandırılması için verdiği 
müjde bizleri memnun etmiştir. 
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DIŞ ÇEVRE YOLU 
ÇALIŞMALARI NEDEN 
ÖNEMLİ?
Konya nüfusu ve ekonomisi her geçen gün 
büyümektedir. Özellikle ekonomik alanda 
gelişmemizde anahtar yol ulaşımdan 
geçmektedir. Türkiye’nin merkez şehri 
Konya, Anadolu’nun tam ortasında önemli 
bir kavşak noktası görevini üstlenmekte-
dir. Şehrimizin bu nedenle her noktaya 
ulaşabilir ve her noktadan ulaşılabilir olması 
gerekmektedir. Anadolu’nun kalbindeki 
merkez şehir olma özelliğimizi kullanabil-
memiz için ulaşım alanında yapılacak yatı-
rımlar ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Dış 
Çevre Yolu projesine bir an önce başlanması 
gerektiğini düşünmekteyiz. Bizler Lojistik 
Merkez konusuna dikkat çekerken ulaşımın 
önemini sürekli vurguladık. Bugün Lojistik 
Merkezle Demiryolu ve denize ulaşma 
için önemli mesafe alındı ancak karayolu 
da yadsınamaz önemdedir. Şehrimizin 

gelişimini göz önüne aldığınızda mevcut 
çevre yolunun şehrin içerisinde kaldığı ve 
şehir trafiği için önemli bir sorun teşkil ettiği 
ortadadır. Yeni bir çevre yolunun yapılması 
bu nedenle önemlidir. Aslında uzun zaman-
dır konuşulan bu projede şimdiye kadar 
mesafe almamız gerektiğine inanıyoruz. 
2014 yatırım planında olmayan bu projede 
maliyetleri açısından merkezi hükümeti-
mizin gerekli kaynağı ayırarak planlaması 
projenin hayatiyete geçmesinde önemli 
bir çözümdür. Yerel imkânlarla maliyetler 
nedeniyle projenin bitimi zorlaşacaktır. 
Şehrimizin ulaşılabilirliğini arttırmamız 
için bu tür projelerin zaman kaybı olmadan 
hayatiyete geçmesi önemlidir. Bunun için 
yeni çevre yolu projesinin yapılması için 
beklentimiz yüksektir. 
KONYA HELAL GIDA ÜSSÜ 
OLABİLİR Mİ?
Sizlerin de takip ettiği gibi yakın zamanda 
şehrimizde Helal Gıda çalışmaları ile ilgili 

önemli toplantılar yapıldı. MÜSİAD olarak 
bu toplantıları destekledik. MÜSİAD’da 
helal gıda konusunda yurt dışından gelen 
yabancı katılımlılarında yer aldığı toplantı-
da gündeme geldi bu konu. Ülkemizde de 
yeni gündeme gelen helal gıda konusuna 
dikkatimizi vermemiz gerekiyor.  Gıda; 
üretim, imalat ve satış üçgeninde işleyen 
bir oluşum. Bakarsanız üretim aşamasında 
gerek tarım gerekse hayvancılık alanında 
ülkemizde önemli bir konumdayız. Üretim 
aşamasında şehrimizin önemi potansiyeli 
mevcut. İmalat aşamasında ise yine şehri-
mizde özellikle Karaman ve bölge illerini de 
dahil ederseniz önemli sanayi kuruluşları 
faaliyetlerine devam etmekte. Satış konu-
sunda ise, bu firmalarımızın dünya çapında 
bir ağının bulunduğunu herkes bilmekte. 
Helal gıda konusunda İslam İşbirliği Teşki-
latının SMIC diye bir organizasyonu var. Bu 
kurumla birlikte çalışarak gıda sektörü için 
önemli olan bir merkez haline gelebiliriz. 

Şehrimizin bu potansiyeli herkesin genel 
kabulüdür.
BAŞKA İLLERDE ŞEB-İ 
ARUS TÖRENLERİNİN 
YAPILMASINI DOĞRU 
BULUYORMUSUNUZ
Konya Selçuklu Medeniyetine başkentlik 
yapmış önemli bir kültür merkezidir. Ayrıca 
Mevlana Müzesinin bulunduğu şehrimize 
birçok yerli ve yabancı turist ziyaret etmekte-
dir. Kültür ve inanç turizmi açısından önemli 
bir potansiyeli olan Konya’nın ülke turizmine 
önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız. 
07-17 Aralık tarihleri arasında icra edilen 
Vuslat Yıldönümü etkinlikleri sadece Konya 
için değil Türkiye hatta Dünya için anlamlı 
bir etkinlik. 740 yıldır Şeb-i Arus’un adresi 
Konya. Bu program UNESCO Kültür Mirası an-
laşmasında ülkemizin de taraf olduğu şekilde 
devlet eliyle sadece Konya’da yapılmalı. Bu 
noktada bütün kurumlarımızın hassas olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

ÇALIŞIYORUZ
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BAŞKAN ALTAY 
İŞADAMLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, MÜSİAD Konya 
Şubesi tarafından düzenlenen 
Cuma toplantılarının konuğu 
oldu. İş adamlarına Selçuklu’ya 
kazandırdıkları hizmetleri anlatan 
Başkan Altay, “5 yıl boyunca 
vatandaşın verdiği emanete en iyi 
şekilde sahip çıktık ve Selçuklu’nun 
yaşam standardını arttıracak 
projelere imza attık ” dedi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mü-
siad üyesi iş adamlarıyla bir araya geldi. Müsiad’ın 
geleneksel Cuma toplantısına konuk olan Başkan 
Altay, işadamlarına Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye 5 
yıl boyunca kazandırdığı hizmetlerini anlattı. MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek’in selamlama 
konuşması ile başlayan programa iş adamları yoğun 
ilgi gösterdi. Programın sonunda iş adamlarıyla 
sohbet eden Başkan Altay, onlardan gelen soruları 
cevapladı.
 Bütçemizi 4 Kat Arttırdık
Selçuklu Belediyesi’nin 565 bin kişiye hizmet 
verdiğini, 2023 yılında 800 bin nüfuslu bir Selçuklu 
olacağını ve hizmetlerini buna göre planladıklarını 
söyleyen Başkan Altay, “Selçuklu Belediyesi’nin 2008 
yılında gerçekleşen bütçesi 64 milyon TL iken 2013 
yılında bu rakam 250 milyon TL oldu. Yani yaklaşık 
dört katı kadar bir bütçe artışı ortaya çıktı. Bu da 
ilçemizde birçok hizmetin hayata geçmesine vesile 
oldu. Biz belediyemizi bir şirket mantığı ile yöne-
tiyoruz. Alacağımıza ve borcumuza o pencereden 
bakıyoruz.”dedi.
 Kelebekler Vadisi ve Kongre Merkezi Konya’ya Değer 
Katacak
Selçuklu Belediyesi’nin prestijli yatırımlarından olan 
Kelebekler Vadisi ve Selçuklu Kongre Merkezi’nden 
de iş adamlarına bahseden Başkan Altay, her iki 
projenin de Konya turizmine katkı sağlayacağını 
söyledi. Başkan Altay,”7 bin 600 m² alanda Aşkın 
Kanatları Müzesini inşa ediyoruz. Kelebek şeklin-
deki binamızda yurt dışından gelecek kelebekler 

oluşturduğumuz botanik parkta uçacak. Bu botanik 
parka geldiğinizde etrafınızda uçan canlı kelebekleri 
görebilecek, onlarla fotoğraf çektirebilecek ve 
onları besleyebileceksiniz. Bu iş tamamlandığında 
Konya’nın önemli marka projelerinden birisi 
haline gelecek. Konya’ya Hz. Mevlana’yı ziyarete 
gelenler Kelebekler Vadisi ve Aşkın Kanatları 
Müzesini de ziyaret edecekler ve böylece Konya’nın 
turizm potansiyeline önemli bir katkı sağlamayı 
planlıyoruz. Konya’ya gelenler şehirde daha fazla 
vakit geçirecekler. Burası şehrin en önemli cazibe 
merkezlerinden biri haline dönüşecek” dedi.
 Başkan Altay, “Selçuklu Kongre Merkezi için bugüne 
kadar 45 milyon liralık imalat yapıldı. Kongre 
merkezi Konya’nın önemli marka binalarından birisi 
haline gelecek ve Konya’ya değer katacak. Burada 
amacımız sadece toplantıların yapılacağı salonlar 
oluşturmak değil, tüm dünyada 5 milyar dolara 
yakın bir kongre turizmi sektöründen bahsediyoruz. 
Konya bugüne kadar hiç pay almadı. Ama bugün 
Selçuklu Kongre Merkezi ile birlikte hem Konya’nın 
tanıtımına hem de bu sektörden pay almasını 

sağlayacak bir yatırım hayata geçiyor” dedi.
 Selçuklu Nitelikli Tesisler Kazandı
Selçuklu Belediyesi’nin sosyal projelerinden de bah-
seden Başkan Altay, “İlçemize engelli destek merke-
zi, evde yaşlı bakım merkezi, 7 aile yaşam merkezi, 7 
bölgede emekliler lokali inşaatını tamamladık. Şeyh 
Şamil Kapalı Pazar Yeri ve Özalkent Düğün Salonu’nu 
önemli bir eksikliği gidermiş oldu. İlçemize 5 yılda 
kazandırdığımız sağlık ve spor yatırımlarımız önemli 
bir yere sahip. 7 aile sağlığı merkezi, halk sağlığı 
laboratuvarı ve Özalkent Mahallesinde Numune 
Hastanesi poliklinik binasını yaptık. Kanser tedavisi 
gören hastalarımızın ücretsiz misafir edildiği 32 
suit odadan oluşan Umut Evi’miz hastalarımız için 
hizmet veriyor.” dedi.
İş âlemi olarak belediyeleri önemsediklerini ifade 
eden MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek, 
“Belediyeler bizler için önem arz ederler ve belediye 
başkanları bizim geleneğimizde şehri emin olarak 
adlandırılırlar. Şehre kazandırdıkları değerler, alt-
yapılar, organizasyonlar şehre nitelik katan eserler 
aslında iş aleminin de önünü açar ve işleri geliştiren 
sebepler olurlar. Bugün de Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca Selçuklu’ya 
kazandırdıklarını bizlerle paylaştı. Programımıza 
konuk oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz” 
dedi.  
 
Programın ardından MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Lütfi Şimşek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a vazo hediye etti.
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MEHDİ KONUSUNDA BİLİNMEYENLER 
MÜSİAD’DA KONUŞULDU
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarının konuğu Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Taha Çelik oldu. Son 
dönemlerde tartışılan Mehdi gelecek mi?, Kim mehdi olacak konularına 
açıklık getiren Taha Çelik’in konferansına ilgi yoğun oldu.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Lokman 
Koyuncuoğlu, “Mehdi nedir ko-

nusu özellikle ehlisünnetin tam olarak 
vakıf olmadığı, algı olarak da nasıl bi-
lineceği soru işaretleri içeren bir konu. 
Kulaktan dolma, medyadan öğrenilen 
bilgilerin ötesinde biz güvenilen ha-
dislerde Mehdiyi nasıl algılayacağımızı 
tam bilmemiz gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konferansa 
geçildi. Mehdi konusunun İslam dininin 
en netameli konularından birisi olduğunu 
belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Taha Çelik, 
“Mehdi konusu Kıyamet alametlerinden 
olduğu için Müslümanların en bilinmez-
lerinden birisidir. Mehdi isminin anlamı; 
doğru yola erdirilmiş kimse demektir. 
Kuran’ı Kerim’e baktığımız zaman Mehdi 
konusunda mehdi kelimesi geçmez ancak 
hidayet kökü fazlasıyla geçer. Mehdi’yi 
nereden biliyoruz biz, Hadislerden. Buhari 
ve Müslim hadislerinde bizzat Mehdi keli-
mesi geçmez ama kurtarıcı, imam olarak 
yer almaktadır” dedi.

Bazı hadislerde Mehdi’nin Hz. İsa ile 
beraber ineceğinin geçtiğini belirten 
Taha Çelik, “Deccal’i beraber öldürecek-
ler, haç’ı beraber kıracaklar(Hristiyanlık 
ortadan kalkacak bütün ehli kitap 
İslam’a girecek ona iman edecek), 
domuzu beraber öldürecekler ve 
Şam’ın doğusunda olacak diye yer 
alır. Hatta Mekke’de Mehdi’nin namaz 
kıldıracağı Hz. İsa’nın da o namazda 
Mehdiye uyacağı söylenir. Hadislerde 
Mehdi’nin Kureyş’den olacağı net bir 

şekilde geçiyor. Başka Rivayetlerde Hz. 
Peygamber SAV benim ailemden ola-
cak diyor. Kıyametin ansızın kopacağı 
ve Mehdi’nin gelmesiyle bunun ortaya 
çıkacağı yönünde bazı itirazlar yapılır 
Mehdi inancına. Fakat Muhammed 
suresi 18. Ayette Allahu Teâlâ mümin-
lerin kıyamet alametlerini görmelerini 
söyler. Kıyamet ansızın kopacaktır ama 
gayrimüslimlere ansızın kopacaktır” 
şeklinde konuştu.

Bize bugün tartışma konusu olarak 
sunulan konuların aslında hiçbirisinin yeni 
olmadığını belirten Çelik, “Kur’an’ı Kerim’i 
tek kaynak kabul etme konusunun zaman 
zaman Müslümanların başına dert olmuş 
bir hadisedir. Kur’an’ı Kerim’de varsa alırım 
gerisini kabul etmem anlayışı. Bu mesele 
Oryantalistlerin Müslümanları araştırırken 
1453 yılında İstanbul fetih edilince araştır-
malarının yönünü değiştirdiler. Baktılar ar-
tık belleri kırıldı. Biz bunları ne siyasi nede 
askeri manevralarımızla deviremeyeceğiz 
dediler. O zaman Kuran’ı Kerim’i ellerinden 

alalım dediler. İlk başta Kuran’a saldırdı-
lar fakat tutmadı. Ondan sonra baktılar 
birlikteliği sağlayan Hz. Peygamber 
SAV sünnetini buldular. 1700’lü yıllarda 
Hindistan’da ilk siyasi emellerini faaliyete 
geçirdiler. Oryantalistler orada halkta öyle 
bir algı oluşturdular ki siz Müslümansınız 
bu hadisler aranıza fitne yayıyor dediler. 
Ve Kuraniyun diye bir hareket doğurdu-
lar. Nedir bu hareket; Kuran bize yeter 
hadislere bizim ihtiyacımız yok. Kuran bize 
yeter hadise ihtiyaç yok anlayışı gerçekten 
büyük bir hastalıktır. Hadissiz bir İslam dini 
asla düşünülemez. Biz neyi tartışacaksak 
tartışalım önce Kuran orada yok ise Hadis-
lere danışmalıyız” dedi.

Toplantının sonunda MÜSİAD Konya 
Şubesi 3. Dönem Başkanı Ziya Özboya-
cı ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek günün anısına Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Öğretim Üyesi Taha Çelik’e hediye 
takdim etti.
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MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, Hz. 

Mevlana’nın evrensel de-
ğerlerinin bugün insanoğlu 
tarafından daha iyi anla-
şıldığını belirterek, “Tüm 
dünya insanlığının hoşgörü 
ve kardeşlik simgesi Hz. 
Mevlana’nın Şeb-i Arus 
gecesinde tüm dünya onun 
evrensel değerlerine daha 
sıkı sarılmalı” dedi.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
Hz. Mevlana’nın 740. Vuslat 

yıldönümü nedeniyle yaptığı 
açıklamada, “ Hz. Mevlana; 
aşkı, hoşgörüyü, sevgi ve 
muhabbeti yaygınlaştırarak 
insanlara bu dünyada ve ahi-
rette mutlu olmanın sırlarını 
öğretmeye çalışmıştır. İlmin 
insana ve topluma fayda-
sını, hoşgörünün barışa ve 
özgürlüğe olan katkısını, aşkın 
ruha ve bedene olan yararını 
anlatmaya çalışan, kendini 
hak yolunda ilme adamış bir 
zat olan Hz. Mevlana; her 
dinin, her mezhebin sevgilisi 
olmuştur.

Kardeşlik ve dostluk çağrısının 
tüm dünyada yankı bulduğu 
Mevlana Celaleddin-i Rumi 
Hazretlerinin, şehrimiz için 
önemi tartışılamazdır. Hz. 
Mevlana’nın manevi değerini 
yakından hisseden ve her gün 
yaşayan şehrimiz bu değerine 
daha sıkı sarılmalıdır. Vuslat 
Yıldönümü etkinliklerine sade-
ce Türkiye’den değil dünyanın 
dört bir tarafından insanlar 
akın etmektedir. Bu da Hz. 
Pir’in dostluk ve kardeşlik 
mesajının ne kadar yankı bul-
duğunun önemli göstergesidir.

Diğer taraftan sadece 
Konya’nın değil tüm 
insanlığın ortak mirası 
Hz. Mevlana’nın Mevlevi 
geleneğinden gelen felse-
fesinin en önemli sembolü 
sema ayinlerinin aslına uy-
gun ve doğru mekânlarda 
yapılması büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle 

Şeb-i Arus’un adresi sadece 
Konya olmalıdır.   
Vuslat yıldönümü etkinlik-
lerinin şehrimizin ekonomik 
hayatına verdiği katkı da 
tartışılamaz seviyededir. Yıl 
boyunca Mevlana’yı ziyaret 
etmek isteyenlerin yaptığı 
ziyaretler ve vuslat yıldönümü 
etkinlikleri şehrimizin turizmi-
ne önemli katkı sağlamaktadır. 
Hz. Mevlana’yı ziyaret etmek 
için şehrimize gelen misafirle-
rimizi en iyi şekilde ağırla-
mak Konyalılar için önemli 
bir vazifedir. Konyalıların 
sevgi ve hoşgörü diyarında bu 
vazifelerini yerine getireceğine 
inancımız tamdır. 

Sözlerimin sonunda gerçek 
sevgililer günü olan Şeb-i 
Arus’un hoşgörü ve tevazu 
ortamı içerisinde geçme-
sini temenni eder tüm 
dünyanın sevgililer gününü 
kutlarım” dedi.

HZ. MEVLANA’NIN 
DEĞERİNİ ANLAMALIYIZ



39

‘KONYA HELAL GIDA ÜRETİMİNDE 
DÜNYA MERKEZİ OLMALI’

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında ‘Helal Gıda Kriterleri ve Son 
Gelişmeler’ konuşuldu. Helal gıda konusunda İslam dünyasından 35 
gıda uzmanının katıldığı toplantıya ilgi yoğun oldu.

Kur’an tilaveti ile başlayan 
Toplantıda ilk olarak sözü alan 
MÜSİAD Konya Şubesi Başkan 

Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz, 
“MÜSİAD kamu zorunluluğu olmadan 
tamamen özel teşebbüsün inandıkları 
doğrultuda yaşayabilmesi ve bu noktada 
iş birliği, güç birliği yapabilmesi amacıyla 
oluşturulmuş bir kurumdur. Yurt içi ve yurt 
dışındaki faaliyetlerinde ticari alanda, sos-
yal alanda inanç boyutuyla yaşayabilmenin 
yollarını aramak ve burada güç birlikleri 
ortaya koyabilmek amacıyla kurulmuş bir 
kurum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ise, “Helal gıda kendi-
mizi ve gelecek nesilleri ilgilendiren 
hassas bir konu. Her şeyin helal lokma 
ile başladığına inanan bir kültür 
geleneği ile yoğrulmuş bir medeniye-
tin insanları olarak bu konuya gelişen 
teknolojinin ortaya koyduğu yeni for-
müllerle çözüm yolları üretmek üzere 
çaba üzerinde olan akademisyenler 
olarak bir araya geldik. Hepimizin 
birbirimizden öğreneceği çok konu 
var. Ayrı ayrı sahip olduğumuz birçok 
değer var bunları bir araya getirerek 
daha güçlü yorumlama ve bir araya 
getirme iradesini ortaya koymak 
gerekiyor” ifadesini kullandı. 

Açılış konuşmalarının ardından İlahiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar, moderatörlüğündeki konferansa 
geçildi. 
Konferansta ilk olarak konuşan Prof. 
Dr. Adem Elgün, “Konya’da helal gıda 
konusunda yapılan kongre ve bu toplantı 
bir başlangıç teşkil etti. Helal konusu artık 
kişilerden çıktı. Hanelere girmişti oradan 
da dışarıya taştı. Artık bütün dünyanın 
ilgi alanı haline geldi. Bu işle ilgili olan 
sanayicilerinde önemli konularından birisi 
haline geldi” dedi.

Daha sonra sözü alan Prof. Dr. Fatih 
Gültekin ilk olarak helal ve sağlıklı 
gıda platformu hakkında bilgi verdi. 
Prof. Gültekin, “Helal ve sağlıklı 
gıda platformu yaklaşık beş yıl önce 
kuruldu. Helal ve sağlıklı beslen-
mek için öncelikle bilincin artması 

gerekiyor. Üreticiden, tüketiciye 
ve aradaki bütün sektörlerde bu 
bilinci arttıracak olursak bütün 
düzenlemeler ardından gelecektir. 
Özellikle tüketicileri çok önemsiyoruz. 
Tüketiciler bu bilince sahip olurlarsa 
üreticiler zaten kendilerini bu konuya 
hazırlayacaklardır. Bilinçlendirme 
amacıyla platform olarak çalıştaylar, 
kongreler, konferanslar düzenliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Orhan Çeker ise, “Allah insan 
vücudunu helale dayalı yaratmıştır. Helale 
ayarlı olan bu vücuda siz helal vermez 
de haram şeyler verecek olursanız vücut 
ayarında bozulmalar meydana gelir. Gıda 
helal ise insana güzel etki yapıyor. Şahsiyeti 
doğrultusunda etki yapıyor. Haram ise 

kendisi gibi vücudu bozuyor. Bu yüzden 
helale harama dikkat etmemiz gerekiyor” 
dedi.Konferansın devamında Uluslararası 
2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresine katılan 
yabancı konuklara da söz verildi. 
Malezya Sabah Üniversitesinden Mariam 
Abdul Latif konuşmasında Malezya’da helal 
gıda üzerine yapılan çalışmaları anlattı. 
Latif, “Malezya’nın %55’i Müslüman. Bu 
nedenle karşılaştığımız birçok sorunlar var. 
Helal gıda sanayisi maalesef Müslüman 
olmayan toplamların elinde bu yüzden 
onları da helal gıda üretim basamaklarında 
eğitmek zorunda kalıyoruz. Bu üreticilere 
belge veriyoruz. Bu nedenle eğitime çok 
önem veriyoruz. Türkiye’de Konya çok 
dikkatimi çekti. Konya ziraat konusunda 
çok zengin neden burası ‘Helal üreten 
dünya merkezi’ olmasın. Bütün ürünler 
buradan çıkabilir. Konya bu işe el atarsa 
İslam Ülkeleri İş Birliği Teşkilatı vasıtasıyla 
bütün Müslüman ülkelere buradan dağıtılır 
ve buranın önemi daha da artar” dedi.

Suudi Arabistan’dan katılan 
Abdülgahir Muhammed Qamar ise, 
“İslam hayatın her alanında ölçülerle 
standartlar koymuştur. Helal gıda 
konusunda da standart koymaya ihti-
yacımız var. Türkiye’nin de bu noktada 
destekçi olması ve takip etmesine 
ihtiyacımız var. Türkiye bizlere yeni bir 
anlayış getiriyor” ifadesini kullandı.
Konferans soru cevap bölümü ile son 
buldu. 
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İŞ VE SİYASET DÜNYASI 
MÜSİAD BAYRAMLAŞMASINDA BULUŞTU
MÜSİAD Konya Şubesi Kurban Bayramı bayramlaşma programı yapıldı. Çok sayıda 
davetlinin katıldığı bayramlaşma programında zulme uğrayan Müslümanların 
kurtuluşa ermesi için daha fazla çalışmamızın gerekliliği vurgulandı.

MÜSİAD Konya Şubesi Kurban Bayramı Bayramlaşma 
programı MÜSİAD Konya Şubesi’nde yapıldı. Bayram-
laşma programına AK Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Kabakçı, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Şahin,  ASKON 
Başkanı Yakup Yıldırım, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Ömer Ünal, BBP İl Başkanı Osman Seçkin, Saadet Partisi 
İl Başkanı Mehmet Şen, MÜSİAD Konya Şubesi 3. Dönem 
Başkanı Ziya Özboyacı, MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem 
Başkanı Aslan Korkmaz, Konya STK İcra Heyeti Başkanı 
Latif Selvi, SADAV Başkanı Ercan Uslu, Mehir Vakfı Başkanı 
Mustafa Özdemir, STK Temsilcileri, MÜSİAD Konya Şubesi 
Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Programda açılış konuşması yapan MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Kurban Bayramı Türkiye’de 
hamdolsun mutluluğu, paylaşımı, dostluğu getiriyor 
ama maalesef geçen bayramda paylaştığımız dünyanın 
çeşitli bölgelerinde Müslüman kardeşlerimiz hala zulüm 
altında, savaşla, yoklukla mücadele ediyorlar bu bay-
ramda onlar için kurtuluşa vesile olmadı. Onların acılarını 
paylaşıyoruz. Hamdolsun gönüllü kuruluşlarla birlikte 
dünyanın değişik bölgelerinde kurban bayramında 

dostluk ve kardeşlik için Türkiye’den giden dostlarımız 
oldu. Diğer taraftan kurban kesme âdetini çocuklarımıza 
ailemize yaşatmak adına geleneklerimize göreneklerimi-
ze sahip çıkarak gelecek nesillerimize elle tutulur gözle 
görülür bir şeyler bırakmamız gerekiyor” dedi.

Daha Sonra Sözü alan AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Kabakçı da, “Zamanımızın en büyük özelliği 
iletişim ve hız. Hızımız o kadar arttı ki insanı ve coğrafyayı 
ortadan kaldırdık. Apartmanlarda oturuyoruz, sitelerde 
oturuyoruz insanları görmeden yaşıyoruz. Bayramları 
önemsememiz gerekli. Zamanı durdurmak ve insanı fark 
etmek bayramların esas özelliği bu. Siyasette insanı daha 
güçlü hale getirebilmek için demokrasi paketiyle yaptığı-
mız düzenlemelerle insan merkezli bir sistemi kurmanın 
gayreti içindeyiz. Yaptığımız tek şey şu, insanın daha 
rahat etmesini temin etmek ona yaşama alanları hayat 
alanları oluşturmak ve yaşayacağı bu alanda onu rahat 
bırakmak. Yaptığımız bütün düzenlemeler buna yönelik. 
Güçlenen demokrasimizle, yapılacak yeni Anayasayla 
Türkiye daha güçlenerek yoluna devam edecek” ifadesini 
kullandı.

Mustafa Kabakçı’nın ardından sözü alan KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk de, “Biz bayramı yaşarken kendi ülke-
mizde olsun, ülkemizin sınırları dışında olsun birçok 
yerde kan var gözyaşı var. Müslüman kardeşlerimiz 
çok zor şartlar altında kurban bayramını geçiriyorlar. 
Baktığımızda hep bir yerlerde zulüm oldu, hep bir 
yerlerde kan oldu gözyaşı oldu ne yazık ki dünyadaki 
bu kan ve gözyaşının olduğu ülkelerin halklarının 
birçoğu da Müslüman halklar. Bütün çalışmamızın 
özü de bu. Bir gün Müslümanların kanlarının ve 
gözyaşlarının akmadığı bayramlar niyaz ediyorum 
Allah’tan. Güçlü bir Türkiye için çalışmamızın yegâne 
sebebi tüm dünyada Müslümanların zulme uğrama-
dığı bayramlar olması içindir” şeklinde konuştu. 

MÜSİAD Konya Şubesi 3. Dönem Başkanı Ziya 
Özboyacı da, “Bayramdayız ancak Müslümanların 

yaşadığı acılar nedeniyle içimiz kan ağlıyor. Bu 
bayramın Müslümanların kurtuluşuna vesile 

olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan 
Korkmaz da, “ Müslümanlar olarak olarak çok 
çalışmamız gerekiyor. Ümmet bizden yardım 

bekliyor destek bekliyor. Dünya’da Müslümanların 
yaşadığı zulmün bitmesi için bizlerin daha fazla 

çalışmamız gerekiyor” dedi.

KSO Meclis Başkanı Tahir Şahin de konuşmasında, 
“Tüm dostlarımızın kurban bayramını tebrik 

ediyorum. Cenabı hak bugünleri dünyanın çeşitli 
bölgelerinde zulme uğrayan kurtuluşuna vesile 

olmasını diliyorum” dedi.

Mustafa Kabakçı Selçuk Öztürk Ziya ÖzboyacıLütfi Şimşek Aslan Korkmaz
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MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantısında ‘Mevlana’yı Nasıl Anmalıyız’ 
konuşuldu. Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Nuri Şimşekler’in konuşmacı olarak katıldığı programda Şeb-i Arus’un devlet eli 
ile sadece Konya’da kutlanması gerekliliği vurgulandı.

Programın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şubesi Cuma 
Toplantıları Komisyonu Başkanı 

Lokman Koyuncuoğlu, “Amerika’da 
İncil’den sonra en çok satan kitap 
Mesnevi ancak Rumi adıyla biliniyor.  
Yabancılar Hz. Mevlana’yı bir Hintli 
filozof, Budist rahip gibi yanlış algılıyor. 
Ayrıca Mevlana Konya için önemli bir 
değer. Bu değere Konya’nın sahip çık-
ması gerekli, farklı illerde aslına uygun 
yapılmayan sema törenleri bu kültürün 
aslına zarar veriyor bakanlığın daha 
hassas olması gerekiyor ” dedi.

Daha sonra konferansa geçildi. Hz. 
Mevlana’yı anlamak istiyorsak kelimelerden 
ve şekillerden kurtulmamız gerekli diyen 
Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nuri Şimşekler, “ 
Hz. Mevlana Ceviz örneği verir. Bakıyorsunuz 
cevizin dışı sapasağlam içinde lezzet yok. Bu 
ceviz bizim için bir anlam ifade etmez çünkü 

içinde lezzet yok. Hz. Mevlana dini ibadetleri 
de bu cevize benzetiyor. Sen istediğin kadar 
şekli olarak dini vecibeleri yerine getir eğer 
onda bir ruh, zevk, istek yoksa aynı dışı güzel 
içi çürük cevize benzersin diyor. Onun için Hz. 
Mevlana’yı anlamak şekilden ayrılmaktan 
geçiyor” ifadesini kullandı.

Hz. Mevlana’yı eserlerinde bir bütün olarak 
anlanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. 
Nuri Şimşekler, “Piyasada Mesnevi hikâyeleri 
diye birçok kitap var. Hz Mevlana ‘Yaşadığım 
müddetçe Kur’an’ın kölesiyim ben. Hz. Mu-

hammed Mustafa’nın yolunda küçücük bir 
hizmetçiyim ben. Kim benim bu sözümden 
başkasını naklederse o naklettiği kişiden 
ve naklettiğim sözden de şikâyetçiyim ben’ 
diyor. Bu rubainin Hz. Mevlana’ya ait olduğu 
kesin. Mevlana müzesinde Divan’ı Kebir’de 
yer alır. O yüzden Hz. Mevlana’yı eserlerinden 
anlamalıyız ama bir bütün olarak” şeklinde 
konuştu.

Başka şehirlerde Şeb-i Arus etkinlikle-
rinin yapılmasının yanlış olduğunu be-
lirten Şimşekler, “Kültür Bakanlığı ile 

yapılan bir çalışma sonrası UNESCO’ya 
2004 yılında Mevlevi Kültürünü Somut 
olmayan kültürel miras listesine 
ekletmek için müracaat edildi. 2005 
yılında Sema bu listeye eklendi. Ve 
dönemin Kültür Bakanı bizzat kendisi 
imza atarak buna taraf oldu. Devlet 
olarak biz Sema’yı koruyacağız. Aslına 
uygun olarak yapılmasını garanti altı-
na alıyoruz. Gelenekten gelen kültürü 
koruma altına alacağız diye imza attık. 
Kültür Bakanlığı 2008 yılının Eylül 
ayında Sema’nın aslına uygun olarak 
yapılmasına dair genelge yayınlandı. 
Devlet 2005 yılında attığı bu imzayla 
bu kültürü kendisine emanet olarak 
aldı. Bu nedenle Konya’da Kültür 
Bakanlığı ile ortak olarak Şeb-i Arus 
yapılıyorsa, İstanbul’da program yapıl-
mamalı. Devlet eliyle Konya haricinde 
Şeb-i Arus’un kutlanmasını doğru 
bulmuyorum çünkü devlet bunun 
sahibidir ve bu konunun da merkezi 
Konya’dır” dedi.
Toplantının sonunda MÜSİAD Konya 
Şubesi Cuma Toplantıları Komisyonu Başkanı 
Lokman Koyuncuoğlu, Selçuk Üniversitesi 
Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Nuri Şimşekler’e günün anısına 
hediye takdim etti.

ŞEB-İ ARUS DEVLET ELİYLE 
SADECE KONYA’DA KUTLANMALI
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MÜSİAD’DA ÖDÜL GECESİ 
MÜSİAD Konya Şubesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ilk 
1000’de yer alan Konyalı firmalara plaket gecesi düzenledi. 

Geceye Konya Valisi Muammer 
Erol, MÜSİAD Genel Başka-
nı Nail Olpak, MÜSİAD eski 

genel başkanlarından Ömer Cihad 
Vardan, Konya Sanayi Odası Başka-
nı Memiş Kütükçü, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Lütfi Şimşek ve iş adam-
ları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle 

başlayan programın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Lütfi Şimşek, dernek olarak Konya’nın 
ekonomi hayatının gelişimine gerektiği 
kadar önem verdiklerinin altını çizdi. 
Şimşek, “Bu şehrin gelişimi için bundan 
20 yıl önce değerli ağabeylerimiz tara-
fından atılan temellerimiz bugün güçlü 

bir yapıya sahip durumdadır. Bizler 
şehrimizin daha da ileriye gitmesi için 
gönül vermiş insanların birlikteliğine 
inanan bir topluluğuz. İSO’da ilk 1000’e 
giren firmamızın sayısı oldukça bize 
gurur veriyor. Fakat biz 2023 hedefine 
bu sayılarımızı 50’ye çıkarmayı hedefli-
yoruz. Üretimden satış rakamlarını da 
50 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. 
Bununla ilgili çalışmalarımızı yapaca-
ğız. Bu nedenle daha çok çalışmamız 
gerekmektedir. Hedeflerimizin kesin-
likle ulaşılamaz olmadığını ifade etmek 
istiyorum” dedi.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü ise, bugün Konya’yı geleceğe 
taşıyan, büyük düşünen ve yaşadı-
ğı topraklara değer katan firmaların 
gurur gecesinde olduklarını belirterek, 
“Onlar büyük düşündüler, kazandılar 
ve değer kattılar. Ve biz bugün ödül 
alacak firmalarımızla gurur duyuyo-
ruz. Aslında biliyoruz ki, çalışarak, 
daha fazla üreterek onlar bizlere yani 
bu ülkeye ödül verdiler. Türkiye bir 
2023 vizyonu belirlemişse bu vizyo-
nun aktörü Türk özel sektörüdür” diye 
konuştu.
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İSO İLK 1000’E GİREN KONYALI 
FİRMALARA PLAKET VERİLDİ

“BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR”
- MÜSİAD GENEL BAŞKANI NAIL OLPAK:

MÜSİAD Genel 
Başkanı Nail 
Olpak da, ödül 

alan firmalarla beraber tüm 
firmaları, alın teri döken ça-
lışanları, üreten, ihraç eden, 
istihdam oluşturarak Konya 
ve ülke ekonomisine kat-
ma değer sağlayan herkesi 
gayretlerinden dolayı tebrik 
etti. Türkiye’nin büyümesiy-
le ilgili olarak bazı sorunlara 
değinen Olpak, “Biz diyoruz 
ki, iki buçuk kat büyüyecek 
olan Türkiye’de bankacılık 
sektöründe bir değişime 
ihtiyaç vardır. Bugünkü ban-
kacılık sistemi bizlerin pro-
jelerine değil, tamamen te-
minatına ve tapularına kredi 
vermektedir. Bu ise doğru 
bir sistem değildir. Elbette 
hiç teminat olmasın demiyo-
ruz. Ancak makul teminatlar 

karşılığında fizibilitesi doğ-
ru projelerin de kredilendi-
rilebilmesi gerekmektedir. 
Bu noktada firmalarımızın 
üzerine düşen görev var-
sa şeffaf bilançoları dahil 
bunları yapalım. Kamudan 
beklediğimiz kanun deği-
şiklikleri varsa talep edelim. 
Kamu bankalarının daha 
önceden zararlarını hep 
hatırladığımız bugün güzel 

karlar ettiğini gördüğümüz 
ve müteşekkir olduğumuz 
kamu bankalarının daha 
fazla bu alanda piyasa yapıcı 
olmalarını isteyelim ancak 
toplamda da bankacılık sek-
törünün bizimle birlikte bir 
miktar daha ellerini taşın 
altına koymasını da isteye-
lim. Aksi takdirde teminat-
larımızın bitmesi durumun-
da karşı karşıya kalacağımız 

risk hepimizin malumudur” 
şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2013 
yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 3, ikinci çeyre-

ğinde de yüzde 4,4 büyü-
düğünü anımsatan Olpak, 
“Bize göre üçüncü çeyrek 
büyümesi de kötümser bir 
tabloyla karşımıza gelme-
yecek, birilerinin kötümser 
beklentilerine inat olarak. 
Bunu nereden söylüyoruz. 
Bugün orta vadeli planda 
hükümet bir miktar revize 
yaparak 2013’ün büyümesini 
yüzde 3,7 açıkladığı halde 
bakın Temmuz ve Ağustos 
ayının kapasite kullanım 
oranlarına bunu net bir şe-
kilde göreceksiniz” ifadeleri-
ni kullandı.

Konuşmaların ardın-
dan İSO ilk 1000’deki 
firmalara plaketleri 

verildi.
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Tümosan Motor ve Traktör 
Sanayi A.Ş.

Ova Un Fabrikası A.Ş. Helvacızade Gıda İlaç 
Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Enka Süt ve Gıda 
Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Konya Çimento Sanayi A.Ş. Akova Süt ve Gıda Mamülleri 
San. ve Tic. A.Ş.

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Pakpen Plastik Boru ve Yapı 
Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda 
San. ve Tic. A.Ş.

Atiker Metal İthalat İhracat ve 
İmalat San. Tic. A.Ş.

Hekimoğlu Un Fabrikası 
Tic. ve San. A.Ş.

Aydınlar Yedek Parça San. 
ve Tic. A.Ş.
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Komyapı Hazır Beton Prefabrik 
İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Selva Gıda Sanayi A.Ş. Altınapa Değirmencilik 
Tic. ve San. A.Ş.

Kombassan Kağıt Matbaa 
Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.

Akbel Süt ve Süt Ürünleri 
San. ve Tic. A.Ş.

Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

İzi Süt ve Gıda Mamülleri 
San. Tic. A.Ş.

Tosunoğulları Mobilya San. 
ve Tic. A.Ş.(BÜROTİME)

Serin Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Safa Tarım A.Ş.

Kompen PVC Yapı ve İnşaat 
Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç 
Mad. ve Petrol Ür. San. ve Tic. A.Ş.
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EN BÜYÜK SHOWROOM AÇILDI
Türkiye’nin en büyük Seramik Showroom özelliğini taşıyan NG Kütahya 
Seramik ve Konal İnşaat ortaklığıyla toplamda 10 bin metrekare 
alana sahip mağaza dualarla açıldı. Açılışta Konuşan MÜSİAD 5. 
Dönem Başkanı ve Konal İnşaat Sahibi Aslan Korkmaz, ‘‘Bu yatırımla 
şehrimizdeki yapılara estetik, nitelik ve nicelik kazandıracağız’’ dedi.

Farklı tasarım ve estetik yapı-
larla Dünya’da adını duyuran 
NG Kütahya Seramik, Konya’da 

ki iş ortağı Konal İnşaat ile birlikte 
Türkiye’nin en büyük seramik ma-
ğazasını açtı. Açılışa MÜSİAD Genel 
Başkanı Nail Olpak, NG Kütahya Por-
selen Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Porselen 
Turizm A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erkan 
Güral, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB 
Başkanı Uğur Kaleli, KSO Başkanı Memiş 
Kütükçü, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Lütfi Şimşek, sanayi, siyaset ve iş 
dünyasından çok sayıda isim katıldı.

‘MARKA ŞEHRİMİZE 
MARKA DEĞER 
KATMAKTAN 
MUTLUYUZ’
Programda ilk olarak kürsüye gelen Ko-
nal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aslan 
Korkmaz, ‘‘Konal İnşaat olarak bugün 
Türkiye’nin en büyük seramik showro-
om’unu açmanın gururunu yaşıyoruz. Biz 
yaptığımız işi sadece bir ürünün satış ve 
pazarlaması olarak değerlendirmiyoruz. 
Aslında şehrimizdeki yapılara şehrimiz-
deki estetik yapılara estetik, nitelik ve 
nicelik bakımından değer kazandırıyo-
ruz. Konya’mızda son yıllarda konsept 
inşaat projelerinin sayısı her geçen gün 

büyük bir hızla artıyor. Bizde Konal İnşaat 
olarak her beğeniye hitap eden tarzda 
ürünlerimizin yanı sıra satış öncesi ve 
satış sonrası hizmetlerimizle benzersiz 
bir servis sunuyoruz’’ diye konuştu.
‘ÜRÜNÜNÜZÜ EN İYİ 
ŞEKİLDE TEŞHİR EDİN’
NG Kütahya Porselen Sanayi A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Nafi Güral, ‘‘Biz buraya 
güzellikleri görmeye ve bir başarı hika-
yesini alkışlamaya geldik. Aslan Bey’le 
2001 kriz ortamında tanıştık. Herkesin 
frene bastığı, herkesin korkup yıldığı 
bir günde Aslan Korkmaz ve arkadaşları 
bir hamle yapma arayışı içerisindeydi. 
Bu günlere gelmek kolay olmadı. Çok 

büyük dediğimiz showroomlar bile bir 
süre sonra gelişimin etkisiyle küçüğe 
dönüşüyor. Gönlümüz bu mağazanın 
daha da büyüyerek yoluna devam et-
mesidir. Bu showroom bir örnek olacak. 
İster ayakkabı ister otomobil, isterseniz 
bisiklet satın mutlak süratte bunların 
en iyi ve etkileyici ortamlarda teşhir 
edilmesi gerekir’’ ifadelerini kullandı.
‘KONYA ÖRNEK PROFİL’
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 
‘‘Konya’ya sabah uçağıyla geldik ve 
elimizden geldiğince Konya’nın ve 
Türkiye’nin gururu olan ilk 500 ve 
1000 firma içerisine giren arkadaşları 
ziyaret ettik. Konya ticaret hayatının 
her noktasında örnek bir profil çiziyor. 
Ticaretin göstergelerinden birisi de 
havaalanlarında ki harekettir. Yollardaki 
araç trafiğidir. Buna benzer açılışlardır. 
Ben bu duygular içerisinde bu açılışa 
tüm katkı sağlayanlara Korkmaz ve 
Güral ailelerine bol kazançlar diliyorum’’ 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde 
showroom açılışı gerçekleştirildi. Kurde-
le kesiminin ardından gelen davetliler 
showroom’u gezerek yetkililerden bilgi 
aldı. 
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İTHALATI 
ENGELLEMEK İÇİN 
YERLİ ÜRETİM 
CAZİP OLMALI

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma 
Toplantılarında gündem son 
ekonomik gelişmeler oldu. 
Dünya Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hakan Güldağ’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Başkan Vekili Mehmet Ali 
Korkmaz, “Türkiye ekonomisi önemli köklü 

değişikliklerle olumlu yönde büyüyor. Ancak bazı 
sorunlarımızın olduğu da gözden kaçmamalı. 
Bu noktada özellikle yerli üretimin daha fazla 
desteklenmesi ve insanlarımızın da yerli ürünleri 
tercih ederek buna katkı sağlaması önemli. Bu bilinci 
oluşturduğumuzda ekonomimizin daha hızlı yol kat 
edeceğine inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konferansa geçildi. Amerika’da 
yaşanan ekonomik gelişmelerle konferansına başlayan 
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, 
“Amerika’da Cumhuriyetçilerle, Demokratlar arasındaki 
mesele sadece siyasi değil. Bunun arkasında hem ekonomik 
hem de felsefi bir tartışmada yer alıyor. Anlaşılıyor ki önü-
müzdeki süreçte bütün dünyayı etkileyecek bir tartışma var. 
Sorunun temeline bakarsak Amerika büyüyemiyor aslında. 
ABD merkez bankası FED’in bilançolarının büyümesini sağ-
lamak için para basılmasına rağmen ABD’de insanlara güven 
verilemedi. Zenginleşmedikleri için tüketime yönelmiyorlar” 
dedi.

Kolay para döneminin bir süre daha sürebileceğini beklen-
diğini belirten Hakan Güldağ, “Avrupa, Japonya gibi ülkeler 
düşük faizli fonlama politikalarını devam ettiriyor. Bu politika 
Türkiye’nin büyümesinde de önemli bir rol oynadı. Politikanın 
2015 yılına kadar sürmesi hepimiz için olumlu olacaktır 
düşüncesindeyim. Amerikan ekonomisinin olumlu şekilde 
gelişmesi bizim işimize gelmiyor. Onlarında asıl yapmak 
istedikleri ABD ekonomisini iyileştirip bu anormal 
dönemden bir an önce kurtulmak. Problem büyüme 
ile carı açık problemi. Biz büyümek zorundayız. Hem 
hedeflerimiz var hem de genç nüfusumuzun daha iyi 
yaşaması için büyümek istiyoruz. Ama tasarrufları-
mız bunu karşılayacak şekilde değil ancak dış kaynak 
bulursak bunu yapabileceğiz ve dış kaynakta da bir 
sene sonra problem yaşama ihtimali var” dedi.

Bizim cari açık problemimizin çözülmesi için yerli üretimin ca-
zip hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Güldağ, “Enerjinin 
Türkiye’ye faturası 64 milyar dolar civarında. Bizim ithalatımız 
245 milyar dolar. İhracatımız 158 milyar dolar. İhracatımızda 
çok hızlı artmıyor. Bizim ciddi bir ara malı ithalatımız var. Bu 
nedenle bizim dolar fiyatımızın bu seviyede olmaması lazım 
bizde aslında doların fiyatının biraz rekabetçi olabilmemiz 

için 2.30 TL seviyesinde olması gerekli. Ve belki de bizim dola-
rın fiyatını 2.30’a bilinçli şekilde çıkartmalıyız. Ama Türk lirası-
nın değer kaybetmesi bizde çok ciddi enflasyon oluşturuyor. 
Ancak ücretler aynı seviyesinde kalır dolar 2.30’lar seviyesine 
gelirse. Türkiye bunu başarırsa enflasyona yansıması da altı 
ayı geçmiyor. Ürettiğiniz ürünlerin yerlisi cazip olmadığı 
zaman, teknolojiye de yatırım olmuyor. Bana sorarsanız döviz 
ithalatında bir dengesizlik var. İthalatı engellemek için yerli 
üretmek cazip hale getirmeliyiz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin yeni teknoloji üretmede mesafe alması 
gerektiğini belirten Güldağ, “Ekonomik büyümemizin daha 
kaliteli olması gerekiyor. Eğitimimizi arttırmamız gerekli. 
Türkiye’nin sorunu işsizlik mi? Vasıflı iş gücü açığımı? Vasıflı iş 
gücünü bulmakta herkes zorlanıyor. Biz ‘MÜSİAD’ın Orta Gelir 
Tuzağı’ raporunda belirttiği gibi orta teknolojilerdeyiz. Biz ileri 
teknolojik ürünler üretemediğimiz için çok para kazanamıyo-
ruz. Sorunların tespitinde eleştirel olmak gerekli ama çözüm 
aşamasında da pozitif olmak gerekli çünkü bu ülke bizim 
ülkemiz” şeklinde konuştu. 
Toplantının sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkan 
Vekili Mehmet Ali Korkmaz, Dünya Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’a günün anısına 
hediye taktim etti.
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GÜNDEM TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ SÜRECİ
MÜSİAD Konya Şubesi’nde ‘Demokratikleşme Paketi’ konuşuldu. Stratejik Düşünce Enstitüsü 
Demokratikleşme Programı Koordinatörü Murat Yılmaz’ın konuk olduğu programa katılım yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “Yeni açıklanan Demok-
ratikleşme Paketinin Türkiye’de de 

tartışıldığı günlerdeyiz. MÜSİAD olarak da pa-
keti televizyonlarda izlediğimiz, gazetelerde 
okuduğumuz kadar değil, bu işin mutfağında 
bize daha açık ve kafamızdaki sorulara cevap 
verebilecek isimlerle değerlendirme yapalım 
istedik. Bu noktada doğru kaynaklardan işin 
özünü dinlemek konuya olan hâkimiyetimizi 
arttıracaktır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konferansa geçildi. 
Demokrasinin tarihi ile ilgili bilgi vererek konferan-
sına başlayan Stratejik Düşünce Enstitüsü Demok-
ratikleşme Programı Koordinatörü Murat Yılmaz, 
“Türkiye Osmanlı devletinden itibaren değişmeye, 
modern bir devlet olmaya çalışmaktadır. Bunun 
arkasındaki temel mantık ise anayasal bir devlet 
olmak, anayasal bir demokrasi oluşturmaktır. Basit 

anlamıyla vatandaşların hak ve özgürlükleri var 
bunlar anayasa tarafından garanti altına alınacak, 
buna bağlı olarak da vatandaşların yükümlülükleri 
olacak. Avrupa’daki demokratikleşme adımları 
toplumdan kaynağını alırken, Osmanlıda bu 
gayret saray merkezli bir çaba şeklinde olmuştur. 
Ülkeyi modernleştirme adına neredeyse iki yüz 
yıldır uğraşmamıza rağmen hala tam anlamıyla 
başarılı olamadığımız yerler var” dedi.

Türkiye’nin çok partili hayata geçmesiyle 
yaşananları anlatan Murat Yılmaz, “Çok partili 
hayata geçilmesiyle birlikte 1950’ de serbest 
ve adil bir seçimle Türkiye’ de barışçı bir şe-
kilde iktidar Demokrat Partiye devrediliyor. 
1960’ da demokratikleşme çabaları sekteye 
uğratıldı” şeklinde konuştu. Gücün kendini 
sınırlamaktan aciz olduğunu vurgulayan 
Yılmaz, “Bu süreçte halkın çoğunluğunun 
iktidara gelmesi hazmedilememiş, buna 
tekrar fırsat verilmemesi için tüm önlemler 

alınmaya çalışılmıştır. Gelin görün ki halkın 
çoğunluğu da bu sistemin karşısındakile-
re her zaman sandıkta destek vermesine 
rağmen kalıcı olamamakta, onu çökertecek 
legal, illegal ayaklar harekete geçmektedir” 
dedi.

12 Eylül 2010 referandumunun önemli oldu-
ğunu belirten Yılmaz, “Referandumun kabul 
edilmesinde çok önemli bir gelişme oldu. Onun 
arkasından eğitimde 4+4+4’ ü gördük. Önceden 
bürokratların karar verdiği bir şeyi ilk defa bir 
siyasi iktidar kendi bildiği gibi yaptı. Bu sayede 
yavaş yavaş ilerleyerek bu zihniyeti değiştirdi. 
Fakat eski zihniyet yabancıların katkısıyla Gezi 
olaylarıyla beraber yeni bir sürüm denemesi 
yaptı. Sokak gösterileri marifetiyle, yer yer 
şiddet kullanan grupları da ekleyerek hükümeti 
yanlışlar yapmaya sevk ederek onların içerideki 
ve dışarıdaki itibarını sarsacak bir hamle yaptılar” 
şeklinde konuştu.

Demokratikleşme paketiyle hükü-
metin yeni bir dönemi başlattığını 
belirten Yılmaz, sözlerine şöyle 
devam etti; “ Bakarsanız Başba-
kan Gezi Parkı olayları ile ilgili 
konuşmalarında sadece Türkiye’ye 
değil dünyaya hitap ediyor. Çünkü 
bu hamlenin arkasında Türkiye’nin 
dünyadaki itibarını zedelemek 
vardı.  Demokratikleşme paketi 
de bunları yapmak isteyenlere bir 

cevap teşkil ediyor. Tamamlanmış 
bir reform da değil. Bazı konularda 
çalıştıklarını belirterek işaretler 
veriyorlar. İçeride ve dışarıda Ak 
Parti’ye yönelik giydirilmeye çalışı-
lan imaj ortadan kaldırıldı. Bu aynı 
zamanda halkın içerisinde daha ön-
ceden sözde vatandaş olarak görü-
len kesimlerin hak ve şikâyetlerini 
gören anlayan ve çözmeye yönelik 
bir siyasi iradeyi gösterdi. Hükümet 

dedi ki, bu meselelere otoriter bir 
rejimle çözmeyeceğiz demokratik-
leşerek çözeceğiz.  Bu eski yönetim 
anlayışından esaslı bir kopuşu ifade 
ediyor. Mesela başörtüsü meselesi. 
Bürokratik vesayetin adeta simgesi 
haline gelen başörtüsü meselesinin 
çözümünü içeriyor. Mesela Kürtçe 
üzerinden bir risk alıyor hükümet. 
Bu çok önemli bir siyasi müdahale. 
Geçmişteki paradigmalara rağmen 

bunun üzerine gidiyor. Bütün bun-
lar sembolik olarak eski rejimden 
kopulduğunu yeni sürümün ortaya 
konulduğunu gösteriyor” dedi.
 
Toplantının sonunda MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
günün anısına Stratejik Düşünce 
Enstitüsü Demokratikleşme Prog-
ramı Koordinatörü Murat Yılmaz’a 
hediye takdim etti.
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CUMHURİYET BİRLİK VE 
BERABERLİĞİMİZİN GÖSTERGESİDİR

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda;  “Cumhuriyet milletimizin birlik 

ve beraberliğinin en büyük göstergesidir” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Dr. Lütfi Şimşek yaptığı 
açıklamada, “ Cumhuriyeti-

mizin 90. Yıldönümünü hep beraber 
gururla kutluyoruz. Milletimizin 90 
yıl önce büyük zorluklarla verdiği 
ayakta kalma mücadelesinin bir gös-
tergesi olan Cumhuriyet, ülkemizin 
ileri medeniyetler seviyesine ulaşma-
sında en önemli yol ayrımıdır. 

İçerisinde yaşadığımız dönemde Cum-
huriyetin önemi bir kez daha ortaya 

çıkmıştır. Daha özgür, daha medeni bir 
topluma ulaşmada Cumhuriyet ve De-
mokrasinin değeri bugün daha da çok 
anlaşılmaktadır.

Bizler atalarımızdan aldığımız bu mirası 
daha ileriye taşıyabilmek için var gücü-
müzle çalışmalıyız. Özellikle ülkemizin 
ekonomik refahını arttırmak, yaşam 
standartlarımızı daha üst seviyelere 
taşımamız gelecek nesillerimize bıraka-
cağımız en önemli miras olacaktır. Bu 
nedenle milletimizin birlik ve beraberli-

ğinin en büyük göstergesi olan Cum-
huriyetimize daha fazla sahip çıkmak 
bizim en önemli görevimiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuri-
yetimizin 90. kuruluş yıldönümünü, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı 
kutluyor bu anlamlı günde istiklal mü-
cadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz 
fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde 
ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi 
rahmetle ve şükranla anıyoruz” dedi.
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MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri Konya Valisi 
Muammer Erol’u makamın-
da ziyaret etti. MÜSİAD’ın 
yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgi veren MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “1993 yılında kurulan 
MÜSİAD Konya Şubesi, sa-
nayicilerimizin birlikteliği ile 
şehrimizin dinamik yapısına 
katkı sağlamak için çalışma-
lar yapmaktadır. Bu noktada 
MÜSİAD bünyesindeki Konya 
Gelişim Gurubu da bugüne 
kadar hazırladığı raporlarla 
bölgesel konularda önemli 
çalışmalar yapmaktadır” dedi.

Lojistik Merkez ve TOKİ KOBİ 
Organize Sanayi Bölgesi ça-
lışmaları hakkında bilgi veren 
Dr. Lütfi Şimşek, “MÜSİAD 

olarak şehrimizin ekonomik 
yapısını güçlendirmek için 
projeler hazırlamaktayız. 
Lojistik Köy projesinde 
TCDD’nin Konya’ya yapmakta 
olduğu Lojistik Merkez için 
proje hazırladık. Şehrimizde 
üretilen ürünlerin limana 
daha hızlı ulaşması için proje-
nin önemi ortadadır. Diğer 
taraftan üzerinde çalıştığımız 
TOKİ KOBİ Organize sanayi 
projesi ile sanayilerimizin 
yapısal olarak daha nitelikli 
olması ve sanayicilerimizin 
daha uygun imkanlarla iş yeri 
sahibi olmasını amaçlıyo-
ruz. Bu projeler dışında her 
Cuma günü yaptığımız Cuma 
Toplantıları ile gündemdeki 
konuları konusunda uzman 
isimlerle konuştuğumuz 
toplantılarımıza da ilgi 
yoğun oluyor. Bunun dışında 
yaptığımız birçok faaliyet ile 

şehrimize hizmet ediyoruz” 
ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Konya 
Valisi Muammer Erol da, “ 
Konya’nın tarım, sanayi ve 
bir kültür şehri olarak çok 
önemli potansiyelleri var.  Bu 
potansiyellerin kullanılması 
için tüm kesimlerin ortak 
çalışması ve ortak hareket 
etmesi gerekiyor. Şehrimizin 
gelişmesi ve potansiyelinin 
ortaya çıkartılabilmesi için 
yapılacak çalışmalara valilik 

olarak her türlü desteği ver-
meye hazırız” dedi.

Lojistik Merkez çalışmala-
rını önemsediğini belirten 
Konya Valisi Muammer Erol, 
“Konya’nın tüm merkezlere 
hızlı ulaşabilmesi için gerekli 
çalışmaların hayata geçiril-
mesini noktasında da ciddi 
organizasyona imza atılması 
gerekiyor bu çerçevede 
alınmış ciddi mesafeler var 
tamamlanması için hep bir-
likte çalışacağız” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri son Valiler Kararnamesi ile Konya’ya atanan 
Vali Muammer Erol’u makamında hoş geldin ziyaretinde 
bulundu. Konya Valisi Muammer Erol’a hayırlı olsun 
dileklerini sunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, MÜSİAD’ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KONYA VALİSİ MUAMMER 
EROL’A HOŞGELDİN ZİYARETİ
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YENİ HEDEF PAZARLAR BULMAK ZORUNDAYIZ

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek Konya’nın 
2023 vizyonu ile ilgili yaptığı açıklamada: 

YENİ HEDEF PAZARLAR 
BULMALIYIZ
Son 10 yılda Türkiye'nin ihraca-
tı 4.2 kat büyürken, Konya'nın 
rakamları 10 kat büyümüştür.  
10 yıl önce Konya olarak 130 
milyon dolar ihracat yaparken, 
2012 yılı rakamlarına göre bu 
rakam tam 10 kat artarak 1.3 
milyar dolara yükselmiştir.   
Konya tabi ki bu rakamlara 
sığınamaz.  Bugün bir üye şir-
ketimiz tek başına 130 milyon 
dolar ihracat yapar hale gelmiş 
durumdadır.  Neler yapmamız 
gerektiğini düşünerek yeni he-
def pazarlar bulmak zorunda-
yız.  Belli pazarlar 10 yıl önce de 
vardı bugün de var. Ama Latin 
Amerika'yı, Afrika'nın derinlik-
lerini, Uzak Doğu Asya'yı ihmal 
ettiğimizi düşünüyoruz. Bu 3 
yeni pazara girmek isterken, lo-
komotif ürünlerimizi de bu eş 
değerde kıymetlendirmeliyiz.  
Otomotiv yan sanayi, makina 
imalatı, tarım ve gıda sektörle-
rinde ciddi anlamda iyiyiz.  Bu 
3 sektörü kalkınma kabiliyeti 
olan sektörler olarak benimse-
dik. Mutlaka; bu sektörlerin dı-
şında geniş yelpazede bulunan 
üretim çeşitliliğimiz var. İhmal 
ettiğimiz bu 3 coğrafyaya 
Konya ve Türkiye olarak dünya 
ölçeğinde firmalar çıkartmak 
için girmeliyiz ve bunun için 
hep beraber çaba göstermeli-
yiz. Bu yüzden de firmalarımı-
zın teknolojik, katma değeri 
yüksek ve daha  inovatif  ürün 
üretmeleri için yönlendirme 
yapmamız gerekli.  

SANAYİNİN 
MARMARA’DAN 
ANADOLU’YA KAYMASI 
GEREKLİ
İstanbul merkezli Marmara 
bölgesi odaklı bir yatırım 
havzası var.  Biz bu üçgeni 
Anadolu'ya, Konya merkezli 
bir havzaya dağıtmalıyız. Böy-
le bir yapılanmaya mecburi-
yetimiz var. İstanbul merkezli 
yapı devam ederse sıkıntı 
yaşanır, sürdürülemez hale 
gelir. 2023 yılında 500 milyar 
dolar hedef koyan Türkiye'de 
Marmara bölgesinin bu 
gidişata göre 250-300 milyar 
dolar ihracat yapması gerekir. 
Bugün Türkiye'nin ihracatı 
yaklaşık 150 milyar dolardır. 

Bir bölgeye bugünün rakam-
larının 2 katını 10 yılda üret 
demek sağlıklı değil. Bu yükün 
paylaşılması gerekiyor.  Bu 
yüzden de lojistiği ne yapıp 
edip Konya'ya biran önce 
kazandırmamız gerekiyor. 
Sadece Konya'da yetmiyor. 
Mersin ve Karaman'ın yanı sıra 
Aksaray ve Niğde'yi dahil edip 
özel bir ekonomi ve sanayi ko-
ridoru yapmalıyız. Bu kapsam-
da da limana ulaşabilmek için 
çalışmaların hızlanması ge-
rekiyor. Mersin Limanını geniş-
leterek dünyaya açılan bir kapı 
haline getirmemiz gerekiyor. 
Mersin'i ne kadar iyileştirirsek, 
Konya'yı da o kadar iyileştiririz, 
bunları sağlarsak rekabet eder 
hale geliriz

MESLEKİ EĞİTİME ÖNEM 
VERİLMESİ GEREKİYOR
Şehrimiz kabuğunu kırdı, yeni 
nesil, kendini iyi yetiştirdi ve 
geliştirdi.  Bu süreçte son 10 
yılda ihracat hedefleri hep 
katlanarak gelişerek bu günle-
re geldik. 2002 de bir milyon 
dolarlık ihracat yapan şirketle-
rimiz bu 10 yıl içerisinde kat-
lanarak büyüdüler ve ihracat 
rakamlarını hep yükselterek 
şehrimizin ihracat rakamını 
1,3 milyar dolara ulaştırdılar.  Bu 
aşılması gerçekten çok zor bir 
anlayıştı. Ciddi anlamda dönü-
şüm getirdi.2002 yılına kadar 
stok ve enflasyon ekonomisi 
vardı, bu tarihten sonra ölçek 
ekonomisine geçildi. Karlılık 
düştü ama işlem hacimlerimizi 
artırdı. Küçük ve Orta ölçekli iş-
letmelerimizin sanayi altyapısını 
geliştirmek onların uzun ve sür-
dürülebilir vadelerde işyerlerine 
sahip olmalarını sağlamamız 
gerekmektedir. Yine bu kap-
samda mesleki eğitime Konya' 
da önem vermemiz gerekiyor. 
Bu üretimi meslek liselerinden 
yetiştirdiğimiz gençlerimiz ya-
pacak, niteliksiz insanlarla bunu 
başarmamız mümkün değil. 
Eğitimli elemanlarla inovasyon-
lu, katma değeri yüksek ürünler 
yapabiliriz. Milyon dolarlık 
tezgâhları bu kişilere emanet 
edeceğiz. Bu nedenle özellik-
le teknik eğitime daha fazla 
önem vermemiz gerekiyor. 
Ülkemizin sanayisinin geliş-
mesi ve büyümesi için eğitim 
ön plana çıkmalı. "
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MÜSİAD Konya Şubesi’nden 
KOP İdaresi’ne ziyaret

MÜSİAD 
Konya Şubesi 
Başkanı Lütfi 

Şimşek ve Yönetim 
Kurulu üyeleri KOP 

İdaresi Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Babaoğlu’nu 

makamında 
ziyaret etti.

Ziyaretten 
duyduğu 

memnuniyeti 
dile getiren Başkan 
Babaoğlu, MÜSİAD 

heyetine KOP İdaresi’nin 
çalışmaları ve 

hazırlanmakta olan 
Eylem Planı hakkında 

bilgi verdi.

KOP 
Eylem 

Planı’nın Konya’nın 
da içinde bulunduğu 

KOP Bölgesi’nin kalkınması 
için çok önemli olduğunu 

vurgulayan Başkan Babaoğlu, 
daha sonra MÜSİAD Konya 
Şubesi Başkanı Lütfi Şimşek 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

ile KOP İdaresi hizmet 
binasını gezdi.
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ANADOLU’NUN 
ÜLKE EKONOMİSİNE 
KATKISI ARTARAK 
DEVAM EDECEKTİR
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
Ekonomist Dergisinin hazırladığı ‘Anadolu’nun 
en büyük 500 şirketi’  sıralamasında 25 
Konya firmasının yer almasının şehrimiz 
ekonomisinin dinamikliğinin bir göstergesi 
olduğunu belirtti. 

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek 
yaptığı açıklamada; 

“Ekonomist Dergisinin her yıl 
hazırladığı ‘Anadolu’nun en bü-
yük 500 şirketi’ sıralamasında 
25 Konyalı firmanın yer alması 
bizleri memnun etti. Sırala-
maya baktığınızda önceki yıla 
göre yeni firmaların listede yer 
alması ve şehrimizin sıralama-
daki şirket sayısı ile ülkemizin 
önemli 5 bölgesi arasına girme-
si şehir ekonomisinin dinamik-
liğinin bir göstergesidir.

İç Anadolu bölgesinin en 
önemli şehirlerinden birisi olan 
Konya ekonomik anlamda sü-
rekli gelişen bir yapıya sahiptir. 
Şehrimizde yeni yatırımların 
sayısının artması ihracatta ya-
kaladığımız yükselişle geleceğe 
daha umutla bakmaktayız.

Büyüme trendimizin ilerleyen 
dönemde daha da artacağı 

kanaatindeyiz. Unutmamak 
lazımdır ki, Türkiye’nin 2023 
vizyonunda belirlediği 500 
milyar dolarlık ihracat hedefi-
ne, Türkiye’de ilk defa Konya 15 
milyar dolarlık katkı yapma he-
defi belirlemiştir. Anadolu’nun 
ülke ekonomisine katkısı bu tür 
göstergelerle daha da pekiş-
mektedir. Ülke ekonomimizin 
önemli bir kesimini üstlenen 
Marmara Bölgesinde yaşanan 
sıkışıklık ilerleyen dönemde 
Anadolu’ya olan yönelimi daha 
da arttırmalıdır. Anadolu insa-
nının çalışkanlığı ve girişimci 
ruhu ülkemizin gelişiminde 
önemli katkı sağlayacaktır.

Diğer taraftan, şehrimizin yük-
selen üretim gücü sayesinde 
ilerleyen dönemlerde başarı sı-
ralamalarında daha fazla firma-
mızın yer alacağına inancımız 
tamdır. Bu noktada başarılarını 
‘Anadolu 500’ sıralamasında yer 
alarak gösteren firmalarımıza 
tebriklerimi sunuyorum”
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EKONOMİDE GELİNEN SON NOKTA 
MÜSİAD’DA DEĞERLENDİRİLDİ
MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarında güncel makroekonomik gelişmeler değerlendirildi. 
Türkiye Finans Katılım Bankası Hazine Müdürü Hakan Uzun ve Türkiye Finans Katılım Bankası Hazine 
Müdürlüğü Ekonomisti Şakir Turan’ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Dr. Lütfi Şimşek, “Bir klasik 

haline gelen Cuma toplantılarımızda 
1011. toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bu aslında bizim gurur tablomuz. Tür-
kiye ekonomisi Mayıs ayından bugüne 
farklı bir dönemece girdi. bu iş alemini 
bazı alanlarda ciddi sıkıntılara sokmaya 
başladı. Paranın maliyetleri arttı, kur-
lardaki artış hesap edilemeyen borç-
lanmaların sıkıntılarını da beraberinde 
getirmeye başladı. Yıllardır ekonomist-
lerle bu masanın etrafında acaba üç 
ayda, altı ayda ne olacağını her fırsatta 
konuşup iş adalarının öngörüleriyle 
kendine doğru yol bulmasını sağlama-
ya çalışıyoruz” dedi.  

Açılış konuşmasının ardından sözü alan 
Türkiye Finans Hazine Müdürü Hakan 
Uzun, “Son dönemde ekonomik arena-
da beklenmeyen olaylarla karşılaşıyo-
ruz. Bir tarafta Amerika Merkez Bankası-
nın politikaları konusunda alacağı farklı 
yol çizgisi hepimizi etkiliyor. Artık sa-
dece Türkiye ekonomisini değil, global 
piyasaları da takip etmemiz gerekiyor. 

Hepimizin finansman maliyetlerimizi 
çok iyi kavraması ve maliyetlerimizi ona 
göre değerlendirmesi gerekiyor” dedi.
Hakan Uzun’un konuşmasının ardın-
dan sözü alan Türkiye Finans Hazine 
Müdürlüğü Ekonomisti Şakir Turan’ın, 
piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili 
sunumuna geçildi. Dünya ekonomi-
sinde son dönemde bizim de içerisin-
de bulunduğumuz gelişmekte olan 
ekonomilerin beklentiler kadar hızlı 

büyümediğini belirten Türkiye Finans 
Ekonomisti Şakir Turan, “Gelişmekte 
olan ekonomilerin yavaşlıyor olması 
küresel ekonomi açısından ciddi bir risk 
olmaya başladı. Gelişmiş ekonomiler 
Amerika ve Avrupa şaşırtıcı bir şekilde 
toparlanmaya başladı. Gelişmekte olan 
ülkelerde geçmişe nazaran bir yavaş-
lama var. Beklentimiz bu gelişmenin 
gelişmekte olan ekonomileri de tekrar 
hızlandırmasıdır” şeklinde konuştu. 
Döviz kurundaki beklentileri değerlen-
diren Ekonomist Şakir Turan, “Amerika 
Merkez Bankasının kararlarından ve 
yaşanan gelişmelerden sonra benim 
kişisel kararım döviz kurlarında yılso-
nuna kadar dalgalanmalar yaşayacağız. 
Bunun sebebinin de Amerika’daki 
belirsizlik olacağı kanaatindeyim. 
Merkez bankası başkanı da ‘bu belir-
sizlik ortadan kalksın daha mantıklı 
fiyatlandırmalar olacaktır’ derken bunu 
söylüyordu. Bence Türkiye Merkez 
Bankasının beklentisi FED’in alacağı 
karar değil bu belirsizliğin kalkması 
yönündeydi. O belirsizlik devam ettiği 
sürece finansal piyasalarda istikrarsız-
lığın devam edeceğini düşünüyorum” 
ifadesini kullandı.
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Avro bölgesinde yaşananları değerlen-
diren Turan, “Avro bölgesinde şuan bir 
istikrar söz konusu ama bu kısa vadeli 
mi? Uzun vadeli mi? Avrupa Merkez 
Bankası bile bundan emin değil.  Avro-
Dolar paritesi 1.60 seviyesindeyken 
Almanya dünyanın birinci ihracatçısı 
oldu. Demek ki değerli Avro’nun onlar 
üzerinde etkisi yok. Avro’nun değerlen-
mesinin Türkiye’nin ihracatına etkisine 
baktığınızda çok net bir şey göremi-
yoruz. Firmaların karlılığı artıyor ancak 
toplam ihracatta çok büyük bir artış yok. 
Avro üzerinde bu dönemde lehine veya 
aleyhine açılmış spekülatif pozisyonlar 
var. Bunlar da Avronun daha yukarıda 
olabileceğini gösteriyor” dedi.  

Türkiye’nin 2023 hedeflerinde belirlediği 
500 milyar dolar ihracat ve milli gelirde 
25 bin dolara ulaşmak hedefine bakıl-
dığında hedefin ulaşılabilir olduğunu 
belirten Turan, “Burada tek kritik nokta 
büyümenin istikrarlı bir şekilde olmadığı 
yönündedir. %4-%4,5 gibi bir büyüme 
rakamıyla biz 2023’den önce bile 25 bin 
dolar milli gelir hedefine ulaşabiliyoruz. 
Onun içinde politika yapıcılar TL'nin ılımlı 
bir şekilde değer kaybetmesini istiyorlar” 
dedi.

2014’de Doların değerinin 1,95 sevi-
yelerinde beklediğini ifade eden Şakir 
Turan, “Politika yapıcıların Doların çok 

aşağı inmesini istemediği Dolar-TL 
fiyat grafiklerinde görülüyor. Mesela 
gelecek sene dolar 1,80 olsun bence 
Merkez Bankası bu sefer TL aşırı değer-
li demeye başlayacak. O yüzden sene 
sonunda doların 1,95-2,00 TL gibi bir 
değerde olacağını düşünüyorum. Ben-
zer bir olay Avro-TL’de de var” ifadesini 
kaydetti.

Toplantının sonunda MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Türkiye 
Finans Katılım Bankası Hazine Müdürü 
Hakan Uzun ve Türkiye Finans Katılım 
Bankası Hazine Müdürlüğü Ekonomisti 
Şakir Turan’a günün anısına hediye 
takdim etti.
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MEZHEPSEL AYRIMCILIK 
TUZAĞINA DÜŞMEMEMİZ GEREK

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarında gündem Alevilik Nedir ve Türkiye Aleviliği 
oldu. Gazeteci - Yazar Cemil Paslı’nın konuk olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi 
toplantı salonunda 
gerçekleşen programda 
açılış konuşmasını yapan 

MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Cuma Toplantıları Komisyon Başkanı 
Lokman Koyuncuoğlu, “Uzun zamandır 
istikrar içinde olan Türkiye’yi etkin ayrımdan 
sonra mezhepsel ayrıma kışkırtmaya çalışan 
odaklar var. Bu mezhepsel ayrım İslam 
dünyasının şu anda en büyük problemi. Başta 
Irak ve Lübnan olmak üzere Ortadoğu’nun 
önemli bölgelerinde Şii – Sünni çatışmalarının 
körüklendiğine şahit oluyoruz. Bir gün bir 
Sünni camiinde, Bir gün bir Şii camiinde bom-
balar patlıyor. Dünyaya yön veren emperyalist 
unsurlar İslam coğrafyasına direk müdahale 
yerine mezhepsel iç çatışmalarla Müslümanla-
rın bulunduğu bölgeleri kan gölüne çevirmeyi 
planlıyorlar. Bu sebeple mezhepsel ayrımcılığa 
düşmeden ümmet bilincinde yaşayabilme 
düşünce ve duruşa sahip olmamız gerekiyor. 
Üzerimizde oynanan büyük oyuna gelmemeli-
yiz” şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmasının ardından konferansa 
geçildi. 2006 yılında Türk Aleviliği, 2013 
yılında ise Anadolu Aleviliği isminde kitap 
yayınladığını belirten Gazeteci – Yazar Ce-
mil Paslı, “Alemi İslam’da etnik temele daya-
lı ayrılıklar geçtiğimiz dönemlerde fazlasıyla 
kullanıldı şu anda daha çok mezhebe yöne-
lik konular üzerinde çalışılıyor. Bu nedenle 
bu konuyu doğru bilmek için çalışmalar 
yapılıyor. 2006 yılından sonra çalıştaylar 
yapıldı. Buralarda şunu gördü, taraf birbiri 
ile bir araya gelirse, görüşürse, konuşursa 

bu meselelerin minimize edileceğini eğer 
bu yapılmazsa geçmişten bu yana birçok 
defa karşılaştığımız bu mesele her alanda 
tekrar karşımıza çıkacaktır” dedi.

Sıkıntılarımızın kaynağının sıffin olayı ile 
beraber başladığını belirten Cemil Paslı, 
“Ben olayı Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasındaki 
yaşanan sıffin olayının ardından İslam alemi 
bir kırılma yaşamıştır. O zaman başlayan 
ayrılık birçok şeye rengini vermiştir, hala 
bugün yansımaları da vardır” şeklinde 
konuştu.

İstanbul’da yapılacak 3. Köprüye Yavuz 
Sultan Selim ismi verilmesinin ardından 
yapılan tartışmalara değinen Paslı, “Çok 
güzel bir işaret fişeği yaktın ama altını 
beslememiz lazım deki Yavuz buydu. 
Yavuz İttihad-ı İslam aşığıydı. Bütün da-
vasının Müslümanları bir arada tutmak 
olduğunu söyleyen birçok şiirleri var. 
İmamın cemaate dönmesinin hikmeti 
yüzüne tek tek bakarsın bir tanesin-
de biraz değişiklik varsı bir dakika 
problem nedir dersin? Devletin olaya 
böyle bakması lazım. O yönde bakarsan 
Sabiha Gökçen Havaalanının isminin de 
değişmesi gerekli” ifadesini kullandı.

Toplantının ardından MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Cuma Toplantıları Komisyon 
Başkanı Lokman Koyuncuoğlu, gü-
nün anısına Gazeteci – Yazar Cemil 
Paslı’ya hediye taktim etti.
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MÜSİAD ÜYELERİ BÖLGESEL 
KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ
MÜSİAD Üyeleri 
arasında ticari iş 
birliğini arttırmak 
ve kaynaşmayı 
sağlamak amacıyla 
organize edilen 
bölgesel kahvaltı 
programı MÜSİAD 
Konya Şubesi Üyesi 
Yakup Barınlı’nın 
ev sahipliğinde 
kendisinin yeni 
hizmete açtığı 
Sultan Makamı 
Restoran Cafe’de 
gerçekleştirildi. 
Kahvaltıya MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek ve 
çok sayıda MÜSİAD 
üyesi katıldı.

Kahvaltı programına ev sahipliği yapan 
Sultan Makamı Restoran Cafe sahibi 
Yakup Barınlı, MÜSİAD üyelerini böl-

gesel kahvaltılar kapsamında ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Firması 
hakkında bilgi veren Barınlı, “Sultan Ma-
kamı Restoran Cafe’de misafirlerimizi daha 
iyi ağırlayabilmek için farklı bir konsept 
oluşturduk. Osmanlı usulü sedir odalarımı-
zın bulunduğu mekânımızda geleneksel 
Osmanlı mutfağından yemeklerimizi ve 
yine Osmanlı geleneğindeki şerbetlerimizi 
menülerimize koyduk. Konseptimizde ayrı-
ca Konya’mızın geleneklerini de yaşatmak 
istiyoruz bunun için kış aylarında akşam-
ları dokuzdan sonra Konya’nın ‘yat geber’ 
yemeği geleneğini canlandırmak için menü 
hazırladık. Bunların dışında çiğ köfte, araba-
şı, pişmaniye sunumları da menümüzde yer 
alıyor. Hafta sonları serpme köy kahvaltısı 
ile müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi.

Kahvaltıya yaptıkları misafirperverliklerinden 
dolayı Yakup Barınlı’ya teşekkür eden MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ise, zaman 
zaman bölgesel kahvaltı programlarıyla bir araya 
geldiklerini belirtti. Şimşek, “MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak düzenlediğimiz etkinlikler hem 
üyelerimizin kaynaşması hem de şehrimiz için 
yapılabilecekleri konuşmak açısından oldukça 
önem arz ediyor. Bu noktada Cuma günleri 
yaptığımız geleneksel Cuma toplantıları ile 
gündemdeki önemli konuları uzman konuklarla 
değerlendirirken, Cumartesi günleri yaptığımız 
bölgesel kahvaltı programlarımız ile o bölgedeki 
sanayicilerimizin kaynaşmasını sağlamak, üyeler 
arası ticareti geliştirmek, bölgenin ve sanayici 
işadamlarımızın sorunlarını masaya yatırarak, 
çözüm yolları arıyoruz. Diğer taraftan üye ziyaret-
leri ile üyelerimizle sürekli bir arada oluyoruz. Bu 
faaliyetlerde MÜSİAD üyelerinin kaynaşmasını ve 
daha iyi tanışmasını sağlamayı, beraberliğimizi 
arttırmayı hem de ülkemiz ve Konya’mız için 
neleri yapabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.
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“SİZLERDEN ENERJİ ALARAK 
HİZMET EDİYORUZ”
Genç MÜSİAD Konya Şubesi, Tecrübe Paylaşım Toplantılarında 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ü ağırladı.

MÜSİAD Konya Şubesi 
Brifing salonunda 
yapılan programa 

çok sayıda Genç MÜSİAD 
Üyesi katıldı. Programın 
açılış konuşmasını yapan Genç 
MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Ali Özbuğday, 
“Gençlerin gelecek vizyonuna 
ışık tutabilmek için tecrübe 
paylaşım toplantılarını önemsi-
yoruz. Bizler geçmiş deneyim-
lerin geleceğimize ışık tutacağı 
inancındayız. Konya’nın sanayi 
ve ticaretine yön veren isimlerin 
bizlere vereceği katkının bizlerin 

hayatında önemi yeri olacaktır” 
dedi.
Açılış konuşmasının ardından 
konferansa geçildi. Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Burada sizlerle beraber bulun-
maktan çok büyük mutluluk 
duyuyorum. Sizler değerli vakit-
lerinizi ayırıp bu vatan uğruna, 
birliktelik uğruna bu masalarda 
toplanıyor bizleri sevindiriyorsu-
nuz. Sizler Türkiye’mizin yarın-
larına ışık tutacak gençlersiniz. 
Bizler sizlerden heyecan ve umut 
alıyoruz. Sizlerden enerji alarak 
daha fazla hizmet ediyoruz. Bu 

yüzden Genç MÜSİAD’ın yeri 
bizlerin gönüllerinde her zaman 
ayrıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisindeki geliş-
meleri değerlendiren Başkan 
Selçuk Öztürk, “Türkiye’de son 
yaşanan olaylardan altı ay önce 
Türkiye’nin notu artırılıyor. 
Türkiye 25 yıl aradan sonra 
yatırım yapılabilir hale geliyor. 
Milli gelir on yıl içinde 3 kattan 
daha fazla bir artış gösteriyor. 
Otuz yıldır başımızın derdi olan 
terör bitme noktasına geliyor. 
Bu saydığım olaylar ülkemizin 
yükselmesini istemeyen kişiler 
yada kurumlarca çeşitli konular 
bahane edilerek engellenmeye 
çalışılıyor. Ekonomik güven 
siyasi iktidarın gücü ve istikrarlı 
ekonomi ile bağlantılıdır.  Gezi 
hadiseleri Türkiye’nin imajının 
zedelenmesi, siyasi iktidarın kö-
tülenmesi ve güvenin kırılması 
için düzenlenmiştir. Uluslararası 
camia da Türkiye’yi zayıflatmak 
istiyorlar. Bu olaylarla Suriye ve 
Mısır’da yaşanan olayları ilişki-
lendirebiliriz’’ ifadesini kullandı.

Konya Ticaret Odasının tarihi 
hakkında bilgi veren Öztürk , 
“Bugün, Konya Ticaret Odası 
75 Meslek Komitesi ve 20 binin 

üzerinde üyesiyle Türkiye’nin en 
büyük 6. odası unvanına sahip-
tir. Konya; tarihi İpek Yolu başta 
olmak üzere, dönemin diğer 
önemli ticaret yolları üzerinde 
bulunmuş, doğuyla batı arasında 
köprü olmuş, kültürel zenginliği 
ve turizm potansiyeli yüksek,  
Selçuklu zamanında başkentlik 
yapmış, içinde 1000 tane med-
resenin bulunduğu önemli bir 
şehirdi. Ama inanıyorum ki ge-
lecekte Konya eski zamanlarına 
geri dönecektir. Böyle bir şehrin 
Ticaret Odası Başkanlığını yaptı-
ğım için çok şanslıyım” dedi.
Son olarak gençlere tavsiye-
lerde bulunan KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, “Kendi uğraştı-
ğınız iş neyse o alanda rakip-
leriniz arasında en iyi olmaya 
çalışın. Dünyayı takip edin, 
teknolojiyi takip edin. Sürekli 
kendinizi geliştirin. Dürüst 
ve samimi bir şekilde çalışın. 
Eğer bu söylediklerimi yapacak 
olursanız bizlerin önüne kim-
seler geçemeyecektir” şeklinde 
konuştu. 
Programın sonunda Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Ali Özbuğday, KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk’e günün 
anısına hediye takdim etti. 
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‘BU YAZ 
CAMİDEYİM’
PROJESİNDE 
HEDİYELER 
DAĞITILDI
Genç MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından, çocuklarımızın yaz tati-
linde Kur’an Kurslarında geçirdiği 
zamanı sosyal faaliyetlerle destek-
lemek amacıyla düzenlenen ‘Bu Yaz 
Camideyim’ projesi ödül töreni ile 
tamamlandı.

Genç MÜSİAD Konya 
Şubesi tarafından 
organize edilen ve 

Temmuz ayı başında 350 
öğrencinin katılımı ile 
başlayan “Bu Yaz Camide-
yim” projesi son buldu. Proje 
kapsamında eğitim gören 
öğrencilere ve Kur-an kursu 
hocalarına Genç MÜSİAD 
Konya Şubesi tarafından 
tablet bilgisayar, bisiklet ve 
isme özel kol saatinden olu-
şan hediyeler takdim edildi. 
Meram Hayrullahoğlu, Sel-
çuklu Karaali ve Karatay Ak 
Camilerinde yapılan projenin 
kapanış programına Genç 
MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Ali Özbuğday 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
katıldı. Hazırlanan hediyeler 
Genç MÜSİAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri tarafından 
projeye katılan çocuklara tek 
tek dağıtıldı. Dağıtım esnasın-
daki çocukların heyecanı 
gözlerinden okunuyordu.

Programda konuşan Genç 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Ali Özbuğ-
day maddi değerlerimizin 
yanında manevi değerlerimi-
zin varlığının daha önemli 
olduğunu belirterek, “Sizler 
bugün Kur-an yolunda belli 
adımları tamamlayıp manevi-
yatınıza yeni değerler kattınız. 
İnanıyorum ki sizler burada 
öğrendiğiniz değerleri başka 
kardeşlerimize de aktarmaya 
devam edeceksiniz. Bu yolda 
bizlerin de kendinizin de 
amel defterlerini kapatma-
yacaksınız. Müslümanların 
dünyada sıkıntı çektiği şu 
günlerde yarınlarımızı aydın-
latacak olan sizlersiniz. Allah 
dünyadaki bütün Müslüman 
kardeşlerimizin refaha çıktı-
ğını göstermeyi bizlere nasip 
etsin” dedi. 

Program Kur-an tilaveti ve 
çocukların ezberlediği duala-
rın okunmasıyla sona erdi.
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KONYA’DA ORGAN BAĞIŞI 
KAMPANYASI BAŞLATILDI 
Konya’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında üyemiz Başcan 
Plastik (İDOLWİN) tarafından organ bağışı kampanyası başlatıldı. 

MÜSİAD Konya 
Şubesi’nde düzen-
lenen toplantıya, 

İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, 
MÜSİAD Konya Şubesi 
Üyesi Osman Başaran, 
Konya Numune Hastanesi 
Organ Nakil Koordinatörü 
Dr. Melih Azap ve davetliler 
katıldı.
Toplantının açılış konuşma-
sını yapan MÜSİAD Konya 
Şubesi Üyesi Osman Başaran, 
firma olarak sürekli birtakım 
sosyal sorumluluk projeleri 
yürüttüklerini belirtti. Bu 
dönem sosyal sorumluluk 
projesi olarak organ bağışını 
belirlediklerini ifade eden Ba-
şaran, “Biz bu projeye başla-
yalı yaklaşık 1 buçuk ay oldu 
ama tanıtımını bugün gerçek-
leştiriyoruz. Bundan sonra 
biz, kitlesi olan birçok kişiyle 
ve bu tür kişilerle irtibatı olan 
yerlere, bilgilendirme toplan-
tıları yapmak istiyoruz. Bu 
organizasyonlar neticesinde 
de inşallah, mümkün olan en 
yüksek sayıda organ bağışı 
yapılmasını hedefliyoruz. 

Bağışlanan organlarla da, 
canların kurtulmasını arzu 
ediyoruz. Kasım Ayının ilk 
haftasına kadar bu çalışmaları 
yoğun bir şekilde yürütmek 
istiyoruz. Tabi biz nefes 
aldığımız ve bu ihtiyaç devam 
ettiği sürece bu işin sonu yok” 
dedi.
“YAPTIĞIMIZ NAKİLLE-
RİN ÇOĞU NE YAZIK Kİ, 
CANLILARDAN”
Organ naklini bekleyen ve 
buna muhtaç olan binlerce 
insan olduğunu vurgulayan 
Numune Hastanesi Organ 
Nakil Koordinatörü Dr. Melih 
Azap da, “Hemen hemen her 

aile ya da onların komşusu 
organ bekliyor. Organın iki 
tane temin yolu vardır. Bun-
lardan biri canlıdan diğer ise 
kadavradandır. Ancak canlı-
lardan alabileceğimiz organ-
lar kısıtlıdır. Çünkü birinin 
hayatını riske etmeden ondan 
alabileceğimiz organlar maa-
lesef çok azdır. Bazı organları 
da canlılardan temin edemi-
yorsunuz. Çünkü onlar tek 
yaratılmışlardır. Ne yazık ki, 
bizim yaptığımız nakillerin 
büyük bir kısmı canlılardan-
dır” şeklinde konuştu.
“HEM ORGAN NAKLİ 
HEM DE ORGAN BAĞIŞI 
CAİZDİR”
Günümüzde tıp'ın ilerlemiş 
olması nedeniyle tedavi 
yöntemlerinin değiştiğini 
kaydeden Konya Müftüsü 
Şükrü Özbuğday ise, “Bu 
değişimlerden birisi de organ 
naklidir. Halkımız din konu-
sunda gerçekten çok hassas 
ve duyarlıdır. Onun için 

organ nakli yapılırken de elde 
materyal yani organ olması 
gerekir. Bunun için de organ 
bağışının yapılması gerekir. 
Organ bağışının dini açıdan 
caiz olup olmadığı önem 
arz etmektedir. Organ bağışı 
konusu, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’mızın 1950’li yıllardan 
beri gündemindedir. 1980 
yılından beri kalp naklinin 
gündeme gelmesiyle birlikte 
bu sefer de, organ nakli konu-
su gündeme gelmiştir. Bunun 
üzerine Din İşleri Yüksek 
Kurulu, 1980’li yıllarda almış 
olduğu bir kararla, hem 
organ naklinin hem de organ 
bağışının dinen caiz olduğu 
ve herhangi bir sakıncanın 
olmadığı konusunda fetva ve 
karar vermiştir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından or-
ganlarını bağışlamak isteyen 
basın mensupları, organ bağış 
formunu doldurarak organla-
rını bağışladı.
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İSO SIRALAMASINDAKİ 
FİRMALARIMIZ ŞEHİRİMİZİN 
EKONOMİK GÜCÜNÜN SİMGELERİ
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, İSO ikinci 500 listesinde Konya’dan 15 
firmanın yer almasıyla birlikte, İSO ilk 1000 sıralamasında 24 Konyalı firmanın yer 
almasının şehir ekonomisinin dinamik gücünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Konya’nın üretim 
gücünün her geçen 
gün arttığına dikkat 

çeken MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “Şeh-
rimiz yeni 
yatırımlar-
la birlikte 
üretim gü-
cünü her 
geçen gün 
arttırmakta. 
Son dönemde 
sanayi alanlarımızın gelişme-
si firmalarımızın yeni yatı-
rımlarla üretim kapasitesini 
arttırması, şehrimizin ekono-
mik anlamda dinamiklerinin 
ne kadar güçlü olduğunun 
bir göstergesi” dedi.

Şehrimizin geleceği açısından 
Lojistik Merkez ve Konya – 
Mersin arasındaki demiryolu 
hattının çift yönlü olarak re-
habilite edilmesinin önemine 
değinen Dr. Lütfi Şimşek, “ 
Konya şehir olarak Türkiye’de 
ilk defa tüm kurumları ile 
birlikte kendine 2023 yılı için 
15 milyar dolarlık bir ihracat 
hedefi koydu. Türkiye’nin 
KOBİ başkenti olarak görü-
len Konya ileriki dönemlerde 
hem firmalarının büyüme-
si hem de ekonomisinin 
güçlenmesi için önemli. Bu 

hedef bizlerin gelecek açısın-
dan hedeflerimizin büyüttü-
ğümüzün bir göstergesidir. 
Özellikle ihracat kanalları-
mızın artması ve şehrimiz-

de üretilen ürünlerin 
limana, dolayısıyla 

dünya ile bağlantısı-
nın sağlanması için 
Konya-Karaman 
arası ihalesi yapılan 

demiryolu hattının 
çift yönlü düzenlene-

rek, yolcu ve yük taşıma-
cılığının daha da hızlanması 
ve Lojistik Merkezimizin 
faaliyete geçmesi hemen de-
vamında da Karaman-Mer-
sin demiryolu ihalesinin de 
eklenmesi hayati bir öneme 
sahiptir” şeklinde konuştu.

İSO ilk 1000 sıralamasında 
MÜSİAD Konya Şubesi 
üyesi 16 firmanın yer aldığını 
vurgulayan Şimşek, “Konyalı 
firmalarımızın ISO 500’ de 
cirolarını ve sayılarını artı-
rarak şehrimizin yüz akları 
olmaları bizi mutlu etmiştir. 
İSO 1000 sıralamasında 
Konya merkezli 24 firma ya-
yınlanmakta ancak şehrimiz 
merkezli ve üyemiz Muratlı 
Karton Kağıt San. dahil 
ettiğimizde 25 firmamız İSO 
1000 sıralamasında yer aldı. 
25 firmamızın 16 tanesinin 

MÜSİAD Konya Şubesi üyesi 
firmalar olması bizlere ayrıca 
gurur veriyor. Firmalarımızın 
büyümesi için var gücümüzle 
çalışıyoruz” şeklinde konuş-
tu.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Şimşek, İSO ikinci 
500 sıralamasında yer alan; 
Hekimoğlu Un Fabrikası 
Tic. ve San. A.Ş., Aydınlar 
Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş, 
Büyük Hekimoğulları Gıda 
San. ve Tic. A.Ş., Atiker Me-
tal İthalat İhracat ve İmalat 
San. Tic. A.Ş, Kombassan 
Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil 
San. Tic. A.Ş., Komyapı 

Hazır Beton Prefabrik İnşaat 
Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., 
Selva Gıda Sanayi A.Ş., Altı-
napa Değirmencilik Tic. ve 
San. A.Ş.,  Akbel Süt ve Süt 
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., 
Kompen PVC Yapı ve İnşaat 
Malzemeleri San. ve Tic. 
A.Ş., KOMGIDA Kombas-
san Gıda İhtiyaç Mad. ve 
Petrol Ür. San. ve Tic. A.Ş., 
Muratlı Karton Kağıt San. ve 
Tic. A.Ş., Serin Makina San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Safa Tarım 
A.Ş., İzi Süt ve Gıda Mamül-
leri San. Tic. A.Ş.,  Tosuno-
ğulları Mobilya San. ve Tic. 
A.Ş. başarılarından dolayı 
tebriklerini iletti.

“Konyalı 
firmalarımızın 

ISO 500’ de 
cirolarını ve sayılarını 
artırarak şehrimizin 
yüz akları olmaları 

bizi mutlu 
etmiştir.
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İNSANLIĞIN BİTTİĞİ NOKTA
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Suriye’de yaşanan insanlık dramının 
devam etmesinin Birleşmiş Milletlerin bir ayıbı olduğunu dile getirerek, Esed güçlerinin 
kimyasal silahla yaptığı saldırının insanlığın bittiği nokta olarak tanımladı.

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek 

açıklamasında, “Suriye’de 
Esed’ın kendi halkı üzerinde 
yaptığı zulüm ve kıyım ara-
lıksız devam ediyor. Aradan 
geçen zamana karşın Esed’in 
masum insanları öldürmeye 
devam ettiğini hep beraber 
görüyoruz. Masum insan-
ların kanının durmadığı bir 
savaşta demokrasi ve insan 
hakları savunucusu devlet-
lerin kılının bile kıpırdama-
masını hayretle izliyoruz. 
Ülkemizi de yakından ilgi-
lendiren Suriye’deki olaylar 
artık bir bölge sorunu değil 
dünyanın sorunu ve utancı-
dır.  Son olarak Şam'ın Doğu 
Guta bölgesinde masum 
insanların kimyasal silah 
ile katledilmesi ülkemizin 
Esed’e karşı tavrının ne 

kadar haklı olduğunun bir 
göstergesidir. Televizyon-
larda izlediğimiz çocukların 
cansız bedenlerinin görün-
tüleri bizleri derinden etki-
lemektedir. Bu görüntüleri 
görüp hala kılını bile kıpır-
datmayan Birleşmiş Milletle-
rin bu tavrı insanlık tarihine 
kanlı bir sayfa ile yazılacaktır. 
Esed’in yaptığı bu kıyımın 
destekçilerinin de bu kıyı-
mı yapanlardan hiçbir farkı 
yoktur. Bizlerin en önemli 
duası Suriye’de, Mısır’da yaşa-
nanların son bulması içindir. 
Suriye’de zalimce katledilen 
masum yavrulara kadınlara 
ve yaşlılara Allah'tan rahmet, 
yakınlarına sabır ve kurtu-
luşlar dilerim. Bu son olayda 
da gördük ki Hükümetimiz 
Suriye ve Mısır politikasında 
bir kez daha haklı çıkmıştır” 
dedi.
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BATI ORTADOĞU’DA 
İŞLEYEN BİR 
DEMOKRASİ İSTEMİYOR

Mısır’da yaşananların konuşulduğu 
Cuma Toplantısının açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, “Mısır’da bir dik-
tatörün yaşattığı acıyı hep beraber 
izliyoruz. Kendi halkının en temel 
haklarına kullanmaları adına her 
hangi bir şiddete başvurmadan 
sadece protesto haklarını kullanmaları 
karşılığında hangi zulümlerle 
karşılaştığını görüyoruz. Bizler bu za-
mana kadar farklı coğrafyalarda zulme 
tepkimizi gösterdik. Bu coğrafyalarda 
zulme maruz kalan kardeşlerimizin 
her zaman yanında olduğumuz 
bilinmelidir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
konferansa geçildi. İlk olarak 
Mısır’da Mübarek’in devrilmesi 
ile başlayan süreci değerlendiren 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar 
Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Birol Akgün, “Mısır’da iç 
ve dış cephede yananlar oldu. 
İçeride 50-60 yıllık bir Mısır derin 
devleti Mursi’ye karşı ittifak eder-
ek direnmeye geçti. Mısır eko-
nomisinin yaklaşık %40’ı askerin 
kontrolünde. Siz tek başınıza 
iktidara gelseniz bile ekonomik 
kontrolü ele alamıyorsunuz. 
Asker ve polis ideolojik olarak 
60 yıldır ihvanla mücadeleye 
şartlandırılmış. Baktığınızda bir 
seçim oluyor sizin düşman olarak 
gördüğünüz insanlar cumhurbaşkanı, 
bakan oluyor. Mesela hırsızlık olayı 
meydana geliyor polis gitmiyor. Asayiş 
ve güvenlik sorunları ciddi anlamda 
arttırılıyor. Mursi’nin iktidara gelmesinin 
ardından ekonomik, siyasi ve asayiş 
anlamında Mursi’yi başarısız kılmak için 
her şey yapıldı ” şeklinde konuştu.

Ortadoğu’da tam anlamıyla işleyen 
bir demokrasinin istenmediğini be-

lirten Prof. Dr. Birol Akgün, “Batı bu 
coğrafyada Türkiye’nin 1960 yıllarında 
yaşadığı demokrasi modeli olsun 
isteniyor. Batının bir şekilde kontrolünün 
devam ettiği, kendileriyle iyi geçinen 
partilerin iktidarda olduğu, askeri vesay-
et devam ettiği ama tek parti iktidarının 
olmadığı kontrollü rejimler sistemi 
oluşturmak isteniyor.  Tunus, Mısır, 
Libya baktığımızda İslami grupların 
daha örgütlü olmasından dolayı bunlar 
iktidara geldi. Mısır bunun en tipik 
örneği. Mısır’da ihvanın başarılı olması 
bütün bölgede hızla buna benzer mu-

hafazakâr sistemlerin iktidara gelmesi 
Ortadoğu’nun uluslararası sistemdeki 
yerini yeniden tanımlayacak dinamikleri 
batı sisteminin çözülmeye başladığı bir 
dönemde yeniden tanımlayabilir” dedi.

İhvanın meydanlarda direnmesinin 
gelecekte ihvan benzeri grupların 
bölgedeki yerini belirleyecek olan 
önemli bir gelişme olduğunu vur-
gulayan Prof. Akgün, “Bu direniş 

Batılıların ‘İslami hareketler ülkeyi 

yönetemezler’ söylemindeki oyu-

nunu bozmuş oldu. Hem de bu imajı 

yıkmış oldu. Uluslararası alanda da 

darbeye karşı desteği çatlattı. Bugün 

yaşananlardan sonra Amerika ve 

Avrupa’nın darbeyi savunma şansı 

yok. Batının  kendi imajlarını 

koruması için bundan sonra ihvan 

ve benzeri hareketlere destek 

vermesi gerekir. Gerçek demokra-

siye giderken bugün yaşananların 

mutlaka bir maliyeti olacaktır an-

cak bir etkisi de olacaktır. İnsanlar 

onurları, gururları ve hürriyetleri 

için yaşarlar ihvan bu noktada 

son derece sağlam durdu. Kendi 

düşüncelerine ve inançlarına sahip 

çıktılar.” İfadesini kullandı.

Prof. Akgün sözlerinin sonunda, 

Klasik darbe yöntemi kullanılacaksa 

darbecilerin daha büyük bir eyleme 

ihtiyaç duyacağını ifade ederek, 

“General Sisi yada Cumhurbaşkanı 

Adli Mensur gibi önemli bir isme 

çok ses getirecek bir suikast 

yapılabilir. Ancak böyle bir olay 

daha fazla şiddeti ve katliama 

meşruluk seyri kazandırabilir” dedi.

Toplantı soru-cevap bölümü ile devam 

ederken programın sonunda MÜSİAD 

Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rek-

tör Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı 

Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Birol 

Akgün’e toplantının anısına hediye 

takdim etti.  

Mısır’da sivil halka karşı 
darbe hükümetinin 
başlattığı katliamın 

ardından MÜSİAD’da yaşanan olay-
lar değerlendirildi. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Danışma Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Birol Akgün’ün 
konuşmacı olarak katıldığı programda 
yaşanan katliam kınandı. 
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
geleneksel bayramlaşma programı MÜSİAD Toplantı 
salonunda yapıldı. Siyaset ve iş dünyasının buluştuğu 
bayramlaşma töreninde gündem İslam coğrafyasında ve 
ülkemizde yaşananlar oldu.

Konya Sanayi Odası Baş-
kanı Memiş Kütükçü de, 
“Hepimizin ocağı olan 
ve bu ocağın içerisinden 
çıktığım MÜSİAD’da siz-
lerle birlikte olmaktan 
mutluluk duyuyorum. 
Bu ocak hepimiz için çok 
değerli. Biz ticarete dair 
etik değerleri, hayata dair 
etik değerleri bu ocakta hep 
birlikte paylaşıyoruz. Bu 
ocağın ülkeye kattığı enerji 
hepimiz için çok değerli. 
Bizler bu ülkenin sevdalısı 
çilekeş sanayicileri olarak 
ürettiklerimizi bu ülke için 
seferber ettik. Ülkemizin 
son on yılda yakaladığı 
çıkışı bu sevdalıların sev-
dasına borçlu. Cenabı hak 
bu sevdayı bizden almasın” 
dedi. Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Muhammed Uğur 
Kaleli de, İslam coğrafya-
sında yaşananlardan dolayı 
üzüntüsünü dile getirerek, 
“Konya her zaman birlik 
beraberlik ve kardeşliğin 
üst seviyede göstermiştir. 
Bizim dünden daha fazla 

bir ve beraber olmamız 
gerekli” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi 5. 
Dönem Başkanı Aslan Kork-
maz ise, “Güzel bir ramazan 
ayını geride bıraktık. Allah 
tekrarlarını nasip etsin. Ra-
mazan ayı içerisinde Mısır 
ve Suriye’de yaşananlar 
bizleri derinden etkiledi. 
Ben ümmetin çektiği sıkın-
tıların başarıya ulaşması 
noktasında doğum sancısı 
çekiliyor. Mısır’da yaşanan 
son olaylar, Suriye’de zalim 
Esat’a verilen destekler, 
Amerika ve Avrupa’nın 
devlet çıkarlarının insani 
değerlerin üstünde gör-
düğünün bir kanıtı oldu” 
şeklinde konuştu. 

Diğer sivil toplum 
kuruluşları başkanları 
katılımcılara birer 
selamlama konuşması 
yaptılar. Konuşmaların 
ardından bayramlaşma 
programı son buldu.

MÜSİAD’ın geleneksel bayramlaşma 
programı Ramazan Bayramının 1. 
Gününde MÜSİAD toplantı salonunda 
yapıldı. Katılımın yüksek olduğu 

bayramlaşmaya, AK Parti Konya Milletvekili Kerim 
Özkul, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Muhammed Uğur 
Kaleli, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, KSO Meclis Başkanı Tahir Şahin, KTO Meclis 
Başkanı Ahmet Arıcı, MÜSİAD Konya Şubesi 5. 
Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, MEVKA Genel 
Sekreteri Ahmet Akman, ASKON Başkanı Yakup 
Yıldırım, TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Cemalettin 
Akpınar, Ak Parti Karatay İlçe Başkanı Ömer Ünal, 
Sivil Toplum Kuruluşları İcra Kurulu Başkanı Latif 
Selvi, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Şen, 
MEHİR Vakfı Genel Başkanı Mustafa Özdemir, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile iş ve siyaset 
dünyasından birçok isim katıldı.

Bayramlaşma töreninde açılış konuşması yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“Ramazan bu sene de şehrimizde manevi iklimini 
hissettirdi. Ülkemizde bu güzel havayı zaman 
zaman bulandırmak isteyen belli güç odaklarından 
destek alan Türkiye’nin büyümesini gelişmesini 
engellemeye gayret eden bazı yapılar var. Mu-
hakkak ki, milletimizin sağduyusu bunlara prim 
vermeyecek. İslam coğrafyasında yaşananlarda 
hakikaten bizleri üzmektedir. Bu günlerde orada 

zulüm yaşayanlara dualarımızla destek vermemiz 
gerekiyor” dedi.

Ak Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul da, 
Ramazan ayının özel atmosferinin birlikte 
yaşamanın önemine değinerek, “Geleceğe 
daha emin adımlarla ilerlememiz için birlik 
ve beraberlik duygusunun daha fazla yaşa-
ması gerektiğini” söyledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, 
“Bayramların gerçekte bayram olduğu, tüm İslam 
coğrafyasındaki zulmün son bulduğu nice bayram-
larda buluşmak en önemli temennimiz. Mısır’dan 
gelen haberler, Suriye’de devam eden zulüm, 
Myammar’da, Somali’de yaşananlar bayramımızın 
buruk geçmesine sebep oluyor. Bizlere düşen 
görev onlar için dua ederken, çok daha fazla çalışıp 
çok daha fazla gayret etmek” ifadesini kullandı.

MÜSİAD BAYRAMLAŞMASINDA 
GÜNDEM İSLAM COĞRAFYASINDA 
YAŞANANLAR OLDU
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MÜSİAD’DA ANLAMLI İFTAR
Suriye’de yaşanan savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 
mülteciler MÜSİAD Konya Şubesi, KTO ve Dosteli 
Derneğinin ortaklaşa düzenlediği iftar programında buluştu. 

MÜSİAD Konya Şubesi salonunda gerçek-
leşen iftar programına MÜSİAD Konya 
Şubesi 5. Dönem başkanı Aslan Kork-

maz,  MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek katıldı. 

İftar yemeğinin ardından Kur’an tilaveti ile başlayan 
programda konuşma yapan Dost eli Derneği Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mehmet İnlidere, “Dost eli derne-
ği olarak sosyal projelere, gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında hizmetlerimize Konyalı iş adamlarımı-
zın destekleri devam ettiği müddetçe köprü olmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr.  Lütfi  Şimşek, “ Bizde ‘Ateş düştüğü yeri  yakar ’ diye 
bir deyim vardır sizin için hakikaten içimiz yanıyor, 
yüreğimiz yanıyor. Sizlerin yaşadığı bütün bu sıkıntılara 
sizler kadar üzülüyoruz ama biliyoruz ki  zalim bir gücün 
elinden, kendi halkına zulüm eden zalim bir l iderin elin-
den kaçıp buralara hicret ettiniz.  Suriye’yi  biz her zaman 
çok önemsedik. Dünya belki sizleri  yalnız bıraktı  ancak 
Türkiye sizleri  hiçbir zaman bırakmayacaktır.  Biz her za-
man sizlerin yanınızdayız,  Halep’in Gaziantep’ten, Şam’ın 
Ankara’dan bizim gözümüzde bir farkı yok. Biz oraları 
kendi ülkemiz, sizi  kendi vatandaşımız olarak görüyoruz” 
şeklinde konuştu.
İftar programı yapılan duanın ardından son buldu.
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Dışişleri Bakanı Davutoğlu: 
“ KONYA, BU MİLLETİN KADERİNİN 
ŞEKİLLENDİĞİ ŞEHİRLERDEN BİRİ ”

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu, KSO, 
KTO, KTB ve MÜSİAD 
Konya Şubesi tarafından 

bu yıl sekizincisi düzenlenen Ge-
leneksel Konyalı Bürokratlar İftar 
Yemeğine katıldı. İftarda konuşan 
Bakan Davutoğlu, “Konya, bu mille-
tin kaderinin şekillendiği şehirlerden 
birisidir. Aynı secdeye varmanın 
huzurunu kökleştiren Konya’daki 
havayı tüm Türkiye’ye yaymak istiyo-
ruz” dedi.
Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, 
Ticaret Borsası ve MÜSİAD Konya 
Şubesi tarafından organize edilen 
Konyalı Bürokratlar ile 8. Geleneksel 
İftar Buluşması geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. Konya ve Ankara’daki 
çok sayıda Konyalı’nın katıldığı iftarda 
Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu, MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Dr. Lütfi Şimşek, Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş 

Kütükcü birer konuşma yaptı. 
Davutoğlu’ndan, BM’ye çağrı 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, iftarda 
yaptığı konuşmada, Suriye sınırındaki 
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 
meydana gelen olaylara değindi. Suri-
ye'deki krizde bazen Türkiye'nin sınırı-
na kadar gelen çatışmalar yaşandığını 
belirten Davutoğlu, Resulayn'daki 
çatışmalarda seken ve Ceylanpınar'a 
yansıyan atış sırasında hayatını kaybe-
den gence Allah'tan rahmet diledi.
Davutoğlu, "Bu, Suriye'deki krizin 
bizim vatandaşlarımızı ve bizi de 
ne kadar etkileyebileceğini gösteren 
çarpıcı bir tablo. Bir kez daha ulusla-
rarası topluma çağrıda bulunuyoruz; 
derhal ve süratle BM Güvenlik Konse-
yi, eğer BM Güvenlik Konseyi olma-
nın gereğini yapacaksa, an bu andır. 
Suriye'deki bu acımasız katliama dur 
demenin vakti çoktan gelip geçmiştir. 
Yoksa, başta BM Güvenlik Konseyi'nin 
misyonu olmak üzere birçok uluslara-

rası misyonun anlamı kaybolur" diye 
konuştu.
Konyalı bürokratların iki yıl önce dü-
zenlediği iftar yemeğinde Somali'nin 
gündemde olduğunu hatırlatan 
Davutoğlu, "Şimdi Türkiye'nin mer-
hametini, şefkatini ve kudretini 
görmek isteyenler Somali'ye gitsinler, 
Mogadişu'da iki yıl içinde Türkiye'nin 
neleri Somalili kardeşlerimizle paylaş-
tığını görsünler" ifadesini kullandı.
"Seçilmiş kişilerin yanındayız"
Mısır'daki gelişmelere de değinen 
Davutoğlu, Mısır gibi İslam dünyası-
nın ve bölgenin en önemli ülkesinin 
ramazana büyük gerilimlerle girdiğine 
işaret ederek, "Biz ilkeli bir tavırla, yine 
hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi 
partiden ya da kökenden gelmiş olursa 
olsun, sadece ve sadece seçilmiş kişi-
lerin ve kurumların yanındayız. Mısır 
halkının iradesine saygı gösterilmesi 
gerektiğini söyledik, söylemeye devam 
edeceğiz" dedi.
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MÜSİAD Başkanı Şimşek: 
“BİRLİKTELİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

MÜSİAD Başkanı Lütfi Şimşek 
ise, 2023 hedeflerine doğru 
koşan Konya’da MÜSİAD ve 
odaların ortak Konya pro-

jeleri geliştirdiklerini, takip ettiklerini ve 
bu birlikteliğin devam edeceğini söyleye-
rek sözlerine başladı. 
Başkan Şimşek konuşmasının devamın-
da, “Geçmişte ülkemiz üzerinde oynana 
oyunların bugün tekrar sahnelenmesine hep 
birlikte şahit olduk. Yakaladığımız büyüme 
rakamları, sanayimizin yükselen değeri, dış 
dünyada ekonomik ve siyasi bir güç olan ül-
kemize karşı oynanan bu oyunlar beklediği 
karşılığı bulamamıştır.
Kadim medeniyetimiz bu tür sabotajlara her 
zaman direnmiş ve sağduyu sahibi milletin 
iradesi bu kalkışmaları bertaraf etmiştir. Bu 
ülkenin omurgalı duruş sergileyen insanları 
ve kurumları olduğu müddetçe Türkiye’nin 
küresel güç olması engellenemeyecektir.

Aynı şekilde hemen yanımızda cereyan 
eden olaylara da kayıtsız kalmamız bek-
lenemez. Suriye’de devletin kendi halkını 
öldürmesine “zulüm”,  Mısır’da yaşananlara 
da “Darbe” diyebilmek ancak omurgalı 
duruş sergileyenlere mahsustur. Nerede ve 
kime karşı olursa olsun darbeleri ve darbeci 
zihniyeti reddediyor, bu süreçte yaşanan 
can kayıplarından da üzüntü duyuyoruz.
Orta Doğu ve Afrika’ daki Komşu coğrafya-
larımızın ekonomik ve demokratik olarak 
ayakta durabilmesi, milletin özgür iradesi-
nin tesisi için bizlere çok önemli görevler 
düşmektedir. Kadim medeniyetimizin 
siyasetçileri, işadamları ve aydınlarında bu 
entelektüel birikim fazlasıyla mevcuttur. 
Bizler iş adamları olarak inanç ve kültür 
paydaşlığımızın olduğu bu coğrafyalarda 
kendi ülkesine faydalı olacak, kalkınmayı ve 

demokrasiyi üstün kılacak yeni bir işadamı 
ve aydın sınıfını oluşturma görevini üstlen-
meliyiz” dedi.
KSO Başkanı Kütükcü: 
“ Hedeflerimizi birlik 
ve beraberlikle 
gerçekleştireceğiz”

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Memiş Kütükcü ise, Konya’nın 2023 
hedeflerine doğru birlik ve beraberlik içeri-
sinde emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. 
Konya’nın kurum ve kuruluşları ile birlikte 
yürüttüğü Lojistik Köy, Bilim Merkezi, 
Bölgesel İnovasyon Merkezi projelerle bir-
likteliğini kurumsallaştırdığının altını çizen 
Başkan Kütükcü, yeni dönemde hedeflerin-
den birisinin de Konya’yı uluslararası yatı-
rımcılar tarafından daha çok tercih edilen 
bir şehir haline getirmek olduğunu, bunu da 
birlik ve beraberlikle yapacaklarını bildirdi. 
Türkiye’nin 18 yıl aradan sonra yatırım 
yapılabilir bir ülke haline geldiğini, geçti-
ğimiz yıl 57 bin şirketin ihracat yaparak 80 
milyonun göğsünü kabarttığını söyledi
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DARBECİ ZİHNİYETİ RED EDİYORUZ
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Mısır’da Rabiat’ul Adeviyye 
Meydanı’nda darbe karşıtı gösteri yaparken üzerlerine ateş açılarak insanların 
öldürülmesinin katliamdan başka bir adının olmadığını belirterek, “Mısır’da halkının 
üstüne ateş açanlar kendi meşruluklarını sandıkta değil silahta arayanlardır” dedi. 

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, 
Mısır’da 200’ün 

üzerinde masum insanın haya-
tının kaybetmesiyle sonuçla-
nan olayların ardından yaptığı 

açıklamada, 
“Dünya’da Arap baharıyla başla-
yan demokratikleşme hareketle-
rinin öncü ülkelerinden Mısır da 
demokrasinin önünün darbe ile 
kesilmesi tüm dünya tarafından 
izlenmektedir. Mısır’da yapılan 

darbeye darbe bile diyemeyen 
sözde demokrasi savunucusu 
ülkelerin Mısır’da yaşananlar 
üzerine bu kadar sessiz kalması 
manidardır. Dünyayı etkileyen 
demokrasi yürüyüşünde kendi 
ülkesinde halkının desteği ve 
demokratik yollarla Cumhurbaş-
kanlığı görevine seçilmiş Muham-
med Mursi’nin asker tarafından 
darbe ile görevinden alınması ve 
ardından yaşananları tarih unut-
mayacaktır. 
Yaşanan darbenin ardından 
Rabiatul Adeviyye Meydanında 
liderlerine ve demokrasiye sahip 
çıkmak isteyen masum insanla-
rın üzerine ateş açılmasının adı 
katliamdan başka bir şey değildir. 
Bugün Mısır’da yaşananlara gözle-
rini kapatanlar, Rabiatul Adeviyye 
Meydanında halkının üzerine ateş 
açanlardan bir farkı yoktur. 
Bu nedenle bizler, nerede ve kime 
karşı olursa olsun darbeleri ve 
darbeci zihniyeti reddediyoruz. 
Mısır’da yaşananlar karşısında 
hükümetimizin duruşunu destek-
liyor, Rabiatul Adeviyye de hayatı-
nı kaybedenlere Allahtan rahmet 
diliyorum” dedi.
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Üyemiz ASSAN Madeni 
Eşya-Mustafa Bacak Ziyareti

Üyemiz  İSFUR 
Otomotiv-İsmail Keleş Ziyareti

Ak Parti Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru Ziyareti

MHP Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Emin Altunel, İl 
Başkanı Tarık Taşcı Ziyareti

MHP Selçuklu Bld. Adayı 
Mine Sezer Ziyareti

Dostaeli Derneği Ziyareti Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu 
Yönetimi Ziyareti

Üyemiz PETEK Plastik 
- Kazım Öztürk Ziyareti

Üyemiz Şekeroğlu Plastik - 
Ahmet Şekeroğlu Ziyareti

Üyemiz Doğrular Medani 
Eşya- Fahrettin Doğru Ziyareti

Üyemiz FMC Hidrolik 
Mevlüt Aydın Ziyareti

Eva Yapı - Nuh Kaygısız Ziyareti
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28 Şubat Platformu Başkanı 
Ali Erdem Ziyareti

Üyemiz Eltetik Petrol - 
Ali Eltetik Ziyareti

Antalya San. ve Tic Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Erol Erkan

BON APPETİTPastanesi açılışı Diyarbakır Başkanlar Toplantısı DSİ Bölge Müdürü Mustafa 
Uzun Ziyareti

Üyemiz Doğrupen - 
Arif  Doğru Ziyareti

Üyemiz Safa Yeminli Mali Müşavirlik 
Bürosu - Bahaddin Dumancı Ziyareti

Anadoluda Bugün Gazetesi sahibi 
Ahmet Baydar Yazı İşleri Müdürü 
Mustafa Ekmekçioğlu ziyareti

ANKONDER Ziyareti

Adana İnşaat Sektör Kurul toplantısı Üyemiz Baranok Hayvancılık - 
Ali Baranok Ziyareti
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Heryerde Adalet Platformu 
Başkanı Özkan Öztürk Ziyareti

MHP Genel Bşk. Yrd. Ahmet Kenan 
Tanrıkulu- MHP Manisa Mv. Erkan Akçay-
MHP Konya İl. Tşk. Yön. Krl. Ali Göktaş

Konyaspor-Kasımpaşa maçı

Üyemiz Avukat Murat Güçlü ziyareti

Üyemiz Konya Postası Gazetesi
Ömer Kara ziyareti

Sektör Kurulları Yalova ÇalıştayıOtomotiv Sektör Kurulu

Selçuk Üniversitesi Girişimci 
Kadınlar Topluluğu Ziyareti

Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Konferansı Başkan Sunum Yaptı

Üyemiz Akdaş Beton Kalıp - Mehmet 
Akdaş ve Ramazan Akdaş ziyareti

N.E Ünv. Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker Ziyareti

Mersin Lojistik Fuarı
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Üyemiz Oktut Orman Ürünleri - 
Şaban Oktut Ziyareti

Üyemiz Ziem Elektrik - 
Ziya Özkasap Ziyareti

Yönetim Kurulu Üyemiz Kazım 
Öztürk’ün Kızının Nikah Töreni

Niyazi Usta - Mücahit Halim 
Ildırar Ziyareti

Işık Profil - Ahmet Işık Ziyareti Pehlivan Endüstriyel Mutfak- 
Mustafa Kalyon Ziyareti

13 Eylül 2013 Memleket 
Gazetesi Açılışı

KONEXPO Fuarı ziyareti

Üyemiz Anadolu Demir - 
Yahya Kelek Ziyareti

Yöneticiye Saygı Geçmişe 
Vefa Yemeği

Üyemiz Cam Plaza Yusuf  
Çıray Ziyareti

Üyemiz Altınekinli İnşaat Malzemeleri - 
Yusuf  Ziya Altınekinli Ziyareti


