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BAŞKANDAN

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı
Dr. Lütfi ŞİMŞEK

HERŞEYE RAĞMEN
PİYASAMIZ ÜRETİM VE BÜYÜME 
YÖNÜNÜ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

Geçtiğimiz yıl başlayan terör olayları 2016 
yılının ilk yarısında da ülkemiz üzerindeki 
etkisini devam ettirdi. 7 düvelle beslenen 
terör örgütleri, güvenlik güçlerimizi 
ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan 
saldırılarıyla alçak ve kalleş yönünü bir kez 
daha ortaya çıkarmıştır. Başta İstanbul ve 
Ankara gibi büyük illerimiz olmak üzere 
bir çok ilimizde askerlerimize, polisle-
rimize ve sivil halkımıza yönelik alçak 
saldırılarda bulunan terör örgütünün asıl 
hedefi ülkemizi karıştırmak ve kaos orta-
mı oluşturmaktır. Bu tür saldırılar ülkemiz 
üzerinde oynanmak istenen oyunun 
ne denli büyük olduğunu gözler önüne 
sermiştir. Saldırılar karşısında dimdik 
ayakta duran Aziz Türk Milleti, birlik ve 
beraberliğinden asla ödün vermemiştir. 
Gerek bölgemizde, gerekse de sınırlarımız 
içerisinde terörle mücadeleyi en etkin 
şekilde yürüten devletimiz, eli kanlı terör 
örgütleri bu topraklardan tamamen 
temizleninceye kadar mücadelesine 
devam etmelidir. 

Dünya genelinde yaşanan onca gelişmeye 
rağmen Türkiye ekonomisinde, 2016’nın 
ilk çeyreğinde yüzde 4,8’lik büyüme 
gerçekleşmiştir. Ülkemiz 2016 ilk çeyrek 
verileriyle dünyanın en hızlı büyüyen 20 
ülkesi arasına girmiştir. İlk üç aydaki büyü-
me oranı iş dünyası açısından son derece 
cesaret vericidir. Her alanda kendisini 
ispatlayan ülkemizin ekonomi alanında 
da ‘varım’ dediğinin bir göstergesidir. 
Ülkemizin Avrupa Birliği ülkelerinin 
tamamından daha hızlı büyümesi 
bizleri son derece sevindirmiştir. Büyüme 
rakamları pek çok yerel ve uluslararası 
sermayeye ülkemize yatırım yapması 
açısından önemli bir güven verecektir. 
Türkiye ne kadar olumsuz bir hava içine 
çekilmek istenirse istensin, piyasa üretim 

ve büyüme yönünü hiç değiştirmemiştir. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, Türkiye 
ekonomisinin büyümesini bir kez daha 
takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. 
Bize düşen görev ise, sorumluluklar 
dâhilinde dış ticaret verilerinin ihracat yö-
nünde daha yüksek değerlerde olmasını 
sağlamaktır. Tüm bu zor şartlar altında 
büyük sorumluluk alarak üretmekten 
vazgeçmeyen ve ülkemizin büyümesinde 
kilit rol oynayan sanayicilerimizi ve 
işadamlarımızı bir kez daha kutluyoruz.
İş dünyası açısından 2016 yılının zor bir 
dönem olduğu aşikârdır. Bu zor şartlar 
ülkemizi ve şehrimizi 2023 için önümüze 
koyduğumuz hedeflerden alıkoyamaya-
caktır. Dünya ekonomilerindeki daralma 
ve krize rağmen büyümesini istikrarlı bir 
şekilde sürdüren ülkemiz ekonomisinin 
önümüzdeki dönemlerde daha da iyi 
noktalara geleceğine inancımız tamdır. 

  Bölgemizdeki savaş ve 
çatışma ortamı hem ülkemizin hem de 
şehrimizin ihracatını olumsuz etkilemiştir. 
Bunun telafisi için yeni pazarlar arıyoruz. 
İhracat hedeflerimize katkı sağlaması için 
birçok ülkeye iş seyahatinde bulunduk. 
Düzenlediğimiz bu geziler, bölgemizde 
yaşanan olaylar ve ülkemizdeki 1 Kasım 
seçimleri öncesi belirsizlik ortamı nede-
niyle ihracatta yaşadığımız kaybın telafisi 
açısından son derece önemlidir. 

MÜSİAD Konya Şube üyelerinden 
oluşan iş adamları heyeti ile 7 gün 
boyunca Nijerya’da önemli temaslarda 
bulunduk; Lagos, IMO, Abuja ve Kano 
Eyaletlerinde ikili görüşmeler yaptık. 
Sağlık, inşaat, otomotiv yedek parçaları, 
makine, metal, maden, tekstil-deri ve 
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 
Konyalı iş adamlarımız ve Nijeryalı 

firmaların yetkililerinin katılımıyla B2B iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik. Eyaletlerin 
yatırım ve iş fırsatları hakkında bilgi aldık. 
Görüşmelerimizde Nijeryalı sanayici ve 
işadamları heyetini de yatırım fırsatlarını 
değerlendirmek üzere Konya’mıza davet 
ettik. Nijerya Federal Cumhuriyeti IMO 
Eyalet Valisi Rochas Okorocha’ya iade-i 
ziyarette bulunduk. Toplantılarımızda 
yatırım fırsatları, yeni işbirlikleri ve Türk 
iş adamlarına sunacakları kolaylıklar 
hakkında bilgiler aldık ve MÜSİAD Konya 
heyeti de karşı kanata, Konya’da yatırım 
ortamı, yabancı yatırımcılara sunulan ko-
laylıklar ve Konya sanayisi ile ilgili önemli 
bilgiler verdi. Bu ziyaretimizin meyvelerini 
önümüzdeki günlerde toplayacağımıza 
inanıyoruz.

Öte yandan, İstanbul Sanayi Odası 
tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
listesinde Konya’nın köklü 10 firması ile 
temsil edilmesi iş dünyası olarak bizleri 
memnun etmiştir. Ancak şehrimizi temsil 
eden firmaların bir önceki yıla göre aynı 
sayıda olduğunu görmekteyiz. Seksenden 
fazla sektörde üretim ve 178 ülkeye 
ihracat yapan Konya sanayisinin listede 
yeterli oranda bulunmadığını ifade etmek 
istiyorum. ISO 500 deki Konyalı firma 
sayısının daha da artırılması gerekmek-
tedir. Ahilik geleneğinden gelen Konya 
sanayisi bunu başaracak alt yapıya ve 
güce sahiptir. Bu vesile ile listeye girerek 
şehrimizi temsil eden başta MÜSİAD Kon-
ya Şube üyesi firmalarımız Konya Şeker, 
Akova Süt, Helvacızade olmak üzere Eti 
Alüminyum, Tümosan, Pakpen, Ova Un, 
Konya Çimento, Aydınlar ve Hekimoğlu 
Un firmalarımızın bütün yönetici ve 
çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının 
artarak devam etmesini diliyorum. 

65’inci Hükümetten İş âleminin aktörleri 
olarak beklentilerimizi Başbakan ve de-
ğerli kabine üyelerine değişik vesilelerle 
iletmiştik. MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
yeni hükümetten ülkemizde huzur, güven 
ve istikrarın sağlamlaştırılmasının yanı 
sıra üretim ve ekonominin de öncelikli 
olarak değerlendirilmesini istedik.
2002 yılından bu güne ekonomi politika-
larının ve başarı hikâyesinin son yıllarda 
durağanlaştığı bir vakıadır. 
10.000 $ milli gelir bandına sıkışan 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine koşturacak 
yeni bir heyecana, yeni bir ekonomik 
hikâyeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Orta gelir tuzağının aşılmasına dönük 
devlet ve millet olarak yeni bir ekonomik 
model ortaya konulmalıdır. 
Merkez Bankasının sürdüre geldiği salt 
Enflasyon odaklı para politikasının yerine, 
beklentimiz enflasyon hedeflemesinin 
yanında Büyüme ve İstihdamı da dikkate 
alan yeni bir para politikası üretmesi-
dir. Tek argümanı faiz olan bir model 
Türkiye’ye dar gelmektedir.

Üretime dayalı bir ekonomi ve sanayi 
politikası geliştirilmesi ülkemizin geleceği 
için her şeyden daha önemlidir. Bunun 
artarak sürdürülebilirliğini sağlamak için 
politika yapıcılarımızın üzerine düşen her 
şeyi yapmalarını bekliyoruz. Son yıllarda 
sanayide işverenlerimizin ağır baskılar 
altında çalışmak yerine üretimden çıkıp 
daha düşük riskli faaliyet alanlarına 
yöneldiklerini görüyoruz. Sayın Başba-
kanımızın göreve geldiğinde ifade ettiği 
gibi yatırımcının, üreticinin, işadamla-
rının önüne “turkuaz halı” sermeliyiz ki 
burada sabit kalsınlar, bizde ülke olarak 
gücümüzü, istihdamımızı ve rekabetimizi 
koruyabilelim.



Ülkenin yanında, Konya’mızda 
da ihtiyaç boyutu her geçen 
gün artan büyük ölçekli alt 
yapı yatırımlarının bir an önce 
başlamasını, başlanmış olanların 
da ivedilikle bitirilmesini iş âlemi 
olarak yeni hükümetimizden 
beklediğimizi ifade etmek istiyo-
rum. Konya bunları hak eden bir 
şehirdir. Konya sanayisi ve tarımı 
için önemli mamul ve ürünlerini 
limanlara ulaştıracak ve dünyanın 
dört bir tarafına taşınmasını 
sağlayacak Konya Lojistik Merke-
zinde biran evvel sona gelinme-
lidir. Mersin limanına Konya’yı 
bağlayacak, Türkiye’ye alternatif 
bir Marmara kazandıracak olan 
Konya, Karaman, Mersin Ekonomi 
ve Sanayi Koridorunun temelini 
oluşturacak yük ve yolcu taşıya-
cak olan hızlı tren projesinin de 
denizi görmesini beklemekteyiz. 
Yine aynı evsaftaki Antalya 
Konya Kayseri hızlı tren hattının 
planlandığı gibi 2023 yılında 
hizmete açılmasını bekliyoruz. 
YHT garımızın yapılacak oluşuna 
sevinirken, Metro Konya projemi-
zin de başlamasını istiyoruz.
Kentimizi tam bir çember şeklin-
de çevreleyecek, 122 kilometrelik 
Konya Çevre Yolu projesinin de 
başlandığı gibi bitirilmesini, 
Türkiye’nin en büyük yol ağı 
ihtiyacı olmasına rağmen hiç oto-
yolu olmayan Konya’ya eşdeğer 
kalitede bir çevre yolu yapılma-
sını beklemekteyiz. Kentimizin 

ihracat ve turizm potansiyeli göz 
önünde bulundurulduğunda, 
Konya’dan yurtdışına tarifeli 
seferlerinin başlatılması önem 
arz etmektedir.
Tarım ve sanayi şehri Konya’mızın 
her geçen gün artan su ihtiyacı-
nın da ivedilikle değerlendirilip, 
havza dışı kaynaklardan Konya 
Ovasına su getirilmesinin zarure-
tini altını çizerek ifade ediyorum. 
Mavi tünel çok başarılı bir örnek 
olmuş ve peşi sıra yeni projelerin-
de yapılabileceğini göstermiştir.

Anadolu Selçuklu mimarisi, ahilik 
geleneği ve ticaret kervanları 
açısından son derece önemli olan 
Kuruçeşme Han ile ilgili de sizlere 
bilgi vermek istiyorum. Kuru-
çeşme Han, 13. yüzyıl Selçuklu 
hanlarından biridir. 1207 yılında 
I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci 
saltanat döneminde yapılan 
handa 2007 yılında temizlik 
kazısı yapılmış ve ardından 2015 
yılında restorasyonu tamamla-
narak şehrimize kazandırılmıştır. 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak tari-
himize sahip çıkarak birçok sosyal 
aktiviteleri ve önemli programları 
duvarlarına tarihin kokusunun 
sindiği hanımızda gerçekleştirdik. 
Geçmişten geleceğe ticaretin 
gelişimini temsili olarak ortaya 
koymak amacıyla “Mâzi’den Âti’ye 
Ticaret Kervanı Yürüyüşü” prog-
ramı ve K.K.T.C.–Konya Ekonomi 
Çalıştayı düzenledik. Geleneksel 

Müsiad pikniği ve Genç Müsiad’lı 
kardeşlerimizin Türkiye buluş-
ması yine hanımızda gerçekleşti. 
Handa gerçekleştirdiğimiz bu 
tür organizasyonlarımız o kadar 
etkili olduk ki, ulusal ve yerel 
basın da oldukça geniş yer aldı. 
Ayrıca Ramazan ayı içerisinde 
Kadir gecesini idrak ederek, iftar 
ve sahurumuzu yine Kuruçeşme 
Han’ımızda yaptık. Genç MÜSİAD 
üyeleri de burada iftar prog-
ramları organize ettiler. Bu tür or-
ganizasyonları gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. 

2011 yılından beri devam eden 
iç savaş nedeniyle göç ederek ül-
kemize ve Konya’mıza yerleşerek 
yaşamını sürdüren Suriyeli sayısı 
giderek artmaktadır. MÜSİAD 
Konya Şubesi tarafından hazırla-
nan Konya’daki Suriyeli Misafir-
lerin Ekonomik Potansiyelleri ve 
İşbirliği İmkânlarının Belirlenme-
si Araştırma Raporumuz birçok 
kamu kurumu tarafından takdirle 
karşılanarak örnek alınmıştır. 
Ülke genelindeki birçok sanayi 
ve ticaret odası Arapça raporlar 
çıkartmış ve çalışmalarını bu 
yönde sürdürmüştür. Milli Eğitim 
Bakanlığı da Arapça eğitimlerine 
önem vererek ders sayılarında 
artışa gitmiştir. MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, Suriyeli göçmenle-
rin şehrimize ekonomik katkıla-
rının yanında daha insani şart-
larda yaşama ve çalışma imkânı 

sunulmasını hedeflemiştik. Bu 
hedefimize de Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 
Suriyelilere verilen çalışma izni 
ile ulaşmış bulunmaktayız. Bu sa-
yede de şehrimizde kayıtdışılığın 
da önüne geçmiş bulunmaktayız.
Belirli kriterlere haiz Suriyelilere 
vatandaşlık verilmesi konusu da 
raporumuzda yer almaktadır. 
Hazırladığımız raporu dikkate 
alarak çalışmalarını bu yönde yü-
rüten bütün kurum ve kuruluşlara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Sevgili MÜSİAD Konya Şube 
Üyelerim ve dostlarım, yaşanan 
gelişmelerin doğrultusunda eko-
nominin aktörleri olarak gelecek 
dönemlerden beklentilerimizin 
yüksek olduğunu ifade ederken, 
sizlere Hz. Pir’in şu sözüyle veda 
etmek istiyorum; 

Her gün bir yerden göç-
mek ne iyi.
Her gün bir yere konmak 
ne güzel.
Bulanmadan, donmadan 
akmak ne hoş.
Dün, dünle beraber gitti, 
cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne 
ait.
Şimdi yeni şeyler söyle-
mek lazım.

Kalın sağlıcakla…
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 GÜN DEMOKRASİ 
VE MİLLİ İRADEYE 
SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 15 Temmuz 
Cuma gecesi gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Aziz Türk Milletimizin 
darbeyi püskürttüğünü kaydeden Başkan Şimşek, “sokaklara sahip çıkmaya devam etmeliyiz” dedi. 

Başkan Şimşek, “yaşanan 
olaylarda şehit düşen başta 
güvenlik görevlilerimiz olmak 
üzere sivil vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılarımı-
za da acil şifalar diliyoruz. 

Ülkemiz tarihi bir gün yaşıyor. 
Demokrasiyi ve milli iradeyi 
sekteye uğratmaya çalışan 

güçler bir kez daha harekete 
geçti. Gün, demokrasi ve milli 
iradeye sahip çıkma günüdür. 
Gücünü milletten almayan 
hain bir grubun kalkışması, 
meşru hükümeti alaşağı etme 
çabası sonuçsuz kalacaktır. 
Bütün halkımızı bu kalkış-
maya karsı demokrasinin ve 
milli iradenin yanında olmaya 

çağırıyoruz.

Askerle vatandaşı karsı karsıya 
getirme cabaları sonuçsuz 
kalacak, milletimizin özgür-
lük ve demokrasi hakki bu 
anti demokratik, vatan haini 
kalkışma ile engelleneme-
yecektir. Herkes bilmelidir ki 
MÜSİAD olarak demokrasiye 

ve milli iradeye sahip çıkacak 
vatandaşlarımızın yanındayız.

Milli irade tankla, topla bas-
tırılamayacak kadar güçlü-
dür. Milletimiz bir kez daha 
demokrasiye sahip çıkmıştır. 
Allah aziz Türk Milletimizin yar 
ve yardımcısı olsun.”
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DARBEYE KARŞI 
BAYRAK AS



KONYA MİLLİ İRADESİNE
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya 
Sanayi Odası Başkan Vekili ve İpekyolu Derneği Başkanı Tahir Şahin, Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, TÜMSİAD Konya Şube 
Başkanı Cemalettin Akpınar, Konya Platformu Başkanı Mehmet Ali Çelik, DERSİAD Konya Şube Başkanı Musa Özkan, SELSİAD 
Genel Başkanı İsmail Hakkı Kolat, Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Vehbi Demirci, KONTİMDER Başkanı Osman Başaran, 
KOSGİAD Başkanı Ali Gürbüz Dayıoğlugil, TÜRSAB Bölge Başkanı Kazım Yanar katıldı. 

Konya İş Dünyası adına ko-
nuşan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
milli iradeyi korurken şehit 
düşen güvenlik görevlile-
rine ve sivil vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diledi. 
Başkan Dr. Lütfi Şimşek, 

“Türk Milleti, 15 Temmuz 
Cuma gecesi yaşananları ve 
bu geceyi yaşatanları hiçbir 
zaman unutmayacaktır. 
Emirlerini milletin iradesin-
den değil, ülkemizi karıştır-
mak ve büyümesine engel 
olmak isteyen uluslararası 
güç odakları ve hain şebe-

kelerden alan cuntacılar 
darbe girişiminde buluna-
rak, başta Türkiye Büyük 
Millet Meclisini bombalamış 
ve masum vatandaşlara ateş 
açarak korkunç bir terör 
saldırısına dönüştürmüş-
tür. Yapılan bu kanlı eylem, 
devletimizin ve milletimizin 

kahramanca direnişi sonucu 
başarılı operasyonlarla püs-
kürtülmüştür. İş dünyasının 
temsilcileri olarak, bugün 
de cesur milletimizin ve 
milli iradeyi arkasına alan 
seçilmiş meşru hükümetin 
yanında olduğumuzu ilan 
etmek istiyoruz. 



SAHİP ÇIKTI

Milli irademize ve demokra-
siye sahip çıkmak için mey-
danları dolduran, tankların 
üzerine çıkan kahraman mille-
timiz, yalnızca darbe girişimini 
püskürtmekle kalmamış, aynı 
zamanda “Türkiye’de darbe” 
deyimine son vermiştir.  Bu 
bakımdan 15 Temmuz, yalnız-
ca Türkiye’nin değil, dünyanın 
da Milli İrade Bayramı olmuş-
tur.  Bu süreçte, öncelikle 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 

Tayyip Erdoğan ve Sayın Baş-
bakanımız ile hükümetimizin 
kararlığı halkımızı cesaretlen-
dirmiştir.
Yine, darbeye kalkışanlara 
tek bir ağızdan karşı çıkan 
parti liderleri ile STK’larımızın 
sağduyulu açıklamalarına 
ve basınımızın darbe karşıtı 
tutumuna, Demokrasimize 
sahip çıkan necip milletimize, 
emniyet güçlerimize, darbe 
girişimine destek vermeyen 

ordu mensuplarımıza tek tek 
teşekkür ediyoruz.

Aziz Türk Milletimiz birlik 
ve beraberliğinden ödün 
vermeden, egemenliğin 
kayıtsız şartsız Türk Milletine 
ait olduğunu bütün dünyaya 
bir defa daha göstermiştir ve 
göstermeye devam edecektir.  
Milletimizin, bu gibi olayların 
bir daha yaşanmaması için 
tedbir ve teyakkuz halinde 

kalması önemlidir.  
Gün milli iradeye ve demokra-
siye sahip çıkma günüdür. Bü-
tün vatandaşlarımızı evlerine, 
işyerlerine, araçlarına bayrak 
asmaya ve meydanları boş 
bırakmamaya davet ediyoruz.
“Geceye yenilmeyen her 
insana, ödül olarak bir sabah, 
bir gündüz ve bir güneş 
vardır”. Allah yar ve yardımcı-
mız olsun, bu millete bir daha 
karanlık geceler göstermesin.
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GENÇ STK TEMSİLCİLERİ 

MİLLİ İRADEYE 
SAHİP ÇIKTI

Hükümet Meydanında 
basın açıklaması 

yapan Konya’daki genç 
STK’ların temsilcileri 

darbeci zihniyete sert 
tepki gösterdi.

Düzenlenen basın 
açıklamasına Genç 
MÜSİAD Konya 
Şubesi, Konya 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi, TUSKAD, TÜGVA, 
Mevlana Uluslararası Öğrenci 
Derneği, EYAD, Ravza Vakfı, 
Genç TÜMSİAD, Genç Mehir, 
TURSİAD, TOBB Konya Genç 
Girişimciler Kurulu, Genç 
Memur-Sen, Ender Gençlik 
Vakfı, Genç ASKON, İki Doğu 
İki Batı Derneği ve Genç İrfan-
Der’in bulunduğu Konya Genç 
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.  
Grup adına açıklamayı yapan 
MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik 
Kurulu Başkanı Emre Babayi-
ğit, “Milli irademize kast edilen 
15 Temmuz gecesi tarihimize 

tıpkı eski darbe girişimleri gibi 
kara bir leke olarak geçmiştir. 
Gücünü ve emirlerini millet-
ten almayan gözü dönmüş, 
akıl ve firaset yoksunu bir 
grup cuntacı, hain şebekelerin 
maşası olarak bir darbe giri-
şimi olarak başlatılıp Türkiye 
Büyük Millet Meclisini bom-
balamak ve masum vatandaş-
lara ateş açmak gibi korkunç 
saldırılara dönüşen eylemleri, 
devletimizin ve milletimi-
zin kahramanca direnişi ve 
başarılı operasyonlarıyla son 
bulmuştur. Bütün halkımız 
hep bir olduk diri olduk ve 
Elhamdülillah birlikte Türkiye 
olduk. İktidar muhalefet bü-
tün siyasi partiler sivil toplum 
örgütleri ve halkımız demok-
rasinin yanında durarak millet 

iradesine sahip çıkmışlardır. 
Millet egemenliğini karart-
maya çalışılması teşebbüsü-
nün bu çağda hiçbir zaman 
başarıya ulaşılamayacağını bir 
kez daha görmüş olduk. Gün 
demokrasi ve milli iradeye 
sahip çıkma günüdür. Darbe 
girişimlerinin ilk dakikaların-
dan beridir tüm teşkilatları-
mızla meydanları doldurduk 
ve tek vücut olduk. Anti 
demokratik haller içerisinde 
olan hainlere fırsat vermeye-
ceğimizi göstermiş olduk. En 
büyük arzusu Şehadet olan bu 
şehrin gençliği şimdi olduğu 
gibi bundan sonrada vatanı-
na, namusuna, iradesine sahip 
çıkacaktır. Bu tür girişimlerin 
bir daha yaşanmaması için 
tedbir ve teyakkuz halinde 

olduğumuzun bilinmesini 
isteriz. Bu ülkenin bu günü ve 
geleceği olan biz gençler mil-
letin iradesine sahip çıkmanın 
sadece vatanımızda değil 
İslam ümmetinde bir dirilişe 
vesile olacağını ve inşallah 
çok yakında ümmet birliğinin 
oluşacağına inanmaktayız. Ya-
şanan bu elem verici olaylarda 
şehit düşen başta güvenlik 
güçlerimiz olmak üzere sivil 
vatandaşlarımıza Allahtan 
rahmet diliyor, yaralılarımıza 
da acil şifalar diliyoruz. Allah’ın 
yardımıyla bugün nasıl 
muzaffer olduysak, inşallah 
en kısa sürede birlik içinde 
yaralarımızı saracak ve daha 
güçlü olarak yolumuza devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
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İBRAHİM ÖZEN’E 

GEÇMİŞ 
OLSUN 
ZİYARETİ
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15 TEMMUZ DARBE 
GİRİŞİMI VALİLİK ÖNÜ
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15 TEMMUZ DARBE 
GİRİŞİMİ BAŞKAN ŞİMŞEK 

KALABALIĞA HİTAP ETTİ

PERŞEMBE BAŞKAN ŞİMŞEK 
İSTANBUL’DA BAŞLADIĞI 

YERDEYİZ MİTİNGİNE KATILDI



İFTAR PROGRAMINDA 
   KONYALILAR GELENEKSEL 

BİR ARAYA GELDİ  

98

MÜSİAD Konya Şubesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından “Birlikte Konya’yız” sloganıyla her yıl 

Ankara’da düzenlenen Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması programının 11’incisi Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan’ın onur konuğu olarak katıldığı organizasyonla gerçekleştirildi. 

Programa Ankara’da görev yapan Konyalıların 
yanı sıra, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, 
Yasin Aktay, Konya Milletvekilleri Abdullah Ağra-
lı, Ziya Altunyaldız, Mehmet Babaoğlu, Hüsniye 
Erdoğan, Muhammed Uğur Kaleli, Ömer Ünal, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sivil toplum 
kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri, yerel ve 
ulusal basın mensupları ve çok sayıda davetli 
katıldı. 
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İftar yemeğinin ardından programın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “ 
11 Ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde İstanbul 
Atatürk Havalimanı’ndaki hain saldırıyla sarsıldık. Acımız 
çok büyük. Yastayız. Yine bölücü terör örgütüyle çatışmada 
şehit olan Konyalı askerimizi toprağa verdik. Terör saldırı-
larında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. 
Ülkemizin istikrarını ve huzurunu bozmak isteyenler masum-
ları katletmektedir. Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi asla 
ve asla durdurulamayacaktır. Terör eylemlerine karşı hiçbir 
zaman korkmayacağız ve yılmayacağız. Bu akşamki prog-

ramımıza da bazı değişikliklerle devam ediyoruz ki dosta 
düşmana dimdik ayakta olduğumuzu gösterelim, Konya 
olarak bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu 
ilan edelim. Bedeli ne olursa olsun Terör örgütleri ve onların 
alçak mensupları topraklarımızdan tamamen temizleninceye 
kadar, sınırlarımızın içindeki ve dışındaki terör odaklarıy-
la, her türlü şer cephesiyle, paralel yapıyla mücadelenin 
kararlılıkla devam etmesi gerektiğini buradan bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Her köşesi aziz şehitlerimizin kanı ile 
yoğrulan vatanımızın ne bölünmesine, ne parçalanmasına 
nede geleceğiyle oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. 
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65’inci Hükümetten İş âleminin temsilcileri olarak 
beklentilerimizi Başbakan ve değerli kabine üyeleri-
ne değişik vesilelerle iletmiştik. Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım’ın göreve geldiğinde ifade ettiği gibi 
yatırımcının, üreticinin, işadamlarının önüne “turku-
az halı” sermeliyiz ki burada sabit kalsınlar, bizde 
ülke olarak gücümüzü, istihdamımızı ve büyümemizi 
koruyabilelim... Bu büyümeye Konya olarak da or-
tak olmak istiyoruz. Konya sanayisi için tartışmasız 
öneme sahip olan Konya Lojistik Merkezinde artık 
sona gelinmelidir. Türkiye’ye alternatif bir Marmara 
kazandıracak olan Konya, Karaman, Mersin Ekonomi 
ve Sanayi Koridorunun temelini oluşturacak, yük de 
taşınacak olan hızlı tren projesinin denizi görmesini 

beklemekteyiz. Yine aynı evsaftaki Antalya Konya 
Kayseri hızlı tren hattının planlandığı gibi 2023’te 
yola çıkmasını bekliyoruz. İhalesi yapılan Konya YHT 
Garı için teşekkür ederken, Metro Konya’nın da dâhil 
edilmesini bekliyoruz. Şehrimizi kuşatacak, 122 kilo-
metrelik Konya Çevre Yolu projesinin de başlandığı 
gibi bitirilmesini isterken, otoyolu olmayan Konya’ya 
eşdeğer kalitede bir çevre yolunun da yapılmasını 
bekliyoruz. Odalarımız ve Büyükşehir Belediyesiyle 
birlikte hazırlıklarını bitirdiğimiz, şehrin sanayisine ve 
ihracatına güç katacak olan TOKİ Sanayi Sitesi proje-
mizin de hayata geçirilmesinin vaktinin geldiğini hatta 
geçmek üzere olduğunu huzurlarınızda tekrarlamak 
istiyorum” ifadelerini kullandı. 



Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Çelik ise yaptığı konuşmada İstanbul’daki alçak 
terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı 
diledi. Türkiye’nin nereden gelirse gelsin teröre boyun 
eğmeyeceğini ve haklı davasından vazgeçmeyeceğini 
belirten Çelik, “Devletimizin terörle mücadele konu-
sunda attığı her adımı destekliyoruz” dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun’da İstanbul 
Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda ve terörle mücade-
lede şehit düşenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına 
başsağlığı diledi. 

Sorgun, “Bu coğrafyada ayakta kalmak için gözleri 
dört değil sekiz açmak gerekmektedir. Bin yıl önce 
batıdan haçlıların, doğudan Moğolların buraya gelme-
ye çalışmıştır.
 Nasrettin Hoca herhalde boşuna söylemedi, ‘burası 
dünyanın merkezi’ diye. Bu coğrafya arzın merkezidir. 
Teröre en iyi cevabı da Konya, bu iftar buluşmasın da 
vermektedir. Kim Türkiye ile uğraşırsa mutlaka karşılı-
ğını görecektir” ifadesini kullandı. 

Programda son olarak söz alan Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan da “Göklerin kapılarının açık olduğu bu müba-
rek Ramazan gününde Konyalı hemşehrilerimle bir-
likte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Biz Birlikte 
Konya’yız. Mübarek Ramazan ayında gözü dönüş 
caniler birliğimizi ve huzurumuzu hedef aldılar. İnsan-
lıktan nasibini almamış hangi amaca hizmet ettiği belli 
olmayan bu hainler, 42 vatandaşımızı katlettiler. 

Bu aziz millet, bu aziz devlet böyle saldırılara boyun 
eğecek değildir. Bu saldırılar bizim daha çok kenet-
lenmemizi sağlıyor. Terörle mücadele azmimizi daha 
da artırıyor. Emin olun bu mücadeleden son teröristi 
de yok edinceye kadar vazgeçmeyeceğiz. Biz diğer 
ülkelerden de aynı kararlılığı bekliyoruz. Bu örgütlerin 
ne dili, ne dini, ne de ırkı var. Her an her yerde ortaya 
çıkabilirler. Bunlara karşı başarılı olmak için topye-
kün mücadele şart. Ama birini ayırıp o iyi diğeri kötü 
demek doğru bir yaklaşım değildir. Bizim için terör te-
rördür. Terörist teröristtir. Müttefiklerimizin önümüzdeki 
günlerde doğru adım atacağını düşünüyoruz. 
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Biz birlikte Konya’yız birlikte Konya olmadan birlik-
te Türkiye olamayız. Konya iline yönelik yapılan ve 
bundan sonraki süreçte yapılacak olan yatırımlarla 
ilgili olarak da öncelikle şuna emin olmanızı istiyorum; 
Konya’nın hiçbir yatırımı yarım kalmayacak. Kalmaya-
cağı gibi yeni yatırımlarımız olacak ve bunları süratle 
tamamlayacağız. Çevre yolu projesi devam ediyor. 
Proje devam ediyor ve yatırım programına alındı. Etüt 
proje çalışmalarımız tamamlanır, tamamlanmaz ya-
pım aşamasına geçeceğiz. Lojistik Merkez ve Antal-
ya, Konya, Beyşehir ve Kayseri turizm hızlı tren hattı 
ile ilgili de proje çalışmaların da son aşamaya gelin-

miştir. Proje biter bitmez yapım aşamasına geçeceğiz. 
Konya Karaman mersin hızlı tren hattının da alt yapısı 
tamamlandı. Şuna da emin olun Konya için ne gereki-
yorsa biz yapmaya hazırız” ifadelerine yer verdi. 

Program, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konya 
Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Ser-
best Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, Bakan Elvan’a hediye takdimi ve 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu… 
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“KIBRIS MESELESİNİN 
ÇÖZÜME KAVUŞMASI 
HERKESİN YARARINA OLACAK”

K.K.T.C. Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay bir dizi temaslarda bulunmak 
üzere geldiği Konya’da MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Kıbrıs 

Meselesinde Dini Liderlerin Rolü konulu toplantıya katıldı. Toplantıya MÜSİAD 
ve Genç MÜSİAD üyeleri ile çok sayıda davetli katılım sağladı. 

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya 
Şube Başkan Vekili 

Mehmet Ali Korkmaz, “Kıb-
rıs meselesi yapısı itibari ile 
Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin 
yanı sıra ülkemizi de yakın-
dan ilgilendiren bir konudur. 
Özellikle son dönemde 
sorunun çözümüne yöne-
lik önemli adımlar atılıyor. 
Ada’da yaşanan sorun çok 
yönlü ele alınması gereken 
bir durum. Bu toplantımızda 
da sorunun dini yönünü ve 
süreçte dini liderlere düşen 
rolü ele almak istedik” dedi.
Kıbrıs’taki barış süreci-
nin devam ettiğini ve bu 
konuda olumlu gelişmelerin 
yaşandığını ifade ederek 
konuşmalarına başlayan 
K.K.T.C. Din İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Talip Atalay, “Kıb-
rıs meselesi, başta Ada’da 
yaşayanlar olmak üzere, 
Türkiye’nin Yunanistan’ın 
ve Dünya kamuoyunun 
uzun yıllardır odaklandığı 
bir konu. Bu sorunun çözü-
mü sadece Kıbrıs Halkını 
değil; anavatanımız olan 
Türkiye açısından da son 
derece önem arz etmek-
tedir. Dini liderler Kıbrıs 
sorununun çözümünde 
çeşitli dönemlerde etkin 
rol oynamış ve sorumluluk 
almışlardır. Son dönemde 
de uzun yıllardır süren bu 

meselenin çözüme ka-
vuşturulması noktasında 
önemli gelişmeler yaşanı-
yor. Şu anda işleyen barış 
sürecindeki dini liderlerin 
rolü siyasi sürece destek 
mahiyetinde ilerlemektedir. 
Bu destek dini çatışmalara 
yol açacak şekilde değil; 
ırkçılığın, etnik ayrımcılığın 
ve coğrafyacılığın dışında, 
dinin evrenselliği çerçeve-
sinde hakların korunarak bir 
arada yaşanması doğrul-
tusunda cereyan etmelidir. 
Dini liderlerin bu konuda 
duyarlı olması gerekir. Biz 
bu konuda gerekli hassasi-
yeti göstermekteyiz. Ada’da 
yaşanan durumun barış sü-
reci olarak adlandırılmasının 

Dünya üzerinde ve özellikle 
de Ortadoğu’da yaşanan 
savaş ve kaosun çözüme 
kavuşturulmasının ötesinde, 
farklı anlamlar taşıdığının 
da özellikle bilinmesi gerek-
mektedir. Çünkü Kıbrıs’ta 
zaten fiilen bir barış söz ko-
nusudur. Burada amaçlanan 
uluslararası ambargoların 
tamamen kalktığı, tanınmış 
bir yapı içerisinde sürdürüle-
bilir ve kalıcı bir barıştır. Her 
iki tarafın kabul edebileceği 
bir kalıcı barışın sağlanması 
herkesin yararına olacaktır. 
Bu sayede Türk tarafı da 
Dünya’ya entegre olarak 
hem ticaret hem de turizm 
noktasında çok daha iyi 
noktalara gelecektir. Bu 

durum Türkiye’nin de elini 
güçlendirecek bir geliş-
medir. Kıbrıs’a uygulanan 
ambargonun tam anlamıyla 
kalkması aynı zamanda 
Türk ürünlerinin Avrupa ve 
Dünya pazarlarına daha 
fazla girmesine de zemin 
hazırlayacaktır. Kıbrıs 
meselesinde şu anda süreç 
hem dini hem de siyasi açı-
dan olumlu ilerlemektedir.  
Bizim bu konudaki en büyük 
beklentimiz uzun yılladır de-
vam eden Kıbrıs sorununun 
Kıbrıs Türkünün de hakları-
nın ve güvenliğinin garanti 
edildiği kalıcı çözüme bir 
an önce kavuşturulmasıdır” 
ifadelerine yer verdi.   
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“MÜSİAD KONYA’DAN
REKTÖR ŞAHİN VE 
REKTÖR YARDIMCILARINA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerinden 
oluşan MÜSİAD heyeti, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. 
Dr. Hüseyin Kara’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini iletti.    

Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin 
ziyareti esnasında 

konuşan MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “Konya, son yıllarda 
her alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da önemli mesafe 
kat etmiş durumda. Özellikle 
son on yılda üretim ve ihracat 
alanında yakaladığı ivme ile 
Türkiye’nin tahıl ambarı olma-
sının yanı sıra Kobi başkenti 
ve sanayi merkezi haline ge-
len Konya’mız aynı zamanda 
üniversiteler şehri olarak 
da anılmaya başlanmıştır. 
Reel sektörün temsilcileri 
olarak şehrimizin üretim ve 
eğitim alanında sahip olduğu 
büyük potansiyelin harekete 
geçirilmesi adına üniversite-
sanayi işbirliğinin sağlanması 
gerektiğini ve bu konuda üze-
rimize düşeni yapmaya hazır 
olduğumuzu her platformda 
dile getiriyoruz. İş âleminin 
aktörleri olarak Üniversite-sa-
nayi işbirliği ve mesleki eğitim 
konusunu ülkemizin geleceği 
ve 2023 hedefleri açısından 
stratejik öneme sahip olduğu-

nu bir kez daha dile getirmek 
istiyoruz. MÜSİAD olarak, 
gerek lise gerekse de üniver-
site eğitimleri dönemlerinde 
bilhassa da mesleki eğitim 
alanında öğrenim gören 
öğrencilerimize uygulanan 
müfredatın iş yaşamında 
pratiğe dönüşecek şekilde dü-
zenlenmesinin iş dünyasının 
günümüzde büyük sorunlar 
yaşadığı nitelikli eleman ko-
nusuna da büyük katkılar sağ-
layacağı kanaatini taşıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
kırk yılı aşkın süredir şehri-
mize eğitim alanında hizmet 
eden Selçuk Üniversitemiz 
ile bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da işbirliği 
içerisinde olacağımızı ifade 
etmek istiyor, yeni görevinizde 
başarılar diliyoruz” şeklinde 
konuştu. Ziyaretten dolayı 
memnuniyet duyduğunu be-
lirten Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin 
de, “Şehir olarak her alanda 

yakalanan bu ivmenin artarak 
devam etmesi adına bizler de 
görevi devraldığımız günden 
itibaren çalışmalarımıza baş-
ladık. Selçuk Üniversitemizi 
daha iyi yerlere taşımak adına 
önümüzde önemli projeleri-
miz mevcut. Bu projelerin ve 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
hayata geçirilmesi adına 
şehrimizin tüm yapı taşlarıyla 
birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Köklü bir geçmişe sahip olan 
ve tarihi boyunca sayısız 
bilim adamı ve akademisyen 
yetiştiren üniversitemizin iş 
dünyası ile uyum halinde 
çalışması adına sanayici ve 
işadamlarımız ile her zaman 
işbirliği içerisinde olacağımızı 
özellikle vurgulamak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.                                                 
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“MİLLETİMİZİN 
BAŞI SAĞOLSUN”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, terör örgütü tarafından 
Ankara’da gerçekleştirilen ve aralarında askeri personelimizin ve sivil 

vatandaşlarımızın da olduğu 28 kişinin hayatını kaybetmesi, 61 kişinin de 
yaralanması ile sonuçlanan hain terör saldırısı ile ilgili taziye mesajı yayınladı. 

Şimşek, yaptığı yazılı açıkla-
mada, “Eli kanlı terör örgütü 
ve onların ülkemiz içerisinde-
ki işbirlikçilerinin askeri per-
sonelimizi ve sivil vatandaşla-
rımızı hedef alan kalleş terör 
saldırısı, terörün kirli yüzünü 
bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. Terörün dilinin, 
dininin, ırkının ve mazeretinin 
olamayacağını bu vesile ile 
tekrar vurgulamak istiyoruz. 
Yaşanan olaylardan dolayı 
derin üzüntü içerisindeyiz. 
Gerek bölgesinde ve gerek-

se de sınırlarımız içerisinde 
terörle mücadele noktasında 
etkin mücadele yürüten dev-
letimizin bu konudaki kararlı 
tutumunu bugünden itibaren 
de sürdüreceğine inancımız 
ve desteğimiz sonsuzdur. 
Bu terör saldırıları ülkemizi 
karıştırmak ve kaos ortamı 
oluşturmak isteyen karanlık 
odaklar ve onların taşeronlu-
ğuna soyunanların son çırpı-
nışlarıdır. Bu ve benzer saldı-
rılar karşısında millet olarak 
dimdik ayakta duracağımıza 

olan inancımızı bir kez daha 
dile getirirken; yaşanan terör 
saldırılarının ardından teröre 
karşı tavır almaktan ve terörü 
lanetlemekten aciz, aklı ve 
vicdanı başkalarının ipoteği 
altında olanları da milletimi-
zin hafızasına kaydettiğini 
de özellikle ifade etmek 
istiyoruz. Geçmişte birçok 
fırtınalar ve badireler atlatan 
bu aziz millet, ülkemizde 
bugün yaşananları atlatacak 
güce ve inanca sahiptir. Hak 
ile batılın mücadelesi olarak 

gördüğümüz bu haklı müca-
delenin kazananı bu necip 
millet, kaybedeni ise mutlaka 
terör ve ondan nemalananlar 
olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
Ankara’daki kalleş terör sal-
dırısında ve terör olaylarında 
hayatını kaybeden şehitle-
rimize ve vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralıları-
mıza acil şifa, yakınlarına ve 
milletimize başsağlığı diliyo-
ruz” ifadelerine yer verdi.      
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“BAŞKAN ŞİMŞEK 
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 

101. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Çanakkale 
Zaferi’nin 101. Yıldönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı. 

Başkan Şimşek yayınladığı 
mesajda, “Çanakkale Zaferi, 
üzerinden bir asırdan fazla 
zaman geçmesine rağmen 
hafızalarımızdaki tazeliğini 
her daim koruyan, son 
teknoloji silahlarla donatılmış 
düşman kuvvetlerinin 
Çanakkale’yi geçebilmek 
ve kutsal vatanımızı ele 
geçirebilmek için yaptığı 
hamlelerin ecdadımızın iman, 
inanç ve vatan sevgisiyle 
mücadelesi karşısında çaresiz 
kaldığı eşsiz bir kahramanlık 
destanıdır. Bu destan hem bu 
topraklarda yaşama azim ve 
kararlılığımızı millet olarak 
topyekun gösterdiğimiz feda-
karlıkların zirveye çıktığı bir 
ölüm kalım mücadelesi olmuş 
hem de savaşları gücü fazla 
olanın değil, imanı yüksek 
olanın ve Hakk’ı savunanın 
kazanacağını göstermiştir. 
Bugün bizlere düşen görev, 
bir asır evvel şehitlerimizin 

kanlarıyla bizlere bıraktığı 
bu cennet vatanı miras değil; 
emanet olarak görmek ve 
bizden sonraki nesillere 
daha müreffeh ve güvenli bir 
şekilde devretmektir. Bu nok-
tada millet olarak hepimize 
çok büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Son dönemde 
ülkemiz üzerinde kirli emelle-
ri olanların ve onların ülkemiz 
içerisindeki işbirlikçilerinin 
ülkemizde oluşturmaya çalış-
tıkları savaş ve kaos ortamına 
karşı, toplum olarak daha 
uyanık, bir ve beraber olmak 
zorundayız. MÜSİAD Konya 
Şubesi olarak, aziz milletimi-
zin, 101 yıl önce olduğu gibi 
bugün de tarihinden aldığı 
güçle ülkesine uzanan elleri 
kıracağına ve boş çevireceği-
ne tüm samimiyetimizle ina-
nıyoruz. Tarihi şan ve şerefle 
dolu olan bu necip millet, her 
karış toprağı şehitlerimizin 
kanları ile sulanan bu vatan 

toprağını ele geçirmek adına 
her türlü alçaklığı başvuran, 
insanlıktan nasibini almamış, 
şeref ve haysiyet yoksun-
larına karşı ecdadımızın 
kanlarıyla yazdığı bu şanlı 
destanı gerektiğinde bugün 
de yazacak güce, kudrete ve 
imana sahiptir. Şehrimizin, 
ülkemizin ve milletimizin 
sorunlarını dile getirmek 
ve çözüm üretmek üzere 
çalışmalarını sürdüren bir sivil 
toplum kuruluşu olarak bizim 
devletimizden beklentimiz; 
yürütülen terörle mücade-
lenin son teröristin ülkemiz 
sınırlarını terk edinceye kadar 
kararlılıkla sürdürülmesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 
Çanakkale Zaferi’nin 101. 
Yıldönümünde, kanları 
ile “Çanakkale Geçilmez” 
yazdıran ecdadımızı rahmet, 
şükran ve minnetle anıyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 





MÜSİAD Konya 
Şubesi Cuma 
Konferanslarının 
bu haftaki 
gündemi İktisatta 
Yeni Boyut, Katılım 
Ekonomisi ve 
İnsan Kıymetleri 
konusu oldu. 
Programa konuk 
olarak katılan 
Albaraka Türk 
Katılım Bankası 
Genel Müdür 
Yardımcısı Temel 
HAZIROĞLU 
katılımcılara 
katılım ekonomisi 
ve günümüz 
ekonomi sistemleri 
hakkında ayrıntılı 
bilgiler verdi.

“İNSANİ VE İSLÂMİ DEĞERLERİMİZE 
EN UYGUN EKONOMİK MODEL 
KATILIM EKONOMİSİDİR”

Konferansın açılış konuş-
masını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Mehmet 
Ali Özbuğday, “Katılım 
ekonomisi ve katılım ban-
kacılığı konusu sanayici ve 
işadamları olarak üzerinde 
sıkça durduğumuz bir 
konu. Faiz konusu dinimiz-
ce kesin olarak yasaklan-
dığı için içerisinde faizin 
hiçbir şekilde yer almadığı 
bankacılık sistemi ve buna 
dayalı ekonomik modeller 
bizleri çok yakından 
ilgilendiriyor. Bizler de bu 
haftaki konferansımızda bu 
sistem hakkında ayrıntılı 

bilgiler almak istedik” dedi. 

Bankacılık sisteminin 
ekonominin temeli değil; 
aksine sadece bir uygula-
ma alanı olduğunun altını 
özellikle çizerek katılım-
cılara bilgiler veren Temel 
Hazıroğlu, “İslam dininin 
mensupları olarak hepimiz 
hayatımızı dinimizin 
emrettiği ölçülerde idame 
ettirmek, hayatımızın her 
anını, yaptığımız her işi 
dinimizin çizdiği kurallar 
çerçevesinde şekillendir-
mek zorundayız. Bu durum 
günlük yaşantımızda, iş 
hayatımızda, ekonomimiz-

de ve finans sistemimizde 
de böyle olmak zorunda. 
Bu noktada ekonomimizin 
ve finans sistemimizin 
de günümüz kapitalizm 
anlayışının tam aksine 
dinimizin çizdiği kurallar 
doğrultusunda şekillendi-
rilmesi için bizlere büyük 
sorumluluklar düşüyor. Bu 
da ancak yeni İslami eko-
nomik modeller geliştir-
mekle mümkün olacaktır. 
Müslümanlar olarak bunu 
gerçekleştirmek ve insan-
lığa yeni bir söz söylemek 
adına üç temel anlayış 
üzerinde sürekli arayış 
içinde olmamız gerekiyor. 

Bunlardan birincisi insan 
ve hayat anlayışı (Eşrefi 
Mahlûkat), ikincisi toplum 
anlayışı (İslam Milleti), 
üçüncüsü de eşya ve dünya 
anlayışı (Emanet-Soyut 
Sahiplik)dır. Müslümanlar 
olarak bu doğrultuda 
İslami ve insani değerleri-
mize uygun olacak şekilde 
yeni anlayışlar geliştirmeye 
ve sorumluluk almaya 
ihtiyacımız var. Bu değer-
lere uygun olarak hareket 
edebilmek adına da bizim 
en büyük rehberimiz yüce 
dinimiz İslam ve kitabımız 
Kur’an-ı Kerim olmalıdır. 
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Kıt kaynaklarla, insanların sınırsız 
ihtiyaçlarının giderilmesi şeklinde 
tanımlanan modern iktisat kavramı 
İslami İktisat Modeli ile uyuşmamak-
tadır. Sınırsız istek ve ihtiyaç, normal 
insanın değil azgın ve hazcı insanın, kıt 
kaynak ise dünyayı mülk olarak gören 
maddeci insanın tanımı olacağı için 
biz Müslümanların öncelikle ekonomi 
ve iktisat kavramlarına yeni tanımlar 
getirmek, insanca ve hakça bir anlayış 

ortaya koymak zorundayız. Kapitalist 
ve sosyalist bir anlayışla hareket 
eden günümüz ekonomi ve finans 
sisteminin temeli faize dayanmaktadır. 
Bu durumun değişmesi için içerisinde 
faizin olmadığı yeni bir İslami Ekonomi 
Modeli geliştirmek ve bunu da acilen 
hayata geçirmek zorundayız. Bizim 
artık, insanı kaynak, dünyayı mülk 
olarak gören iktisat zihniyetine karşı 
çıkan, işi insanın hayata iştiraki olarak 

gören, hayatın bütününü ele alan, 
tüm ahlaki, hukuki, sosyal, toplumsal, 
kültürel ve iktisadi alanlarını kapsayan 
ve kuşatan bir katılım felsefesi ve 
Müslümanca bir tavır geliştirmemiz 
gerekmektedir. İslam Dünyası olarak 
bir an önce insanı hayata katan, 
üretmeye teşvik eden, adil paylaşımı 
öngören, kapitalist sistemin dayat-
masına karşı çıkan katılım ekonomisi 
modeline geçmeliyiz; çünkü paranın 

değil insanın, üretimin, sosyal adaletin 
ve adil paylaşımın hayat bulacağı, 
insanlığa yaratılış gayesini ve varlık 
amacını idrak ettirecek tek çözüm 
yolu katılım ekonomisidir” ifadelerini 
kullandı. 
Konferans, soru-cevap bölümü ve 
MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Mehmet Ali Özbuğday’ın 
günün anısına Temel Hazıroğlu’na 
hediye takdimi ile son buldu.                       
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Üye firma ziyaretlerinin ardından 14.  Ulusla-
rarası Tarım,  Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “Tarım sektörü, ülkelerin geleceğini 
şekillendiren ve stratejik öneme sahip olan bir 
sektördür. Bu minvalde tarım ve tarım aletleri 
sektörünün nabzının şehrimizde atıyor olma-
sından son derece memnun olduğumuzu dile 
getirmek istiyoruz. Konya’nın tarımsal üretim ve 
tarım aletleri imalatı noktasında ülkemizde birin-

ci sırada yer almasının yanı sıra Dünya pazarın-
da da söz sahibi olması bizler için gurur verici 
bir durum. Her yıl şehrimizde gerçekleştirilen, 
yurtiçi ve yurtdışından on binlerce ziyaretçiye ev 
sahipliği yaparak çiftçi ile sektörün temsilcileri 
olan firmaları buluşturan bu fuarın ülkemizin en 
büyük, Avrupa ve Asya’nın da 3. Büyük fuarı 
olması son derece olumlu bir gelişmedir. Şehir 
olarak bize düşen bu fuarın ilerleyen yıllarda 
Avrupa’da düzenlenen fuarları geride bırakma-
sını sağlamaktır. 

MÜSİAD KONYA 
ULUSLARARASI 
TARIM FUARI’NI GEZDİ

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan heyet, 
Konya Ticaret Odası tarafından 23-27 Mart 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen 14. Uluslararası Tarım,  Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nı 

gezdi. MÜSİAD Konya Heyeti ayrıca fuara katılım sağlayan MÜSİAD Konya Şube üyesi 
firmaların stantlarını ziyaret ederek firma sahiplerinden bilgi aldı.
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Konya’nın bunu başarabilecek güce sahip 
olduğunu ve bu doğrultuda elimizi taşın altına 
koymaktan çekinmeyeceğimizi özellikle ifade 
etmek istiyoruz. Fuar sayesinde gerek çiftçileri-
miz ve gerekse de sektör temsilcilerimiz tarım-
sal üretimde ve tarım aletleri imalatı konusunda 
gelinen noktayı ve son teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etme fırsatı buluyor. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak, stant ziyaretlerimiz ve 
firma yetkililerinden aldığımız bilgiler ışığında 
bir kez daha gördük ki hem ülke olarak hem de 
şehir olarak yakın zamana kadar Avrupa’dan 
ithal ettiğimiz pek çok tarım aletini ve tarım ürü-
nünü bugün dünyanın her noktasına ihraç eder 

konumdayız. Bu durum ülkemizin ve şehrimizin 
sanayi alanında özellikle son yıllarda yakala-
dığı ivmenin de bir göstergesidir. Ülke ve şehir 
olarak yakaladığımız bu ivmenin artarak devam 
etmesi, son derece verimli tarım arazilerine 
sahip olan ülkemizin ve ülkemizin tahıl ambarı 
konumundaki şehrimizin uluslararası arenada 
daha iyi yerlere taşınması için hepimize büyük 
sorumluluklar düşmektedir. İş dünyasının reel 
temsilcileri olarak bu konuda üzerimize düşe-
ni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha 
belirtmek istiyor, gerçekleştirilen fuarın katılımcı 
firmalar, çiftçilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına 
hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.        
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“BÜYÜME RAKAMLARI 
UMUT VERİCİ” MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 
açıklanan 2015 yılı büyüme rakamları ile ilgili 

yazılı açıklamada bulundu. 

Başkan Lütfi Şimşek yaptığı 
yazılı açıklamada, “Dünya 
ekonomilerindeki küçülmeye 
rağmen 2015’in ilk çeyreğinde 

yüzde 2.5 büyüyen ülkemiz, ikinci 
çeyrekte 3.7, üçüncü çeyrekte 3.9, 
dördüncü çeyrekte ise 5.7 büyüyerek 
yıl ortalamasında yüzde 4’lük bir 
büyüme gerçekleştirerek tüm iş alemi 
gibi bize de büyük mutluluk vermiştir. 
Özellikle yılın son çeyreğinde 5,7’lik 

bir büyüme 2016 yılı içinde güçlü bir 
umut oluşturmuştur.
Ekonomik yapılanmasının sağlam 
olduğunu bir kez daha bu önemli bü-
yüme rakamlarıyla gösteren ülkemiz 
için bundan sonra yapılması gereken 
istikrarlı bir şekilde bu büyüme rakam-
larını sürdürmek olacaktır.
2015 yılını iki önemli seçim ve terör 
olayları gölgesinde geçiren ülkemizin, 
ekonomik moral olarak bu verilere çok 

ihtiyacı vardı. Bu büyüme rakamları 
2016 yılı içinde pek çok yatırımcı ve 
uluslar arası sermayeye Türkiye’ye 
yatırım yapmak açısından önemli bir 
güven vermektedir. Türkiye nasıl bir 
olumsuz hava içinde olursa olsun, 
piyasa üretim ve büyüme yönünü hiç 
değiştirmemiştir.
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, Dünya 
ekonomi piyasalarında yaşanan son 
gelişmelere, terör başta olmak 

üzere yaşanan pek çok olumsuzluğa 
rağmen, Türkiye’nin ekonomik büyü-
medeki kararlılığının sürmüş olmasını 
bir kez daha takdirle karşıladığımızı 
ifade etmek isterim. Tüm bu zor şartlar 
altında büyük sorumluluk alarak 
üretmekten vazgeçmeyen ve ülke-
mizin büyümesinde kilit rol oynayan 
sanayicilerimizi ve işadamlarımızı bir 
kez daha kutluyoruz” İfadelerine yer 
verdi.
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“MÜSİAD’DA FRANSA İLE 
TİCARET KONUŞULDU”

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen Cuma 
Konferanslarına bu hafta MÜSİAD Paris Başkanı Hakan Kalaycı katılarak, 

Fransa’da iş fırsatları hakkında Konyalı sanayici ve iş adamlarına bilgiler verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, “ MÜSİAD olarak yurtiçinde 86 
irtibat noktamız, yurtdışında 65 farklı 
ülkede toplamda 168 nokta ile hizmet 
veren büyük bir kuruluşuz. Bu büyük 
ailenin Avrupa’daki en önemli irtibat 
noktalarımızdan biri de Paris. Ülkemizin 
Fransa ile ihracatını daha artırmak ve 
orada iş fırsatlarını MÜSİAD Paris Başkanı 
Hakan Kalaycı’dan dinleyeceğiz” dedi.

MÜSİAD olarak Avrupa’da yeni ama 
hızla kurumlaşmaya başladıklarını ifade 
ederek sözlerine başlayan MÜSİAD Paris 
Başkanı Hakan Kalaycı; “Fransa ile Türkiye 
arasında 2014 sonu itibari ile 14 milyar 
dolarlık ticari hacim var. Orta vadede bu 
rakamları 20 milyar dolara ulaştırmak 
hedefindeyiz. Türkiye’nin 2023 hedefleri 
var bu hedeflere ulaşmak için hem Fransa 
hem de diğer Avrupa ülkeleri ile ihracatı-
mızı daha da geliştirmemiz lazım.” dedi.

Avrupa ile ticaret yapmanın püf nok-
talarını anlatan Kalaycı sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bizim ticari parametrelerimizi 
gözden geçirmemiz, değiştirmemiz ve 
agresif olmamız gerekiyor. Tuttuğunu 
koparan, atak, yeniliğe açık bir tarz 
geliştirmemiz lazım. Üretemezsek yeri-
mizde sayacağız. Bu yüzden üretmemiz 
ve kendimizi yenilememiz lazım. İki üç 
firma bir araya gelerek konsorsiyum 
oluşturuyor ve ticarette daha büyük işler 
alarak daha büyük kazanç sağlayabili-
yorlar. Takım oyununa alışmamız lazım. 
Paris sıradan bir şehir değil. Dünyanın en 
çok turist alan şehri, ortalama 40 milyon 
turist alıyor ve Avrupa’da da öne çıkan 
bir şehir. Fransa 65 milyon nüfusa sahip 
bir ülke. Türk arkadaşlar etnik pazara 
yönelik iş yapıyorlar yani Türkiye’den ne 
alırım ve Paris’teki Türklere ne satarım 
düşüncesindeler. Fransa’da 700-800 bin 
Türk var, bunun yanında 64,2 milyon 
Fransız var. Niye 64,2 milyon insana 
satacak ürün bulmuyoruz da 800 bin 

insana satacak ürünleri getiriyoruz. Bu 
bizim içinde kolaycılık oluyor. Ürünleri-
mizi yine Türkiye’den alalım ancak biraz 
daha kendimizi zorlayalım geniş kitlelere 
ulaştıralım. Türkiye’den ticaret ve sanayi 
odaları yoğun bir şekilde Paris’e ziyaret 
düzenlemeye başladılar. Fransa’ya iş 
yapmak isteyen MÜSİAD üyelerine her 
türlü kolaylık ve yardıma açık olduklarını 
ifade eden Paris Başkanı Kalaycı, sözlerini 
şöyle tamamladı; 

“Biz bu coğrafyalarda neler yapabiliriz, 
neleri alıp neleri satabiliriz, Kotalar 
gümrük mevzuatları v.s. bunları tek 
tek araştırılması gerekir. Biz sizlere bu 
konuda her türlü bilgiyi verebiliriz. Fransa 
ile iş yapmak isteyen üyelerimize MÜSİAD 
Paris olarak her türlü yardıma talibiz” 
dedi.  
Soru cevap bölümü ile devam eden 
programın sonunda MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Lütfi Şimşek’te program anısına 
Hakan Kalaycı’ya hediyesini takdim etti.

98



98

“YERLİ ÜRETİCİYİ MAĞDUR 
EDECEK HER TÜRLÜ İTHALAT 

POLİTİKASINA KARŞIYIZ”
MÜSİAD Konya Şubesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği Cuma Konferansları kapsamında Konya Ticaret Odası 
ve Konya Sanayi Odası ile birlikte “İthal Ürünlerin Türkiye Piyasasındaki Olumsuz Etkileri İçin Sahada Tespit 

Yerinde Çözüm” konusunu masaya yatırdı. Programa T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir 
Bal, Daire Başkanları Filiz Köseyener, Murat Gören ve Uzman Merve Bayata, Arzu Yıldırım, Anıl Gürtuna Kaya 

konuk oldu. Konferansa MÜSİAD Paris Başkanı Hakan Kalaycı, MÜSİAD Seydişehir Başkanı Yasin Camcı’nın 
yanı sıra MÜSİAD üyeleri, Genç MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda sanayici ve işadamı katılım sağladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “Sanayici ve işadam-
ları olarak özellikle son yıllarda 
uluslararası pazarlarda ağır rekabet 
şartları ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu rekabet şartlarından dolayı 
üretmekten vazgeçerek üretim dışı 
sektörlere yönelen müteşebbisleri-
mizin sayısı da gün geçtikçe artıyor. 
İş dünyasının temsilcileri olarak 
bu durum hiç arzulamadığımız bir 
durum. MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
bizler üretim konusunun ülkemizin 
geleceğinde doğrudan rol oynadığını 
ve 2023 hedeflerimize ulaşmanın 
tek yolunun üretmekten geçtiğini 
her platformda dile getiriyoruz. 
Günümüzde sanayici ve üreticilerimi-
zin, ağır rekabet koşullarının yanı sıra 

ithalat konusunda da sorun yaşadığı 
pek çok alan mevcut. Reel sektörün 
temsilcileri olarak, üretimi önceleye-
cek ve ithalatın önüne geçecek yeni 
sanayi ve üretim politikalarına da 
ihtiyaç duyduğumuzu dile getirmek 
istiyoruz. Bu konferansımızda da 
ithalat konusunda birlikte neler 
yapabileceğimizi en yetkili isimden 
dinlemek istedik” dedi.
İthalat Genel Müdürlüğü olarak, 

Dünya Ticaret Örgütü, Gümrük 
Birliği ve Dünya üzerindeki ülkelerle 
ülkemiz arasındaki serbest ticaret 
anlaşmaları mevzuatları çerçevesinde 
çalışma yürüttüklerini belirterek ko-
nuşmalarına başlayan İthalat Genel 
Müdürü Kadir Bal, “Öncelikle kurum 
olarak sanayici ve işadamlarımızın 
ne kadar zor şartlar altında üretim 
yapmayı sürdürmeye çalıştığının far-
kında olduğumuzu ve faaliyetlerimizi 

de ona göre şekillendirdiğimizi ifade 
etmek istiyoruz. Bu doğrultuda yerli 
üretimin zarar görmemesi, üretici-
lerimizin ithalattan dolayı herhangi 
bir sıkıntı yaşamaması ve mağdur 
olmaması için gerekli koruma 
önlemlerini alıyor, her türlü yaptırımı 
ve politikayı uyguluyoruz. Ülkemizin 
uluslararası pazarda üretim nokta-
sında özellikle söz sahibi olduğu sek-
törlerde ithalatı azaltmak için ciddi 
müdahalelerimiz ve yaptırımlarımız 
söz konusu. Konya’nın da söz sahibi 
olduğu ayakkabı imalatı sektöründen 
örnek verecek olursak; kurum olarak 
ayakkabı ithalatını azaltmak için deri 
ayakkabılarda %50, deri olmayan 
ayakkabılarda %30 oranında gümrük 
vergisi uygulamasını yürürlüğe 
koyduk ve bu uygulama sayesinde 
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Konferansın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “Sanayici ve işadam-
ları olarak özellikle son yıllarda 
uluslararası pazarlarda ağır rekabet 
şartları ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu rekabet şartlarından dolayı 
üretmekten vazgeçerek üretim dışı 
sektörlere yönelen müteşebbisleri-
mizin sayısı da gün geçtikçe artıyor. 
İş dünyasının temsilcileri olarak 
bu durum hiç arzulamadığımız bir 
durum. MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
bizler üretim konusunun ülkemizin 
geleceğinde doğrudan rol oynadığını 
ve 2023 hedeflerimize ulaşmanın 
tek yolunun üretmekten geçtiğini 

her platformda dile getiriyoruz. 
Günümüzde sanayici ve üreticilerimi-
zin, ağır rekabet koşullarının yanı sıra 
ithalat konusunda da sorun yaşadığı 
pek çok alan mevcut. Reel sektörün 
temsilcileri olarak, üretimi önceleye-
cek ve ithalatın önüne geçecek yeni 
sanayi ve üretim politikalarına da 
ihtiyaç duyduğumuzu dile getirmek 
istiyoruz. Bu konferansımızda da 
ithalat konusunda birlikte neler 
yapabileceğimizi en yetkili isimden 
dinlemek istedik” dedi.
İthalat Genel Müdürlüğü olarak, 
Dünya Ticaret Örgütü, Gümrük 
Birliği ve Dünya üzerindeki ülkelerle 
ülkemiz arasındaki serbest ticaret an-

laşmaları mevzuatları çerçevesinde 
çalışma yürüttüklerini belirterek ko-
nuşmalarına başlayan İthalat Genel 
Müdürü Kadir Bal, “Öncelikle kurum 
olarak sanayici ve işadamlarımızın 
ne kadar zor şartlar altında üretim 
yapmayı sürdürmeye çalıştığının far-
kında olduğumuzu ve faaliyetlerimizi 
de ona göre şekillendirdiğimizi ifade 
etmek istiyoruz. Bu doğrultuda yerli 
üretimin zarar görmemesi, üretici-
lerimizin ithalattan dolayı herhangi 
bir sıkıntı yaşamaması ve mağdur 
olmaması için gerekli koruma 
önlemlerini alıyor, her türlü yaptırımı 
ve politikayı uyguluyoruz. Ülkemizin 
uluslararası pazarda üretim noktasın-

da özellikle söz sahibi olduğu sek-
törlerde ithalatı azaltmak için ciddi 
müdahalelerimiz ve yaptırımlarımız 
söz konusu. Konya’nın da söz sahibi 
olduğu ayakkabı imalatı sektöründen 
örnek verecek olursak; kurum olarak 
ayakkabı ithalatını azaltmak için deri 
ayakkabılarda %50, deri olmayan 
ayakkabılarda %30 oranında gümrük 
vergisi uygulamasını yürürlüğe 
koyduk ve bu uygulama sayesinde 
ayakkabı ithalatında büyük bir düşüş 
sağladık.



“MÜSİAD OBERHOUSEN’DEN

    MÜSİAD KONYA’YA ZİYARET”
Birtakım temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen MÜSİAD Oberhousen Başkan Yardımcısı Yüksel Uslucuk ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, MÜSİAD Konya Şubesi’ni ziyaret etti. Oberhousen heyetini, MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri ağırladı. Şube ziyaretinin ardından iki heyet, 28 
Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 24 ülkeden 504 firmanın katıldığı Konya Endüstri Zirvesi 
Fuarı’nı birlikte gezerek MÜSİAD Konya Şube üyesi firmaların stantlarına ziyaret gerçekleştirdi.

MÜSİAD Oberhosen Heyeti, 
fuar ziyaretinin ve temaslarının 
ardından MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen “MÜSİAD 
Oberhousen Üyeleri İle İstişare 
ve İş Fırsatları” konulu toplantıda 
MÜSİAD Konya Şube üyeleri ile bir 
araya geldi.

Genelde Oberhosen ve Konya 

arasında özelde ise Oberhousen 
ve Konya şube üyeleri arasındaki 
işbirliği imkânlarının artırıl-
masına yönelik olarak karşılıklı 
fikir alışverişlerinin yapıldığı 
toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 
“MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
gerek heyetler halinde yurtdışı 

iş gezileri düzenleyerek gerekse 
de yurtdışından iş adamları 
heyetlerini şehrimizde ağırlayarak 
üyelerimizle bir araya getiriyor 
ve yeni iş fırsatları oluşturmaya 
çalışıyoruz. Oberhousen şubemi-
zin gerçekleştirdiği bu ziyaretin 
her iki şube üyeleri arasında 
yeni işbirliklerine vesile olması 
en büyük arzumuzdur. Konya 

sanayisi son yıllarda yakaladığı 
ivme ile sanayi ve üretim alanında 
pek çok sektörde hem ülkemizde 
hem de uluslararası pazarda 
söz sahibi konumda. Almanya 
ise şehrimizin ihracatında her 
dönem en üst sıralarda yer alıyor. 
Bizlere düşen Almanya ve Konya 
arasındaki mevcut ticaret hacmini 
artırmak ve ekonomik ilişkilerimizi 

sürekli canlı tutmaktır. Bu noktada 
MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
Oberhousen şubemizle ve şube 
üyelerimizle her türlü işbirliğine 
hazır olduğumuzu da bu vesile bir 
kez daha dile getirmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Ardından Konya temasları ve 
toplantı ile ilgili olarak değer-
lendirmelerde bulunan MÜSİAD 
Oberhousen Başkan Yardımcısı 
Yüksel Uslucuk ise, “MÜSİAD 
Oberhousen Şubesi olarak yeni 
kurulan bir şubeyiz ve üçüncü 

yılımızı doldurduk. Ülkemizi 
ve derneğimizi Almanya’da en 
iyi şekilde temsil etmek için 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Konya şubesi ise gerçekleştirdiği 
faaliyetleri ve tecrübesiyle her 
alanda örnek bir şube. Bizler 

de hem böylesine büyük bir 
şubenin tecrübesinden istifade 
etmek hem de yeni işbirliklerine 
vesile olmak için Konya’dayız. 
Bugün gerçekleştirdiğimiz fuar 
ziyaretlerimiz ve temaslarımız 
esnasında Konya’nın ne kadar 

büyük bir sanayi ve üretim şehri 
olduğunu bir kez daha görme 
şansı bulduk. Ayrıca Konya’nın 
ihracatında Almanya’nın en üst 
sıralarda yer alması işbirliği fır-
satlarının ilerleyen yıllarda daha 
da artacağına yönelik güçlü 

sinyaller veriyor. Bu potansiyeli 
ve işbirliğini daha da ilerilere 
taşımak adına bizler şube olarak 
elimizden geleni yapmaya 
hazır olduğumuzu ifade etmek 
istiyoruz” ifadelerine yer verdi.                           
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“MÜSİAD OBERHOUSEN’DEN

    MÜSİAD KONYA’YA ZİYARET”

7 gün sürecek seyahat esna-
sında Lagos, İMO ve Kano 
eyaletlerinde işadamları 
ile B2B iş görüşmelerinin 

yanı sıra eyaletlerin Sanayi ve 
Ticaret Odaları ile üretim tesisle-
rinde temaslarda bulunulacak ve 
Nijeryalı sanayici ve işadamlarına 
Konya’mızın yatırım ortamı 
hakkında bilgi verilecektir. 

Nijerya Yurtdışı İş Seyahati ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek;

“Dünya üzerinde ve özellikle de 
Ortadoğu’da yaşanan savaş ve ça-
tışma ortamı hem ülkemizin hem 
de şehrimizin ihracatını olumsuz 
etkilemiştir. Yolumuza devam 
edebilmek ve 2023 hedeflerimize 

ulaşabilmek için yeni pazarlar 
bulmak zorundayız. 2023 ihracat 
hedeflerimize katkı sağlaması için 
düzenlediğimiz bu gezinin, bölge-
de yaşanan olaylar ve ülkemizdeki 
1 Kasım seçimleri öncesi belirsizlik 
ortamı nedeniyle ihracatta yaşadı-
ğımız kaybın telafisi açısından son 
derece önemlidir. 
2014 yılında Nijerya IMO Eyalet 
Valisi Sayın Rochas Okorocha ve 

beraberindeki 160 kişilik Bakan 
ve İşadamı heyetinin kentimizde 
temaslarda bulunmuştu. Konuk 
heyetle birlikte Konya’da 36 fabri-
ka gezisi ve B2B’ler düzenleyerek 
Konyalı sanayici ve işadamları ile 
Nijerya heyetini bir araya getirdik. 
Bu seyahatimizde de Konyalı 
sanayici ve işadamlarımızla 
birlikte Nijerya’da 3 farklı eyalette 
iş görüşmeleri ve temaslarda 

bulanacağız.
Ülkemizin geleceği ve ekonomik 
anlamda yaşadığımız kaybın tela-
fisi için sanayici ve işadamlarımız 
daha çok çalışmalı ve daha fazla 
üretmelidir. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak önümüzdeki aylarda mey-
velerini alacağımıza inandığımız 
iş gezimize katılarak destek veren 
Konyalı sanayicilerimize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.  
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“MÜSİAD KONYA 
ŞUBESİ’NDEN 
NİJERYA’YA ÇIKARTMA”

MÜSİAD Konya Şubesi, gerek ülkemizin ve gerekse de kentimizin 2023 yılı için önüne 
koyduğu ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Nijerya Yurtdışı İş Seyahati 
düzenledi. Nijerya’nın Lagos, İMO ve Kano eyaletlerini kapsamaktadır ve 7 gün 

sürecek geziye Sağlık, inşaat, otomotiv yedek parçaları, makine, metal, maden, tekstil-
deri ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları katılmaktadır. 
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Genç MÜSİAD üyeleri 
Vestel City’e tam not verdi

Genç MÜSİAD Konya Şubesi, Manisa Vestel Üretim tesislerine teknik bir ziyaret 
gerçekleştirerek, her şeyi yerinde görme imkânı buldu.

MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu 
Başkanı Emre Babayiğit, “Ne kadar iyi işler 
yapıldığını gözlerimizle gördük” dedi 
Genç MÜSİAD Konya Şubesi hafta içi dü-
zenlediği etkinlik ile Manisa Vestel Üretim 
tesislerine teknik bir ziyaret gerçekleştire-
rek, milli ve yerli marka Vestel hakkındaki 
her şeyi yerinde görme imkânı buldu. 
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TESİSİ 
Vestel’in Üretim Merkezi Vestel City Türkçe 
adıyla Vestel Şehri olarak adlandırılıyor. Bir-
birinden büyük devasa üretim fabrikalarını 
gördüğünüz de bu ismin tam olarak karşılı-
ğını verdiğini görüyorsunuz. Vestel’in her bir 
ana ürün için ayrı ayrı tesisleri bulunuyor. 

Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Televizyon, 
Telefon ve bu ürünlerin ana kartlarının üre-
tim tesislerinin hepsinde de işin uzmanları 
son derece profesyonel ve donanımlı bir 
ortamda üretim yapıyorlar.

 Üretim tesislerinin her birini konunun 
uzmanları ile gezerken öğrendiğimiz 
ve elde ettiğimiz izlenimleri şöyle 
sıralayabiliriz:Vestel, Türkiye’nin en bilinen 
ve prestijli 10 markası arasında yeri alarak 
sektöre yön veren güçlü yapısıyla 127 
ülkede faaliyetlerine devam ediyor. 
Üretimler Manisa’da ve Rusya’nın Aleksand-
rov şehrinde gerçekleştiriliyor ve Vestel’in 

Manisa’daki üretim üssü Vestel City’e ilave 
olarak Elektronik Merkez Fabrikası da yine 
Manisa Organize Sanayii Bölgesinde elekt-
ronik cihaz üretimine uzun yıllardır devam 
ediyor. Teknoloji merkezi konumundaki Ves-
tel Manisa Tesisleri 1 milyon metrekareye 
yakın kapalı alana sahip olmakla birlikte sa-
dece Vestel City, yaklaşık 685 bin metrekare 
kapalı alanı ile Avrupa’nın, tek alan üzerinde 
üretim yapan en büyük, dünyanın ise ikinci 
büyük endüstri kompleksi konumunda. 
Vestel City’nin 14 bin çalışanı sayesinde de 
Manisa ve Türkiye ekonomisine istihdam 
anlamında önemli katkılar sağlanıyor. 
Vestel’in günlük 76 bin adetlik üretimi bu-

lunurken üretilen ürünler 140 ülkeye ihraç 
ediliyor. Ayrıca Vestel bünyesinde sadece 
AR-GE faaliyetlerinde bin 200 mühendis ça-
lışıyor. Vestel, bütün bu özelliklerin yanında 
en önemlisi de yerli ve milli üretim yapısıyla 
ismini dünyaya duyurmuş vaziyette. 
Üretim tesislerini gezdiğimizde daha 
doğrusu tesisleri görene kadar belli başlı 
önyargılarımız vardı. Ancak her şeye bizzat 
gözlerimizle şahit olarak algılarımızı ve 
önyargılarımızı bir kenara koyduk. Türklerin 
neleri başarabileceğini görerek, son derece 
iyi izlenimler ile Manisa’dan ayrıldık. Önyar-
gısı olan herkes için de şiddetle Vestel City’i 
ziyaret etmelerini öneriyorum. 



 “İNSAN GÖZÜYLE GÖRMEYİNCE 
NASIL BAŞARILI İŞLER YAPILDIĞINI 
BİLEMİYOR”
Ziyaret ile ilgili izlenimlerini paylaşan 
MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu 
Başkanı Emre Babayiğit, bugüne kadar 
1,5 sene içerisinde 400’e yakın faaliyet 
gerçekleştirdiklerini belirterek, faaliyet 
ve gezilerinin devam edeceğini söyledi. 
Babayiğit, “Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak üyelerimize yönelik yapmış oldu-
ğumuz faaliyetler kapsamında teknik bir 
gezi düzenledik. Bu seferki teknik gezi-
miz gururla yerli sloganıyla Türkiye’de 
üretim yapmakta olan Vestel City 
çamaşır ve bulaşık makinesi, elektronik 
televizyon, kart tasarımı gibi faaliyetler 
gösteren Zorlu Holding bünyesindeki 

Vestel üretim tesislerine teknik ziyaretler 
gerçekleştirdik. Elhamdülillah üyelerimi-
zin yoğun bir katılımı ve teveccühü oldu. 
Açıkçası insanlar gözüyle görmeden 
bir üretimin nasıl olduğunu, nasıl bir 
zahmet gerektirdiğini bilemiyorlar.
 Biz bu teknik geziyi düzenleyerek aslın-
da Avrupa’nın en büyük üretim üssü olan 
Vestel’in ne kadar zorluklarla markayı 
bir yere getirdiklerini ve ülkemize nasıl 
faydalar sağladıklarını görme imkânı 
bulduk. Tabi burada sadece onların 
ürettikleri ürünleri değil, aslında üretim 
politikalarını, izlemiş oldukları üretim 
stratejilerini ve yönetim stratejilerini de 
izleme fırsatımız oldu. 
Şirket bünyesinde sağ olsunlar bize 
yakından ilgi gösterdiler. Bize gösterdik-

leri yakın ilgi de söyledikleri söz şu ki; ‘Bu 
ülke adına herkes bir şeyler üretebilmeli 
ve kazanabilmeli. Biz bütün kapılarımızı 
gençliğe açıyoruz. Üretim tesislerimizi 
gezebilirler. Kendileri de hayatlarına 
burada gördüklerinden yola çıkarak ufuk 
çizebilirler.’ Teknik gezilerimiz bundan 
sonraki süreçlerde de devam edecek. 
Yerli bir otomobilin üretilmesiyle alakalı 
çalışmalar var. İnşallah önümüzdeki 
günlerde Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’nın üzerine çalışmış olduğu 
yerli otomobil projesini incelemeye 
ve bununla birlikte Türkiye’deki diğer 
otomobil fabrikalarına geziler düzenle-
meyi planlıyoruz. Biliyorsunuz ki Konya 
yedek parça üretiminde büyük bir yükü 
üstleniyor. İnşallah yerli otomobilin 

parçalarının da Konya’da üretilmesi için 
bir yol çizeceğiz. Faaliyetlerimiz Allah’ın 
izniyle yine devam edecek” ifadelerini 
kullandı. 

VAR OLAN ALGIDAN DAHA İYİSİNİ 
HAKEDİYORUZ
Teknik gezi esnasında bütün bir gününü 
Genç MÜSİAD’a ayıran Zorlu Holding 
Vestel Ticaret A.Ş. Proje Yöneticisi Hakan 
Şahin, misafir ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti belirterek şunları söyledi: 
“Vestel olarak var olan algıdan daha 
iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ama-
cımız değerimizi yükseltebilmek. Buraya 
gelen bütün misafirlerimizi de gönüllü 
marka elçilerimiz olarak uğurlayabilmek. 
Umarım bunu başarabilmişizdir.”
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Ülkemizin ve 
şehrimizin 2023 

ihracat hedeflerine 
katkıda bulunmak 

amacıyla çalışmalarını 
hızlandıran MÜSİAD 
Konya Şubesi heyeti, 

gerçekleştirdiği 
Nijerya Yurtdışı İş 

Seyahatinde Lagos 
ve IMO eyaletlerinde 
temaslarda bulundu. 

MÜSİAD KONYA NİJERYA’DA
ÖNEMLİ TEMASLARDA 
BULUNUYOR

MÜSİAD Konya heyeti, Nijerya’daki ilk 
temaslarına Lagos ve IMO eyaletlerinde 
başladı. Her iki eyalette de ikili temaslarda 
bulunan heyet, oldukça önemli görüşmeler 
yaptı. Konyalı sanayici ve işadamları, Lagos 
eyaletinde sağlık, inşaat, otomotiv yedek 
parçaları, makine, metal, maden, tekstil-
deri ve hizmet sektörlerinde faaliyet göste-
ren Nijeryalı firma yetkililerinin katılımıyla 
B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 
Başkan Dr. Lütfi Şimşek ve MÜSİAD Konya 
heyeti, Lagos Parlamentosu Milletvekili 
Bayo Osinowo ile bir araya gelerek Lagos’ta-
ki yatırım ve iş fırsatları hakkında bilgi aldı. 

Görüşmede Başkan Şimşek, Lagos’tan 
işadamı ve sanayici heyetini de temaslarda 
bulunmak üzere Konya’ya davet etti.
Heyetin ikinci durağı ise IMO eyaletiydi. 
Burada, 2014 yılında MÜSİAD Konya’ya 160 
kişilik bir heyetle ziyarette bulunan Nijerya 
Federal Cumhuriyeti IMO Eyalet Valisi Roc-
has Okorocha’ya iadei ziyarette bulunuldu. 
Vali Okarocha, MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Şimşek ve yönetim kurulu üyelerini gön-
derinde Türk Bayrağı takılı olan Bakanlar 
Kurulu toplantı salonunda ağırladı. Vali 
Okorocha, MÜSİAD heyetiyle de tek tek 
tanıştı. Basının büyük ilgi gösterdiği ziya-

rette selamlama konuşması yapan Başkan 
Dr. Lütfi Şimşek, MÜSİAD’ın Türkiye’deki en 
büyük ve en yaygın işadamı derneği oldu-
ğunu, Konya Şubesi’nin de Türkiye’nin en 
büyük şubesi olduğunu kaydetti. IMO’nun 
40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan 
Şimşek, “Konya Türkiye’nin en büyük sanayi 
altyapısını oluşturmuş şehirlerinden biridir. 
Bundan dolayı Konya 80’den fazla sektörde 
üretim yapan, 160’dan fazla ülkeye ihracat 
yapan sanayici bir şehirdir. Türkiye’nin en 
büyük arazi yüzölçümüne sahip olan Konya 
tarım ve gıda sektörlerinde de çok ciddi 
birikime sahiptir. Turizm alanında dünyaca 

meşhur Sufi Hz. Mevlana’nın memleketi 
olması ve 9.500 yıllık medeniyet birikimi 
olan Çatalhöyük yerleşkesiyle ve kadim 
bir başkent oluşuyla turizm konusunda da 
önemli bir paya sahiptir” diye konuştu. 
Toplantıda IMO’daki yatırım fırsatları, yeni 
işbirlikleri ve Türk işadamlarına sunulan 
kolaylıklar hakkında bilgiler alan MÜSİAD 
Konya heyeti de karşı kanata, Konya’da ya-
tırım ortamı, yabancı yatırımcılara sunulan 
kolaylıklar ve Konya sanayisi ile ilgili önemli 
bilgiler verdi.
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Gerçekleştirilen toplantının ardından 
Konya heyeti, yatırım bakanlığı ile organize 
sanayi bölgesini gezdi. Eyalet Valisi Rochas 
Okorocha, yapımı devam eden 200 bin 
dekarlık alana kurulacak olan Organize 
sanayi Bölgesi’nde Konya’lı yatırımcılara 
ücretsiz arazi tahsis sözü verdi. 

Müsiad heyeti, IMO Dünya Ticaret 
Merkezi’nde 130 kişilik alım heyetiyle B2B 
görüşmesinin ardından İMO Sanayi ve Tica-
ret Odasını ziyaret etti. Burada da oda üyesi 
iş adamlarına Konya’yı ve heyeti tanıtan 
görüşmeler ve ikili temaslar sağlandı.

Vali Okorocha ve üst düzey devlet proto-
kolunun katıldığı MÜSİAD Konya Heyeti 
onuruna verilen yemekte konuşan Başkan 
Lütfi Şimşek, “Dünyada bazı merkezlerde 
Konya Ticaret Merkezi kurma hayalimiz var. 
Ancak nerelere yapacağımıza henüz karar 
veremedik.

 Afrika büyük bir coğrafya daimi bir show-
room ve ürün stok alanlarına ihtiyacımız 
var, ülkeniz ilgi alanımıza giriyor” diye 
konuştu. Başkan Şimşek’in konuşmasının 
ardından konuşan Eyalet Valisi Okorocha, 
MÜSİAD Konya heyetine Konya Ticaret 

Merkezi kurmaları için bina tahsis edeceğini 
katılımcıların huzurunda ifade etti. 
Ertesi gün Eyalet Valisi Okorocha, heyete 
bizzat kendisi başkanlık ederek şehirde 
ticaret merkezlerini, sanayi bölgelerini ve 
pazarları gezdirerek, potansiyel yatırım 
alanları hakkında detaylı bilgiler aktardı. 
MÜSİAD Konya heyeti, Vali Okorocha ile 
beraber bir ilköğretim okulunu da ziyaret 
ederek, okulda incelemelerde bulundu. 
Başkan Şimşek burada toplanan 6 bin 
öğrenciye seslenerek; Nijerya’nın en büyük 
zenginliğinin genç nüfusu olduğunu ve 
eğitimli insan kaynağı ile öğrencilerin gele-

ceğin Nijerya’sını yeniden inşa edebileceğini 
ifade etti. 
Öğrencilerin eğitimlerine de destek vere-
ceklerini söyleyen Başkan Şimşek okula bazı 
laboratuvarların kurulumunu da yapacak-
larını söyledi. Nijerya Federal Cumhuriyeti 
IMO Eyalet Valisi Okorocha’da Türk iş adamı 
heyetinin ziyareti anısına başarılı 10 öğren-
ciyi Türkiye’ye tatile göndereceğini söyledi. 
Bu sırada öğrenciler Konyalı işadamlarına 
büyük ilgi gösterdiler. 
 Heyet, IMO’daki temaslarını tamamlayarak 
seyahatin ikinci bölümü olan başkent Abuja 
ve Kano Eyaletine geçti.
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MÜSİAD Konya Şubesi heyeti 7 gün süren Nijerya Yurtdışı İş 
Seyahatini ikinci bölümü olan başkent Abuja ve Kano eyaletlerinde 
de çok önemli temaslarda bulunuldu. MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, görüşmeler kapsamında her iki eyaletin iş alemi ve 

ticaretinde önde gelen isimleri Konya’ya çağırdı. 

MÜSİAD Konya heyeti, Nijerya’nın Abuja 
ve Kano eyaletlerindeki temaslarında da 
B2B görüşmeleri gerçekleştirdi. Başkan 
Dr. Lütfi Şimşek ve MÜSİAD Konya heyeti, 
Abuja eyaletinde faaliyet gösteren Müsiad 
Nijerya Şube Başkanı Hüseyin Öztunç’u 
da makamında ziyaret etti. Öztunç’tan 
Nijerya hakkında bilgi alan Başkan Şimşek, 
özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaş ve 
çatışma ortamının hem Türkiye’nin hem 
de Konya’nın ihracatını olumsuz yönde 
etkilediğini vurguladı. Bu sebeple alternatif 
ihracat pazarlarına Konya’lı sanayici ve 
işadamlarının şiddetle ihtiyaçları olduğunu 

belirtti. Konya ile Nijerya arasındaki ticaret 
hacminin artırılması konusunda her iki 
tarafından üzerine düşeni yerine getire-
ceğini ifade eden Şimşek, “2023 ihracat 
hedeflerimize katkı sağlamak amacıyla bu 
tür geziler, yaşanan kaybın telafisi açısından 
son derece önemlidir” diye konuştu. Şimşek, 
Müsiad Nijerya Başkanı Öztunç’u, Abuja’da 
faaliyet gösteren şirket ve holdinglerin 
temsilcilerini Konya’ya davet etti. Özellikle 
satın alma gruplarının olacağı bu ziyaretten 
Konya’lı üreticilerimizin çok faydalanacakla-
rını ifade etti.
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Başkan Dr. Şimşek, Hüseyin Öztunç’a ziyaretin anısına Konya hatırası plaket ve hediyeler 
takdim etti. Müsiad Nijerya Şubesinde ki buluşmada ev sahibi işadamları ve Konya Heyeti 

çeşitli istişarelerde bulunarak, pazar araştırması için sahaya indiler ve Abuja piyasasını 
yerinde görme fırsatı buldular. İşyeri ziyaretleri ve potansiyel ticari işbirlikleri tartışıldı. 

Heyetin Nijerya’daki son durağı ise Kano eyaletiydi. Nijerya’nın orta–kuzey kesiminde yer alan 
Kano Eyaletinin nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Müslüman kesim oluşturmakta ve bu özelliği 
sebebiyle de Konya’da üretilen ürünler ve markalar yakinen bilinmektedir. Ciddi anlamda yabancı 

yatırımda alan Kano eyaletindeki temaslar çerçevesinde MÜSİAD Konya Heyeti, iş adamlarıyla 
B2B görüşmeleri yaptı. Kano Eyalet valisinin vekâletiyle KANO Ticaret Erbabı ve eyaletin önde 
gelen işadamlarıyla bir araya gelen MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Şimşek ve ekibi, karşılıklı 

bilgi alışverişinde bulundular. Karşı heyete Konya’da yatırım ortamı, yabancı yatırımcılara sunulan 
kolaylıklar ve Konya sanayisi ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Dr. Lütfi Şimşek, Kano Eyalet Valisini 
ve önde gelen işadamlarını temaslarda bulunmak üzere Konya’ya davet etti. Konyalı işadamları 

Kano Ticaret Odasını da çalışmalarının sonunda ziyaret ederek oda başkanıyla görüş alışverişinde 
bulundular.MÜSİAD Konya Şubesi heyeti, Nijerya’daki temaslarını tamamlayarak son durakları olan 

Kano’dan yurda döndü.



MÜSİAD Konya Şubesi Kuruçeşme Han’da gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Emre Babayiğit, “Genç MÜSİAD, ülkemizde 72 
ilde ve yurt dışında ise 180 noktada faaliyetlerini sürdürüyor. 
Biz 4 bin kişilik büyüklükle MÜSİAD ailesi içerisinde önemli bir 
yer alıyoruz. Nereye giderseniz gidin kapısını çalacağınız bir 
Genç Müsiad ‘lı kardeşiniz var.  Genç Müsiad olarak gerçekleş-
tirdiğimiz Tecrübe paylaşımı programları bizler için çok önemli; 
abilerimizin gerek iş hayatı gerekse normal yaşamlarında 
yaşadıkları ve bin bir güçlükle elde ettikleri tecrübe ve başarıları 
bizimle bu ortamda paylaşmaları, hayatın daha başında olan 
biz gençler için rehber niteliğinde, bizim hayata ve olaylara 
bakışımızı hatta yaşam tarzımızı etkiliyor.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından sözü alan MÜSİAD Konya Şube 
Başkan Yardımcısı Murat Çankırılı, “Değerli vakitlerini ailesiyle, 
arkadaşlarıyla geçirmek yerine bu programlara katılarak bir 
şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek için bu tür kurumları 
sahiplenen bir gençliğin olduğu görmek bizleri çok mutlu ediyor, 
bu yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler bu ül-
kenin geleceğisiniz. Bu azminizin kırılmaması ve gözlerinizdeki 
ışığın sönmemesi en büyük dileğimizdir” şeklinde konuştu. 

Genç MÜSİAD’ın çok önemli bir birim olduğunu ifade eden 

Çankırılı, “Genç MÜSİAD bizim kılcal damarımızdır. MÜSİAD 
Konya Şubesi,yurt içi ve yurt dışı dâhilolmak üzere Türkiye’nin 
en büyük şubesidir. Bu büyüklükte bir şube olmak bizim so-
rumluluğumuzu artmaktadır” dedi. Ticarete nasıl atıldığını da 
anlatan Çankırılı, yurt dışına açılmayı planlayan genç girişimci-
lere de “analizi iyi yapın, eksikleri görün ve çalışmalarınızı ona 
göre planlayın. Sürekli yeni projeler üretmeye çalışın” uyarısın-
da bulundu. 

Konuşması sırasında ticaret hayatı boyunca unutamadığı anıla-
rını da Genç MÜSİAD üyelerine aktaran Çankırılı, “MÜSİAD’ın 
benim iş hayatıma katkısı oldukça fazladır. MÜSİAD’ta görü-
şemediğiniz insanlarla görüşüyor,sohbetler ediyor ve karşılıklı 
olarak iş hayatındaki bilgi, birikimi ve tecrübelerinizi paylaşı-
yorsunuz. Bu iş adamlarına ve sanayicilere çok ciddi katkılar 
sağlıyor. İhracata girmemdeki en büyük etken de bana büyük 
katkılar sağlayan ve  ticari hayatımı büyük ölçüde yön veren 
MÜSİAD’tır. Ticaretimde önceliğimi MÜSİAD üyelerine dönük 
yapmayı tercih ediyorum” dedi. 

Program, Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Emre 
Babayiğit’in,Müsiad Konya Şube Başkan Yardımcısı Murat 
Çankırlı’yagünün anısına hediye takdim etmesi ve Genç Müsi-
ad üyelerine yemek ikramı ile son buldu.

 “İHRACATA GİRMEMDEKİ EN 
BÜYÜK ETKEN MÜSİAD’DIR

BAŞKAN YARDIMCISI MURAT ÇANKIRLI:

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Müsiad Kızılören Kuruçeşme Handa düzenlenen 
Tecrübe Paylaşım Programına MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Murat Çankırlı konuk 

oldu. Sohbet ortamında geçen toplantıya çok sayıda Genç MÜSİAD üyesi katılım sağladı. 
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Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu (DEİK), 
Türkiye–Demokra-

tik Kongo Cumhuriyeti İş 
Konseyi Kurucu Başkanı’nı 
seçti. Yeni kurulan iş kon-
seyi Başkanlığına, MÜSİ-
AD Konya Şube üyesi ve 
Hedefsan Endüstriyel Gıda 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Ali Kuntoğlu se-
çildi. MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve 
yönetim kurulu üyeleriyle 
bir araya gelen Mehmet Ali 
Kuntoğlu, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti ile Türkiye’nin 
ve Konya’nın ticaret hacmini 
artırmak için çalışacaklarını 
söyledi. 
MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu üyeleriyle 
akşam yemeğinde biraya 
gelen Mehmet Ali Kuntoğlu, 
DEİK üyeliği ve konsey baş-
kanlık sürecini değerlendirdi. 
DEİK üyeliği ve iş konseyi 
kuruluş sürecinde tavsiye 
ve desteklerini esirgeme-
yen MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve 
yönetim kuruluna teşekkür 
ederek konuşmasına başla-
yan Kuntoğlu, “Türkiye’nin, 
Kongo Cumhuriyeti ve 
Afrika kıtasıyla ekonomik 
ilişkilerinin artmasına yönelik 
başta iş forumları ve işa-
damlarından oluşan heyet 
ziyaretleri olmak üzere bir 
dizi faaliyetler yürüteceğiz. İş 

Konseyimizin ana hedefleri 
arasında yer alan Türk ve 
Kongolu işadamlarını daha 
sık bir araya getirip işbirliği 
fırsatlarını artıracağız. Son 
yıllarda Türkiye ile Kongo 
Cumhuriyeti arasındaki 
ticaret hacminde gevşemeler 
oluşmuştur. Bizde bu ticaret 
hacmini artırmak ve eski 
düzeyinin üzerine çıkarmak 
için gerekli çalışmaları yapa-
cağız” dedi. 

Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti İş Konseyi Başkanlığına 
seçilen Kuntoğlu’na başarı 

dileklerini ileten MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek de Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu’nun, Türk 
ekonomisinin istikrarı için 
gelecek vaat eden projeleri 
hayata geçirdiğini söyledi. 
Şimşek, “Dünyada ve özel-
likle de bölgemizde yaşanan 
değişimlere rağmen DEİK’in 
öncülüğüyle özel sektörün 
başarı çıtası daha da yükse-
ğe çıkmıştır.

 DEİK’in yürüttüğü faaliyetler, 
Türkiye’nin ve Konya’nın 
2023 ihracat hedefleri-

ne ulaşması açısından 
önemlidir” dedi. Mehmet 
Ali Kuntoğlu’nun Konsey 
Başkanlığı’na seçilmesinin 
MÜSİAD içinde son derece 
önemli olduğunun altını çi-
zen Şimşek, “Üyelerimizden 
Mehmet Ali Korkmaz Sudan 
İş Konseyi Başkanlığını, 
İbrahim Özen’de Ruan-
da İş Konseyi başkanlığı 
görevini başarılı bir şekilde 
sürdürmektedirler. Mehmet 
Ali Kuntoğlu da Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti İş Kon-
seyi başkanı olarak önemli 
bir görev üstlenmiştir. Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
MÜSİAD ve Konya için ol-
dukça önemlidir. Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu’nda daha 
fazla Konyalı sanayici ve iş 
adamımızın yer almasını 
arzu ediyoruz, bunun için de 
gerekli çalışmaları yapıyo-
ruz” diye konuştu.   
MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Dr. Lütfi Şimşek, günün 
anısına DEİK Türkiye–De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti 
İş Konseyi Başkanı Mehmet 
Ali Kuntoğlu’na hediye tak-
dim etti.

MÜSİAD KONYA ŞUBE ÜYESİ 
M.ALİ KUNTOĞLU,
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DEMOKRATİK KONGO 
CUMHURİYETİ İŞ KONSEYİ 
BAŞKANI OLDU



BAŞKAN YARDIMCISI 
HIFSI SOYDEMİR:

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salonunda gerçekleştirilen programda 
konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, gençlere 
iş hayatındaki tecrübelerini aktardı. Günümüzde genç MÜSİAD’ın önemli 
bir birim haline dönüştüğünü kaydeden Soydemir, ticareti hayatına nasıl 
başladığını anlattı. Türkiye’nin geleceğini gençlerin yapılandıracağını 
belirten Soydemir,”Mazeret terazisi küfrü bile tartar. Siz gençler olarak 
azimle çalışmalı ve yeni Türkiye’nin gelecekteki en önemli gurur kaynağı 
olmalısınız. Fırsatlar her zaman insanların yanından geçer. Bunları 
değerlendiren kazanır. Şuanda yakaladığınız fırsatları en iyi şekilde 
kullanmalısınız.  Vatana olan borcu ödemenin en güzel yolu bir istihdam 
iki ticarettir. Sizler yapacağınız önemli ticaretlerle bu borcu ödemelisiniz” 
diye konuştu.

Bugün Şili’ye yapılan ticaretin 1990’lı yıllarda Isparta’ya yapılan ticaretle 
hemen hemen aynı oranda olduğunu vurgulayan Soydemir, “Mutlaka 
yeni pazar arayışlarına girmelisiniz. Türkiye son yıllarda önemli mesafe 
kat etti. Henüz keşfedilmemiş ve açılmayı bekleyen ülkeler ile kuracağınız 

ticari ilişkiler sizi bir adım öteye taşıyacaktır. Müşterinin en huysuzu, 
sizin en değerli bilgi kaynağınızdır.Her an öğrenmeye açık olmalısınız. 
Ölünceye kadar öğrenmelisiniz. Değişim, değişmeyen tek kuraldır. Bizler 
gelişerek değişmeliyiz. Müslümanın iki günü birbiriyle aynı olmamalıdır. 
Sürekli ileriyi hedefleyerek değişmelisiniz” ifadesini kullandı.

Sistemli, kültürlü ve organize çalışmanın önemine değinen Soydemir, 
“Hem güçlü olmak zorundayız, hem de çalışmalarımızı bir sistem üzerinde 
devam ettirmeliyiz. Bizler insanı kaynak olarak gören değil, kıymet 
olarak gören bir ecdadın torunlarıyız” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, Genç iş adamlarına 
Nijerya İş seyahatindeki izlenimlerini anlattı. 

Program,MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Emre Babayiğit’in-
MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir’e günün anısına 
hediye takdim etmesiyle son buldu.

 “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ 
GENÇLER YAPILANDIRACAK”

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından MÜSİAD brifing salonunda düzenlenen Tecrübe Paylaşımı 
ve Yeni Pazar Arayışlarıprogramına MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir konuk 
oldu. Sohbet ortamında geçen toplantıya çok sayıda Genç MÜSİAD üyesi katılım sağladı. 
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, Almanya’nın 
1915 olayları ile ilgili  verdiği 
kararı sert bir dille eleştirdi. 
Almanya’nın aldığı kararın, 
son derece hatalı bir karar 
olduğunu ifade eden Şimşek, 
“Türkiye’nin önemli bir müttefiki 
olan Almanya’nın, parlamento 
da Ermeni lobisinin kararını 
kabul etmesini iş dünyası olarak 
şiddetle kınıyoruz. Türk milleti-
nin geçmişinde utanılacak hiçbir 

iş yoktur. Türkiye’nin tarihini, 
parlamento kararları asla 
lekeleyemeyecektir. Tarih siyasi 
kararlarla yazılamaz. Bu karar 
bizim için yok hükmündedir.  

Federal Meclis’in aldığı son 
derece keyfi, hukuksuz ve yakı-
şıksız karar, Türk-Alman ilişkileri 
üzerine gölge düşüren utanç 
verici bir karar olarak tarihe not 
edildi. Türk Milleti, Almanya 
Federal Meclisi’nin bu kararını 

katiyen unutmayacak ve asla 
affetmeyecektir. 
Ülkede yaşayan 3,5 milyon Türkü 
yok sayan  Almanya, bir soykırım 
arıyorsa mutlaka kendi geçmi-
şiyle yüzleşmelidir. Almanya, 
bugün Suriyeli mültecilere kucak 
açan bir ülkeyi soykırımcı olarak 
nitelendirerek haddini aşmıştır. 

Sadece Alman Parlamentosu 
değil bütün dünya parlamento-
ları ‘soykırım’ kararı alsa dahi bu 

millete, bu devlete leke sürmeyi, 
devletimizin tarihine leke sür-
meyi asla başaramayacaklardır. 

Alman Parlamentosunda alınan 
bu karar, kendi kara yüzlerini 
ortaya koymuştur. Alman Fede-
ral Meclisi’nin siyasi bir hüküm 
vermesinin ardından Yunanis-
tan, Ermenistan, HDP ve PKK 
bayraklarının açılması konuyu 
net bir şekilde ortaya koymuş-
tur” ifadesini kullandı.  

“ALMANYA’NIN ALDIĞI 
KARAR TÜRKİYE İÇİN 

YOK HÜKMÜNDEDİR”
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MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 

Dr. Lütfi Şimşek, 
“Alman Federal 

Meclisi’nin aldığı 
1915 olaylarıyla ilgili 
iddiaları “soykırım” 
olarak tanımlayan 

karar bizim için 
yok hükmündedir. 

Alınan bu karar 
tarihi ve hukuku 

yok saymıştır. 
Parlamentoda alınan 

karar Türkiye ile 
Almanya ilişkilerini 

etkileyecek ve 
zedeleyecektir” dedi.





Kur’an-ı Kerim’in 
indirilmeye 

başlandığı ve 
‘’bin aydan 

hayırlı’’ olarak 
kabul edilen 
Kadir Gecesi, 

Tarihi MÜSİAD 
Kuru Çeşme 

Han’da 
gerçekleştirdik.

İftarıMÜSİAD 
Kuru Çeşme 

Han’dayapan 
üyelerimiz, 

akşam, yatsı ve 
teravih namazını 
eda etti.Sahuru 
da üyelerimiz 

burada 
gerçekleştirdi.

KURU ÇEŞME HAN’DA KADİR 
GECESİ İDRAK ETTİK
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MÜSİAD KONYA ŞUBESİ
İNŞAAT FUARINDA 

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek ve 
Yönetim Kurulu 

Üyeleri’nden 
oluşan heyet, 

26–29 Mayıs 2016 
tarihleri arasında 

KTO–TÜYAP 
Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde 

düzenlenen 
Kent, Mobilya, 

Dekorasyon ve İdeal 
Ev fuarını gezdi. 

Heyet ayrıca fuara katılan MÜSİAD 
Konya Şube üyeleri, ARS Park, Ender 
İthalat, Erkon Döküm, Elfamak Oto-
masyon, Kahveci Otomotiv, Kayıtes 
Mühendislik, Konal İnşaat, Murat 
Çankırlı İnşaat, Tanıroğlulları Mermer, 
My İdolwin PVC, Doğrular Ev Ürünleri 
ve Evdema ev dekorasyon mağaza-
sının açtığı stantlarını tek tek ziyaret 
ederek firma sahiplerinden bilgi aldı. 

Üye firma ziyaretlerinin ardından 
fuarla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, İnşaat sektörünün 

katma değere, istihdama ve ülke 
ekonomisine büyük katkı sağladığını 
vurguladı. 
Başkan Dr. Lütfi Şimşek açıklamasına 
şöyle devam etti; 
“Konya, kentsel yaşam alanında 
Türkiye’ye örnek bir şehir haline 
gelmiştir. Açılan fuarla birlikte 
Konya’nın fuar merkezi olma yolunda 
hızla ilerlediğini görüyoruz. İnşaat, 
Kent, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal 
Ev fuarları birbirini tamamlayan 
sektörlere cevap verebilmektedir. 
Konya ve inşaat sektörü son yıllardaki 
gelişmelerle birlikte önemli bir yol 

almıştır. Özellikle bu tip kaliteli 
organizasyonlar ve fuarlar, sektör 
temsilcilerinin ufkunu açmaktadır. 
Sektör temsilcilerimiz Bu fuarlar 
sayesinde teknolojik yenilikleri, ekip-
man ve donanımları yakından takip 
etme fırsatını elde etmektedir. Bu tür 
fuarlar kentimiz açısından son derece 
olumlu bir gelişmedir. Ülke ve şehir 
olarak elde edilen başarının artarak 
devam etmesini temenni ediyoruz. 
Her yıl şehrimizde organize edilen, 
yurtiçi ve yurtdışından on binlerce 
ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, sek-
tör temsilcileri firmaları buluşturan 

fuarların ülkemizin ve Konya’mızın 
2023 hedeflerine de ciddi katkısı 
olmaktadır. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak, düzenlenen fuarın katılımcı 
firmalara, şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde 
konuştu.        
Kısa adı KONSİAD olan Konyalı sana-
yici ve İşadamları Derneği standını da 
gezen MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Genel Başkanı Mustafa 
Büyükdede’yle kent ekonomi ve 
sanayisinde yaşanan gelişmeleri 
masaya yatırdı. 
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BAŞKAN DR. ŞİMŞEK’TEN 
KONYALI FİRMALARA

 TEŞEKKÜR
MÜSİAD Konya Şube 

Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, İstanbul 

Sanayi Odası 
tarafından açıklanan 
İlk 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu Araştırması 

sonuçlarını 
değerlendirdi. 

Başkan Dr. Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası tara-
fından her yıl düzenli olarak açıklanan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konya’nın 
10 firma ile temsil edilmesi iş dünyası olarak bizleri 
memnun etmiştir. 
Ancak kentimizi temsil eden firmaların bir önceki yıla 
göre aynı sayıda olduğunu görmekteyiz. Seksenden 
fazla sektörde üretim ve 170’e yakın ülkeye ihracat 
yapan Konya sanayisinin listede yeterli oranda bu-
lunmadığını ifade etmek istiyorum. Konyalı sanayi-
ciler olarak, ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat he-
define şehir olarak 15 milyar dolarlık katkı sağlamak 
istiyorsak listeye giren Konyalı firma sayısının daha 
da artırılması gerekmektedir. Ahilik geleneğinden 
gelen Konya sanayisi bunu başaracak alt yapıya ve 
güce sahiptir. 
Ülkemizin ve şehrimizin 2023 hedeflerine katkıda 
bulunmak amacıyla bölgede ve dünya üzerinde 
yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen üretim 

kültürünü benimseyen sanayicimizin üretmekten 
vazgeçmemesi de sevindirici bir gelişmedir. 
Bu durumun devam ettirilebilmesi adına atılması 
gereken en önemli adım, sanayicimizin yeni sanayi 
politikaları ile daha fazla üretmeye teşvik edilmesidir. 
Listeye baktığımızda ağırlığı Marmara bölgesinde 
faaliyet gösteren firmalar oluşturmaktadır. Anadolu 
sanayicisine verilen desteğin mutlaka daha da artırıl-
ması gerekmektedir. 
İSO İlk 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla 
temsil eden firma sayımızın önümüzdeki yılarda 
katlanarak artması en büyük arzumuzdur. Bu vesile 
ile listeye girerek şehrimizi temsil eden başta MÜ-
SİAD Konya Şube üyesi firmalarımız Konya Şeker, 
Akova Süt, Helvacızade olmak üzere Eti Alumin-
yum, Tümosan, Pakpen, Ova Un, Konya Çimento, 
Aydınlar, Hekimoğlu Un firmalarımızın tüm yönetici 
ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum.” dedi.
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MÜSİAD Konya Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği 
bayramlaşma programı Ramazan Bayramının 
1’inci Günü şube binasında yapıldı. Programa 

24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabak-
çı, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Tahir Şahin, Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
MÜSİAD Konya 5. Dönem Şube Başkanı Aslan Korkmaz, 
İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD Konya Şube üyeleri,iş ve siyaset dünyasından 
birçok isim katıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek,  “Millet olarak çok kıymetli ve 
faziletli bir ayı geride bırakarak bayrama eriştik. Bütün 
İslam Âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. 
Özellikle Türkiye’de son dönemde oldukça can sıkıcı 
hadiseler yaşanmakta. Yaşanan hain saldırılarda hayatını 

kaybeden Şehitlerimize ve Sivil halkımıza Cenabı Haktan 
rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Arife günü İslam 
dünyasının kutsal mekânı olan Medine’de yaşanan hun-
har saldıra da hayatını kaybedenler oldu. ‘Müslümanız’ 
adı altında kurulan bir örgüt, yalnızca Müslümanlara zarar 
vermekte. ‘Müslüman’ olduğunu iddia eden örgüt İsrail’e 
gözünün üzerinde kaşın var demiyor, bölgede Müslüman-
lara zulmeden birçok örgüte ve ülkeye ses çıkarmıyor, 
ancak nerede bir Müslüman varsa en çok zararı onlara 
veriyor. Piyon görevi yapan bu örgüt ve örgütlerden 
Allah bütün İslam coğrafyasını kurtarsın. Zorlu bir dönem 
içindeyiz. Ülkemiz coğrafya da önemli bir konumdadır. 
Zamanında dedelerimiz savaşlarda belli bedeller ödemiş-
tir. Bugün de bizler yapılan hain saldırılarla ödüyoruz. An-
cak bunlara direnç göstermeliyiz. Eğer dirençli olmazsak 
sürekli söylediğimiz gibi sömürge ülkelerinden biri haline 
geliriz. Gelecek nesillerimiz için bazı bedeller vererek 
göğüs germek zorundayız. Savaş kötü bir şeydir ancak 
ülkesini savunmayı göze alamayan toplumlar helak olur. 
Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, birliğimizi 
bütünlüğümüzü daim eylesin. 
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MÜSİAD KONYA ŞUBESİ 
BAYRAMLAŞMA PROGRAMI 

İŞ DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRDİ
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) geleneksel hale getirdiği bayramlaşma 
programı toplantı salonunda gerçekleştirildi. İş dünyasını ve üyelerimizin buluştuğu 
bayramlaşma programında Ülkemizde ve İslam coğrafyasında yaşananlar gündeme geldi.



 “Birlikte Konya’yız” sloganıyla her yıl Ankara’da düzenledi-
ğimiz Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması programımız 
İstanbul havalimanındaki hain saldırı ve Konyalı bir aske-
rimizin şehit düşmesi aynı güne denk gelmiştir. Bunun için 
programımızı iptal etmeyi düşündük. Ancak yaptığımız 
istişareler sonucunda programımızı iptal etmemeye karar 
verdik. Çünkü terör örgütünün asıl amacı hayatı durağanlaş-
tırmaktır. Hain terör örgütünün amacına ulaşamaması için 
programımızı iptal etmedik. Konya olarak bir olduğumuzu, 

diri olduğumuzu dosta düşmana karşı gösterdik. İçimiz kan 
ağlarken diğer taraftan işimizin gereğini yaparak verilmesi 
gereken bütün mesajlarımızı dünyaya vermekti. Biz ama-
cımıza ulaştık, ancak terör örgütü ulaşamadı” ifadelerini 
kullandı. 

Diğer sivil toplum kuruluşları başkanları katılımcılara birer 
selamlama konuşması yaptılar. Konuşmaların ardından 
bayramlaşma programı sona erdi.
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KONYA PROTOKOLÜ 
MÜSİAD KONYA 

İFTARINDA BULUŞTU
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinde, Konya protokolü ve üyeler 

geleneksel iftar programında bir araya geldi. Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Muhammet 
Uğur Kaleli, Abdullah Ağaralı, Ömer Ünal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şenol Aydın, Adli 
Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Ticaret Odası 

Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, MÜSİAD Seydişehir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Camcı, siyasi parti temsilcileri, İl Müdürleri, Daire Başkanları, MÜSİAD 

Konya Şube Üyeleri ve Genç MÜSİAD Üyelerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, Ülke ekonomisini ve gündemi 
değerlendirdi. Dünya ekonomilerindeki 
küçülmeye rağmen Türkiye’de 2015 
yılında yüzde 4’lük bir büyümenin tüm 
iş âlemini umutlandırdığını kaydeden 
Dr. Şimşek, “Ekonomik yapılanmanın 
sağlandığını büyüme rakamlarıyla dün-
yaya gösteren ülkemiz bundan sonra da 

gereken istikrarı korumalıdır. MÜSİAD 
Konya Şubesi olarak dünya ekonomi 
piyasalarında yaşanan son gelişmelere 
terör başta olmak üzere pek çok olum-
suzluğa rağmen üretmekten vazgeç-
meyen ve ülkemizin büyümesinde kilit 
rol oynayan sanayicilerimizi ve işadam-
larımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. 
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl 
açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi 

kuruluşu listesinde Konya’nın 10 fir-
mayla temsil edilmesi iş dünyası olarak 
bizleri memnun etmiştir. Ancak kendimi-
zi temsil eden firmaların bir önceki yıla 
göre aynı sayıda olduğunu görmekteyiz. 
Konya sanayisinin listede yeterli oranda 
bulunmadığını görmekteyiz. ISO 500 lis-
tesine giren firma sayımızın önümüzde-
ki yıllarda katlanarak artması en büyük 
arzumuzdur” dedi. 
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65’inci Hükümetten İş 
âleminin temsilcilerinin 
beklentilerini Başbakan Binali 
Yıldırım ve değerli kabine 
üyelerine ilettiklerini kayde-
den Dr. Şimşek, “MÜSİAD 
olarak yeni hükümetten 
ülkemizde huzur, güven ve 
istikrarın tesisini ve sağlam-
laştırılmasını istedik. Ülkenin 
yanında, Konya’mızda da 
ihtiyaç boyutu her geçen gün 
artan büyük ölçekli alt yapı 
yatırımlarının bir an önce 
başlamasını, başlanmış olan-
ların da ivedilikle bitirilmesini 
iş âlemi olarak yeni hükü-
metimizden beklediğimizi 

ifade etmek istiyorum. Konya 
bunları hak eden bir şehirdir. 
Konya sanayisi ve tarımı için 
önemli mamul ve ürünlerini 
limanlara ulaştıracak ve 
dünyanın dört bir tarafına ta-
şınmasını sağlayacak Konya 
Lojistik Merkezinde biran ev-
vel sona gelinmelidir. Mersin 
limanına Konya’yı bağlaya-
cak, Türkiye’ye alternatif bir 
Marmara kazandıracak olan 
Konya, Karaman, Mersin 
Ekonomi ve Sanayi Korido-
runun temelini oluşturacak 
yük ve yolcu taşıyacak olan 
hızlı tren projesinin de denizi 
görmesini beklemekteyiz. 

Yine aynı evsaftaki Antalya 
Konya Kayseri hızlı tren hat-
tının planlandığı gibi 2023 te 
hizmete açılmasını bekliyo-
ruz. Kentimizi tam bir çember 
şeklinde çevreleyecek, 122 
kilometrelik Konya Çevre 
Yolu projesinin de başlandı-
ğı gibi bitirilmesini isterken, 
Türkiye’nin en büyük yol ağı 
ihtiyacı olmasına rağmen hiç 
otoyolu olmayan Konya’ya 
eşdeğer kalitede bir çevre 
yolu yapılmasını beklediği-
mizi de buradan ifade etmek 
istiyorum. Son olarak da 
Kentimizin ihracat ve turizm 
potansiyeli göz önünde bu-

lundurulduğunda, Konya’dan 
yurtdışına tarifeli seferlerinin 
başlatılması önem arz etmek-
tedir. Bu vesile ile planlanan 
Konya Tahran hattının en 
kısa zamanda açılıp, ilave 
iç ve dış hat uçuşlarının da 
Konya’ya tahsis edilmesini 
bekliyoruz” ifadesi kullandı. 
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Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü de Türkiye ekonomi-
si 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 

4,8’lik büyümesinin iş dünyasını umut 
verdiğini kaydetti. Kütükçü, “önümüzdeki 
dönemde Başbakan Binali Yıldırım’ın 
ifade ettiği Turkuaz halının biran evvel 
üreticinin, sanayicinin ve imalatçının 
önüne serilmelidir. 64’üncü Hükümetin 
Başbakan Ahmet Davutoglu’nun baş-

lattığı 25 öncelikli dönüşüm programın 
ülkede oluşturduğu olumlu havanın 
devam ettirilmesi gerekmektedir. Artık 
üretimin teşvik edilmeli ve desteklenme-
lidir” diye konuştu. 

Programda konuşan AK Parti Konya 
Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ise, 
Konya’nın kendisiyle beraber olan her-
kesle beraber olduğunu belirterek, “Hiç 

kimse merak etmesin Konya projele-
rini yakından takip ediyoruz. Konya’yı 
marka şehir yapma yolunda ortak 
akılla, kentimizi tarihindeki şerefli ve 
onurlu günlerine tekrar kavuşturacağız. 
Her zaman söylüyoruz, her zamanda 
söylemeye devam edeceğiz. Konya 
vefadır, Konya güvendir, samimiyettir. 
Konya kendisiyle beraber olan herkesle 
beraber olmuştur” şeklinde konuştu.
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, TÜİK (Türkiye İstatistik 

Kurumu) tarafından açıklanan 2016 yılının ilk üç aylık büyüme 

rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye ekonomisi 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 
4,8’lik büyüme performansıyla dünyada 8’inci 
olduğunu vurgulayan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Türkiye’nin son çeyrek 
verileriyle dünyanın en hızlı büyüyen 20 ülkesi 

arasına girdiğini kaydetti. Dr. Şimşek, “ilk üç aydaki büyü-
me oranı iş dünyası açısından son derece cesaret vericidir. 
Her alanda kendisi ispatlayan ülkemizin ekonomi alanında 
da varım dediğinin bir kanıtıdır. Ülkemizin tüm Avrupa Birliği 
ülkelerinden daha hızlı büyümesi bizleri son derece sevin-
dirmiştir” dedi. 
 
Başkan Dr. Lütfi Şimşek, 2015 yılını iki önemli seçim ve 
terör olayları gölgesinde geçiren ülkemizin, ekonomik moral 
olarak bu verilere çok ihtiyacı vardı. Bu büyüme rakamları 

pek çok yatırımcı ve uluslararası sermayeye Türkiye’ye 
yatırım yapması açısından önemli bir güven verecektir. 
Türkiye nasıl bir olumsuz hava içinde olursa olsun, piyasa 
üretim ve büyüme yönünü hiç değiştirmemiştir.

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, Dünya ekonomi piyasala-
rında yaşanan son gelişmelere ve terör başta olmak üzere 
yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen, Türkiye ekono-
misinin büyümesini bir kez daha takdirle karşıladık. Bize 
düşen görev, sorumluluklar dâhilinde dış ticaret verilerinin 
ihracat yönünde daha yüksek seviyelerde olmasını sağla-
maktır. Tüm bu zor şartlar altında büyük sorumluluk alarak 
üretmekten vazgeçmeyen ve ülkemizin büyümesinde kilit 
rol oynayan sanayicilerimizi ve işadamlarımızı bir kez daha 
kutluyoruz” diye konuştu. 

DR. LÜTFİ ŞİMŞEK, TÜRKİYE 
GÜÇLÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

5698





GENÇ MÜSİAD 
ÜYELERİ İLE İFTARDA 
BULUŞTU

İftar programının 
ardından söz alan 
MÜSİAD Gençlik Kuru-
lu Başkanı Emre Ba-

bayiğit Ramazan Ayı’nın 
önemine dikkat çekti ve 
birlik beraberlik vurgusu 
yaptı. Babayiğit, “Buy-
rulur ki, Ramazan Ayı 
içerisinde cennet kapıları 
açılır, cehennem kapıları 
kapanır ve şeytanlar da 
zincire vurulur. İçinde 
bulunduğumuz bu mü-
barek ayda zulüm altında 
inleyen İslam coğrafya-
sının refaha ve zafere 
ulaşmasını, zalimlerin en 
kısa zamanda şeytanlar 
gibi zincirlere vurularak 
hesap vermesini, Cenab-ı 
Hak’tan Niyaz ediyorum. 

Şuurlu Müslümanlar ken-
dilerinden çok, çevrele-
rini düşünürler. Bir iman 
kurtarmak için gecesini 
gündüzüne katarlar. 
Bunu yaparken de hiçbir 
beklenti içerisinde de 
olmazlar. İlk halife, büyük 
insan Hz. Ebubekir’in 
(RA) “Ya Rabbi! Benim 
vücudumu öyle büyüt ki 
cehenneme başka kimse 
giremesin, onların yerine 
sadece benimle dolsun.” 
Sözü, İslam kardeşliğinin 
ve fedakârlığın zirvesidir. 
Bugün, bunu gönülden 
söyleyebilen insanlara 
ne kadar da muhtaç 
olduğumuzu belirtmek 
istiyorum” ifadelerini 
kullandı. 
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MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik 
Kurulu tarafından organize edilen 
geleneksel iftar programı yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi. İftar 

programına MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkan Yardımcısı Murat Çankırlı, 
KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkan 

Yardımcısı Aslan Korkmaz,  KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram 
Sade, MEVKA Genel Sekreteri Ahmet 

Akman, Mimar Sinan Mühendisler 
Birliği Konya Başkanı Hasan Görgülü, 

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkan Yardımcısı Bekir 

Aydoğan, Ak Parti Gençlik Kolları 
Genel Başkan Yardımcısı Selman 

Özboyacı, Yabancı ülkelerden gelen 
Müslüman öğrenciler, KİMSEV 

ve Karatay Sevgi evlerinde kalan 
yetim ve öksüz öğrenciler ile çok 

sayıda Genç MÜSİAD Üyesi ve basın 
mensupları katıldı.  



Her bir köşesi ayrı ayrı tarih kokan Kuruçeşme Han’da Genç MÜSİAD Konya şubesi olarak üyelerimiz ile 
“Han Sofrası” temalı bir program tertip ettik. Rahmet ve bereket ayı Ramazanın feyzinden istifade etmek 

maksadıyla düzenlediğimiz iftar ve sahur programı tarihi Kuruçeşme Han’da gerçekleştirdik. 

GENÇ MÜSİAD 
ÜYELERİ DE TARİHİ 
HAN’A SAHİP ÇIKTI

1207 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
zamanında inşa edilen Kuruçeşme 
Han, sınır boylarında ve stratejik yer-
lerde ordu birlikleriyle binek hayvan-
larının konakladığı tarihi bir yer iken, 

2016 yılında Genç MÜSİAD Konya şubemizin 
organizasyonları ile ismi tekrar geçmişindeki 
gibi şanlı bir noktaya taşınmıştır. 
Öyle ki, Kuruçeşme Han bugünlerde üyelerimiz 
ile tarihin gölgesinde hasbihal etmemize, 
topluca manevi etkinliklerde buluşmamıza ev 
sahipliği yapmaya devam etmektedir. 
Genç MÜSİAD Konya Şubesi olarak, “Geçmişini 

bilmeyen, geleceğine yön veremez” şuuruyla 
program ve projeler üretmeye devam ederken 
bu yönüyle Kuruçeşme Hanı ciddi manada 
önemsemekteyiz. Bizler üyelerimizin gör-
kemli ve şanlı tarihimizi diri tutmasını, tarihi 
mekânlarda, o manevi atmosferde üyelerimize 
tarih şuurunu aşılamayı ve her bir üyemizin 
geleceğine bu perspektiften yön vermesini 
amaçlamaktayız. Tarih şuurunu canlı tutmanın 
yanı sıra, bir diğer amacımız da bu Ramazan 
ayında icra edildiği gibi üyelerimiz ile iftar ve 
sahur programları gerçekleştirerek, Kuruçeşme 
Han’ı manevi etkinliklerin icra edildiği bir üs 

haline getirmektir. Bu bağlamda, dünyalık 
bütün meşgalelerden uzak bir şekilde manevi 
etkinliklerin ve kaynaşma toplantılarının 
yapıldığı bir yaşam merkezi haline getirerek 
Kuruçeşme Hanı geçmişi kadar görkemli bir 
noktaya taşımayı hedeflemekteyiz. 
Kim bilir belki de; 1207 yılında inşa edilen 
Kuruçeşme Han’da, kaç yüzyıl sonra ilk defa 
Genç MÜSİAD Konya şubesi tarafından yürü-
tülen proje ve organizasyonlar vesilesiyle ezan 
okunmuş, kamet getirilmiş ve cemaatle namaz 
kılınmıştır. Belki de ilk defa iftar, sahur ve 
manevi etkinlikler yapılmıştır. Kim bilir…
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TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ 
VE GELİŞMESİ ASLA 
DURDURULAMAYACAKTIR

“Türkiye’nin en önemli 
noktalarından biri olan Atatürk 

Havalimanı’nda düzenlenen 
bombalı saldırılar sebebiyle 

acımız çok büyük” diyen 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek yaptığı yazılı 
açıklamada, hain ve alçakça 

düzenlenen saldırıda hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
ve güvenlik görevlilerimize 

Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine başsağlığı, yaralılara 

da acil şifalar diledi. 

          Hedef gözetmeksizin masum insanları 
katledenleri ve kelimelerin arkasına saklana-
rak onlara mazeret bulmaya çalışanları kına-
mak artık bir anlam taşımıyor, onlara acımak 
lazım. Terörün bir amacı da korkutmak ve 
yıldırmaktır. Ama biz acımıza rağmen korkma-
yacağız ve yılmayacağız. Dün dış politikada 
atılan önemli adımların arkasından yaşanan 
bu hain saldırıların tesadüf olmadığı apaçık 
ortadadır. İsrail’le anlaşmanın yapıldığı, Rusya 
ile normalleşme sürecinin başladığı ve umut-
ların arttığı bir dönemde yapılan saldırılarla, 
ülkemizin istikrarını ve huzurunu bozmak 
isteyenler, atılan olumlu adımları sindirememiş 
ve masumları katletmiştir. Bu yaşananlar gös-
termektedir ki; dış politika da dostlarını artırıp 
düşmanlarını azaltma politikasını başarıyla 
sürdüren Türkiye’nin cephe daraltmaya daha 
fazla devam etmesi doğru bir hareket olacak-
tır.

       Hep söylediğimiz gibi, terörün dili, dini, 
ırkı, mazereti olmaz. Bu ve benzer saldırılar 
karşısında her zaman olduğu gibi şimdi de 
dimdik ayakta duracağımıza olan inancımı-
zı bir kez daha tekrarlıyoruz.  Türkiye, terör 
örgütleriyle olan mücadelesine, ödediği bütün 
bedellere rağmen, sonuna kadar devam ede-
cek güce ve dirayete sahiptir.

Bedeli ne olursa olsun terör örgütlerinin bu 
topraklardan kökü tamamen kazınıncaya 
kadar mücadelenin kararlılıkla devam etmesi 
gerektiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi birlik 
olma, kardeş olma zamanıdır. Ayrım gözet-
meksiniz 7’den 77’ye herkesin kenetlenmesi 
gereken bir dönemin içerisindeyiz. Türkiye’nin 
büyümesi ve gelişmesi asla ve asla durdurula-
mayacaktır.
Milletimizin başı sağ olsun.
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Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, “1 Kasım 
seçimlerinin ardından 
oluşan siyasi istikrarın 
ardından ekonomimiz 
de toparlanmaya ve 
hareketlenmeye baş-
lamış durumda. Bunun 
en büyük göstergesi de 
Dünya ekonomileri da-
ralmaya devam ederken 
ülkemiz ekonomisinin 
yılın üçüncü çeyreğinde 
de büyümedeki istikra-
rını sürdürerek yüzde 4 
oranında büyümesidir. 
Bu veriler aynı zamanda 
dördüncü çeyrekte de 
ülkemiz ekonomisinin 
büyümeye devam 
edeceğini göstermek-
tedir. Ülkemizin yakala-
dığı bu ivmenin son on 
yılda üretime ve sanayi 
yatırımlarına verdiği 
önemle açıklanabileceği 
kanaatindeyiz. 1 Kasım 
seçimlerinin ardından 
oluşan hükümetimiz-
den de bu anlayışın 
devam ettirilmesi adına 
çalışmalar yürütmesi, 
sanayiciyi destekleyen 

ve üretmeye teşvik 
eden politikalar izlemesi 
beklentisi içerisindeyiz. 
MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak bu taleplerimizi 
1 Kasım seçimleri-
nin ardından oluşan 
kabine üyelerimize, 
ilgili bakanlıklarımıza 
ve Konyalı Milletvekil-
lerimize yönelik olarak 
gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerimiz esnasında 
raporlar sunarak dile ge-

tirdik. Gerek sivil toplum 
kuruluşu gerekse de 
reel sektörün temsilcileri 
olarak, ülkemizin hedef-
lerinin büyüklüğünün 
bilincindeyiz ve bu doğ-
rultuda çalışmalarımızı 
şekillendiriyoruz. Dünya 
üzerinde ve özellikle de 
Ortadoğu’da yaşanan 
savaş ortamından do-
layı sorun yaşadığımız 
ihracatımızın sekte-
ye uğramaması için 

üyelerimizi ve Konyalı 
sanayicilerimizi yeni he-
def pazarlara yönlendir-
mek amacıyla iş gezileri 
düzenliyor, yurtdışından 
işadamları heyetlerini 
şehrimizde ağırlama-
ya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirmeye gayret 
gösteriyoruz. Konya 
Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver de, 
“Ülke olarak ekonomi-
miz gerçek anlamda 
sağlam temellere daya-
nıyor. Dünya üzerinde 
yaşanan krizlere ve 
savaş ortamına rağmen 
ülkemizin büyümesini 
sürdürmesi bizleri son 
derece memnun ediyor. 
2008 yılında yaşa-
nan ve bütün Dünya 
ülkelerinin son derece 
olumsuz etkilendiği eko-
nomik krizden ülkemizin 
büyük yıkımlara yol 
açmadan atlatması ve 
büyümesini sürdürmesi 
ekonomimizin temelle-
rinin ne derece sağlam 
olduğunu bir kez daha 
ortay koydu. Ülkemiz 
ekonomisi günümüz-
de de pek çok Avrupa 
Birliği ülkesinden kat 

kat iyi durumda ve bu 
özelliği itibari ile örnek 
gösterilen ekonomiler 
arasında yer alıyor. Bu 
durumun oluşmasında 
özel sektörümüzün payı 
çok büyük ve bu pay 
her geçen gün daha da 
artıyor. Türk özel sektö-
rü özellikle son on yılda 
dünyanın her yerinde 
rekabet edebilen marka-
lar çıkarmış ve ihracat 
noktasında da iyi yerlere 
gelmiştir. Şehrimiz de 
bu konuda örnek gös-
terilecek bir gelişme kat 
etmiştir. İhracatını son 
on yılda on katın üze-
rinde artırarak ülkemizin 
ihracatına önemli katkı-
lar sağlamıştır. Şehrimiz 
hem vergi tahakkuku 
noktasında hem de 
vergilerin tahsili nokta-
sında da her zaman üst 
sıralarda yer almaktadır. 
Bizler de kurum olarak 
iş adamlarımızın işlerini 
kolaylaştıracak uygu-
lamalar geliştirmek ve 
onların bu konuda sorun 
yaşamalarının önüne 
geçmek için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” 
şeklinde konuştu.        

KUZEY KIBRIS-KONYA 
EKONOMİ ÇALIŞTAYI 

DÜZENLENDİ
Konya Vergi Dairesi Başkanı 

Musa Kazım Ünver Konya 
Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir İdaresi Grup Müdürleri 
Vergi Haftası dolayısıyla 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim 

Kurulu Üyelerine ziyaret 
gerçekleştirdi.
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“MÜSİAD KONYA ŞUBESİ
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 

DÜZENLEDİ”
MÜSİAD Konya Şubesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türk Kızılay’ı işbirliğinde kan bağışçıları ile kana 
ihtiyaç duyanlar arasında gönüllülük köprüsünün kurulmasına destek vermek ve kanın acil değil sürekli ihtiyaç 

olduğu konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 
kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya MÜSİAD Konya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Üyeleri, 

üye firmaların çalışanları ve organize sanayide faaliyet gösteren firmaların çalışanları katılım sağladı.  

Gerçek-
leştiri-
len kan 
bağışı 
kampan-

yasının ardından 
değerlendirmelerde 
bulunan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, “Kan 
ihtiyacının her geçen 
gün daha çok arttığı 
günümüzde yapıla-
cak kan bağışlarının 
önemi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. 
Kan, yerine başka bir 
madde kullanılamaya-
cak kadar değerli ve 
hayati bir maddedir. 
Bu nedenle kan stok-
larının azalmaması 
ve kullanılan kanın 
yerine konulması 
için bağışların sürekli 
olması son derece 
önem arz etmektedir. 
Hiç beklemediğimiz 
bir anda kana ihtiyaç 
duyabiliriz, çünkü kan 
acil değil sürekli bir 
ihtiyaçtır. Türk Kızılay’ı 
milletimiz için, yine 
milletimizin desteğiyle 
çalışan ve uluslarara-
sı alanda da başarılı 
çalışmalara imza atan 
bir kurum o yüzden 
onlara yardımcı olmak 
hepimizin vatandaşlık 

görevidir. Bu doğrultu-
da bizler de sivil top-
lum kuruluşu olmanın 
verdiği sorumluluktan 
hareketle şube üye-
lerimizin ve üye firma 
çalışanlarımızın katı-
lımlarıyla Türk Kızılay’ı 
işbirliğinde “KAN VER, 
CAN VER” sloganı ile 
kan bağışı kampan-
yası gerçekleştirdik. 
Kısa bir süre içerisinde 
yoğun katılımla kan 
bağışı yapıldığının bil-
gisini aldık, bu durum 
bizleri memnun etti. 
Şube olarak düzenle-
diğimiz bu kampanya 
ile gönüllü bağışçılar 
ile kana ihtiyaç du-
yanlar arasında gönül 
köprüsü oluşturmayı 
ve kan bağışının öne-
mine dikkat çekmeyi 
amaçladık. Bu amaçla 
gerçekleştirdiğimiz 
kan bağışı kampan-
yasını belirli aralıklarla 
düzenleyeceğimizi 
ifade etmek istiyor, bir 
damla kanın bile hayat 
kurtardığı günümüz-
de kampanyamıza 
gösterdikleri duyarlı-
lıktan ve kampanya-
mıza vermiş oldukları 
destekten dolayı tüm 
katılımcılara teşekkür 
ediyoruz” dedi.    
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“SÖZÜN BİTTİĞİ,
BIÇAĞIN KEMİĞE 

DAYANDIĞI YERDEYİZ”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek eli kanlı terör örgütü tarafından Ankara’da 
gerçekleştirilen ve 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, 125 vatandaşımızın da 
yaralanması ile sonuçlanan hain terör saldırısı ile ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.  

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, “Son beş ay içerisinde terör örgütleri tarafın-
dan askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza 
yönelik olarak düzenlenen terör saldırılarının Başkentimizde meydana gelmesi 
ile, bu terör olaylarının asıl amacının, devletimizin bütünlüğünü, ülkemizin, 
milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak, infial uyandırarak kaos ortamı oluş-
turmak olduğu bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Bu terör saldırılarının hedefi 
milletimizin bütünlüğü, huzuru ve kardeşliğidir. Yapılan kalleş terör saldırıları 
masum canları bizlerden koparmakta ve bizleri derin üzüntülere boğmaktadır. 
Millet olarak sözün bittiği, bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz. Terör örgütleri 
şunu açıkça bilmelidir ki; her ne yaparlarsa yapsınlar, alçakça ve kalleşçe saldırı-
larıyla Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler, sadece kendi sonlarını hızlandıracak ve 
kendi kanlarıyla kin ve nefret kuyularında boğulup gideceklerdir. Devletimizin, 
sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleri ile sürdürdüğü haklı mücadelesini 
millet olarak sonuna kadar destekliyor, terörle topyekün mücadele edilmesi, 

teröre ve teröriste karşı ortak tavır alınması gerektiğine inanıyoruz. Bizler, 
Çanakkale’de yüzbinlerce vatan evladını bir karış vatan toprağı için şehit veren 
şanlı bir ecdadın torunları olarak, zaferin mutlaka bizim olacağına ve terörün 
ne pahasına olursa olsun dize getirileceğine bütün samimiyetimizle inanıyoruz. 
Ülkemizin birliğine ve beraberliğine, milletimizin huzur ve kardeşliğine kast eden 
bu ve benzer terör saldırıları asla amacına ulaşamayacak; aziz milletimiz sahip 
olduğu vakar ve sağduyu ile terörden nemalananları sevindirmeyecek ve asla 
teröre teslim olmayacaktır. Bu doğrultuda devletimizden de teröre ve terörden 
nemalananlara, destek verenlere, yardım ve yataklık yapanlara unvanı, makamı 
ne olursa olsun herkese ağır bedeller ödetmesini bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Ankara’daki kalleş terör saldırısını lanetliyor, saldırıda 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifa, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.                        



Cuma Toplantıları 
Komisyonu

MÜSİAD Konya Şubesi, 1993 yılında kurulmuş ve her daim hakkın ve hukukun, 
adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı, tarihe ve 
topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, 
bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle 
yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının kurdukları bir İş Adamları Derneği’dir..

MÜSİAD Konya Şubesi, üyelerinin ticari 
ilişkilerinin gelişmesi yanında ilmi ve 
kültürel ve siyasi olaylar hakkında 
değerlendirme kabiliyetlerini de geliş-

tirmek adına faaliyetler ve organizasyonlar tertip 
etmektedir.
MÜSİAD Konya Şubesi kurulduğu günden bu 
yana istisnasız her Cuma günü bir araya gelerek 
gerek hasbihal programları gerekse de ilmi, aka-
demik, ekonomik ve siyasi gündeme dair konuk-
lar davet edilerek üyelerini buluşturmaktadır.  Bu 
toplantılar düzenli olarak kayıt altına alınmış ve 
mutatlığı tescil edilmiş durumdadır. 08.07.2016 
tarihindeki Cuma toplantısı 1181. Mutat Cuma 
toplantısıdır. 
Cuma Toplantıları komisyonu olarak düzenlediği-
miz hasbihal toplantılarında üyelerimiz birbirlerini 
daha yakından tanımakta ve toplantılar sayesin-
de tecrübeli üyelerimizle genç üyeler arasında 

doğal ve samimi bir dayanışma sağlanmaktadır. 
Ayrıca hasbihal toplantılarına gençlik kurulu 
üyelerimizde katılmakta ve kuşaklar arası bilgi 
ve tecrübe aktarımı imkânı sağlanmaktadır.  Yine 
Cuma toplantılarında alanında uzman akademis-
yenler davet edilerek üniversite sanayi işbirliği 
gerçekleştirilmekte, üyelerimizin güncel soru 
ve sorunları ile ilgili birebir görüş sorma ortamı 
oluşturulmaktadır.   Ayrıca yine Konya Şubesi’nde 
oluşturulan MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komis-
yonu (MEKİK) faaliyetleri kapsamında ilgimiz 
dahilindeki Ülkerlerden gelen Devlet ve Eyalet 
Başkanı,  Bakan, Büyükelçi, Konsolos ve Ticari 
Ataşeler ve yabancı misyon temsilcileri de Cuma 
Toplantıları kapsamında ülkelerinin yatırım ortamı 
ve işbirliği imkanları hakkında konferanslar ve 
sunumlar icra etmektedir. Bu sayede üyelerimi-
zin ihracata, dış ticarete ve uluslararası ticarete 
entegrasyonu fırsatı yakalanmaktadır.  
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Cuma Toplantıları sayesinde üyelerimiz haftada 
bir kez dernekte bulunma ve şube faaliyetleri ve 
imkânlarından eşit düzeyde yararlanma imkânına 
da kavuşmaktadır. 
Cuma Toplantıları formatı Konya Şubesi tara-
fından ortaya konulmuş bir organizasyon olarak 
birçok MÜSİAD Şubesi’ne de ilham kaynağı 
olmuştur. 

2015 yılında yapılan Genel Kurul toplantısından 
sonra 1105. toplantıdan itibaren devraldığımız 
Cuma Toplantıları Komisyonumuz bugüne kadar, 
71 kez Eğitim ve Hasbihal Toplantısı icra etmiş 
bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemlerde mutat 
olarak düzenlediğimiz Cuma toplantılarımıza aktif 
olarak devam edeceğiz.  



98

Oluşan bu gelenek sayesinde Ülkemiz ve şehrimiz için birçok önemli söz sarf edilmiş 
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MÜSİAD KARZ-I HASEN SANDIĞI 
Kelime anlamı olarak “güzel ödünç” anlamına gelen Karz-ı 
Hasen, sözlük anlamı geri almak üzere verilen demektir. 

Karz –ı Hasen dinimizde; hiçbir maddi çıkar 
düşüncesi gözetmeksizin, sırf Allah’ın (cc) 
rızasını kazanmak ve kardeşinin sıkıntısını 
gidermek amacıyla borç vermeye denir.

Hadîd Suresi 11.Ayet: “Allâh’a güzel bir borç 
verecek olan kimdir? Artık Allâh, bunu kendisi 
için kat kat arttırır. Onun için oldukça üstün 
ve onurlu (kerim) bir ecir vardır.”

Müzemmil Suresi 20.Ayet: “Namazı kılın, 
zekâtı verin, Allâh’a gönül hoşluğuyla 
ödünç(karz-ı hasen) verin. Kendiniz için 
önden (dünyadaiken) ne iyilik hazırlarsanız 
Allâh katında onu bulursunuz; hem de daha 
üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. 
Allâh’tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allâh çok 
bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”

Karz–ı Hasen Dernek Sandığı Kuruluş Süreci
1. İhtiyaç Analizi
Karz-ı Hasen için ihtiyaç analizi ve gerek 
süreçlerin belirlenmesi kapsamında, Karz-ı 
Hasen uygulamaları, Başkanlık Divanı, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu, Genel İdare Kurulu, 
Şube Başkanları Toplantılarımızda gündeme 
alınmış, istişare mekanizması sürecin 
başından itibaren işletilmiştir
2. Araştırmalar

İslam Hukuku uygulamalarından hareket 
le Karz-ı Hasen sisteminin araştırılması 
kapsamında UTESAV tarafından düzenlenen 
“Karz-ı Hasen Çalıştayı” ve yine UTESAV 
tarafından hazırlanan “Para Vakıfları” 
çalışması kapsamlı olarak incelenmiş, 
araştırılmıştır. Örnek bir model analizi 
çıkarılmaya çalışılmıştır.
3. Hukuki Altyapı
Kamu yararı statüsüne haiz bir derneğin 
Karz-ı Hasen uygulamasını nasıl 
gerçekleştireceği araştırılmış; bu kapsamda 
mevcut hukuk sistemine göre Karz–ı 
Hasen’in yalnızca Dernek Sandığı kurularak 
gerçekleştirileceği tespit edilmiştir.
4. Heyet Kurulması
Dernek Sandığı kuruluş süreci için Genel 
Başkanımız başkanlığında bir heyet 
oluşturulmuştur. Heyet içerisinde Genel 
Başkan Yardımcılarımız, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve UTESAV temsilcilerimiz yer 
almış ve heyet 6 toplantı gerçekleştirmiştir. 
5. İlkeler
Heyet çalışmaları kapsamında aşağıdaki 
ilkeleri belirlemiştir:
•İşin gönüllülük esasına uygun olması 
gerekmektedir.
•Kurulacak yapı sürdürülebilir olmalıdır.
•Ticari anlamda gelir getirici bir faaliyet 

olmamalı fakat sandık gelirlerinin arttırılması 
her daim amaçlanmalıdır.
•İslami çerçeveden uzaklaşılmamalıdır.
6. İslami Esaslar
Heyet, yine çalışmaları kapsamında Karz-ı 
Hasen konusunda kanaat önderlerimizden 
Hayrettin Karaman ve Hayri Döndüren 
Hocadan görüş ve tavsiye almıştır. Hazırlanan 
yönetmelik bu görüşlere uygun olarak 
şekillendirilmiştir.
7. Sandık Yönetmeliği
Heyet, tüm bu yol haritası ve işlemler ile 
istişari temelde Sandık Yönetmeliğini 
hazırlamış ve Dernek Genel Kurulun onayına 
sunmuştur. 

Karz–ı Hasen Dernek Sandığı Yapısı
Sandığın Organları
1.Genel Kurul: Sandık Genel Kurulu, Sandığın 
en üst organıdır. Genel Kurul, toplantı 
tarihinde sandığın kayıtlı ve aidat borçları 
bulunmayan üyeleriyle teşekkül eder.
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2 
yıl da bir olağan toplantısını yapar. 
GenelKurul, toplantı tarihinde 
sandığın kayıtlı ve aidat borçları 
bulunmayan üyeleriyle teşekkül 
eder.
2.Yönetim Kurulu: Sandık Yönetim 

Kurulu, Sandık Genel Kurulunun asli üyelerinden 
2 yıl için seçeceği 5 asil 3 yedek üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 dönem üstüste 
Yönetim Kurulunda bulunabilir. 3 dönem üstüste 
Yönetim Kurulunda bulunan üyenin 1 dönem 
aradan sonra tekrar seçilebilmesi mümkündür.
2.1 Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
Sandığı ve fonları, amaç ve çalışma alanlarına 
uygun olarak yönetmek, Sandığı, işbu Yönetmelik 
hükümlerine, iç yönergelere ve Genel Kurul 
kararlarına göre idare etmek, Sandığı temsil 
etmek veya bu hususta kendi üyelerinden veya 
personelinden biri veya birkaçına yetki vermek, 
Sandık üyeliğine kabul ya da ret yolunda karar 
vermek, Sandıkta ücret karşılığı çalıştırılacak 
personelin ücretini tespit ederek, işe alınma veya 
ilişik kesme işlemi hakkında kararını vermek, 
Sandık amaç ve faaliyetlerine aykırı davranan 
üyeleri, üyelikten çıkarmak, Sandık üyeliğinden 
çıkış taleplerini onaylamak, Bütçe ile tahmin 
olunan gelirleri toplamak, gelir kaynaklarını 
artırıcı imkanları aramak, Bütçe ile kabul edilen 
giderleri usulüne uygun olarak sarf etmek, 
Mevzuat gereğince tutulması gereken defterleri 
tutmak, Yönetmelik gereği yardımları yerine 
getirmek, Çalışma dönemine ait bilançoyu 
ve yeni döneme ait bütçe ve kadro tekliflerini 
hazırlayarakGenel Kurulunun oyuna sunmak, 
Kendi içinde bir Yürütme Komitesi seçmek ve 
yetkilendirmek, Sandık faaliyetleri için gerekli 
gördüğü komite, heyet ve sair çalışma grupları 
kurmak, kurulanları kapatmak, Sandık Genel 
Sekreteri ve diğer personellerin çalışma şartlarını 
tayin etmek, Yıllık aidat ve katılma paylarını 
ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri 
yapmak,
Genel Kurulu her (iki) yılda bir olağan ve 
gerektiğinde de olağanüstü toplantıya çağırmak,
Gerekli yönetmelik değişikliklerini hazırlayıp 
Genel Kurulun onayına sunmak, 
Sandık fonları ile ilgili işbu yönetmeliğe uygun 
olarak iç yönergeleri hazırlayıp Genel Kurul 
onayına sunmak.
3.Denetleme Kurulu: Sandığın her türlü işlerini 
ve hesaplarını inceler. Genel Kurula katılan üyeler 
arasından 3 asil, 3 yedek olmak üzere toplam 6 
üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.
Genel Sekreter
Sandık Yönetim Kurulu, Genel Sekreteri tayin eder. 
Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Sandığın 

her türlü yazışmalarını yürütür, personelleri idare 
eder ve personeli denetlemek gibi görevleri yerine 
getirir.

Aidat Yükümlülükleri
Aidat borcu bulunan üye, borcunu eksiksiz 
olarak ödeyinceye kadar sandık imkanlarından 
yararlanamayacaktır. Üyenin, üyeliği sona ererse 
verilen aidatlar vakf edilmiş olduğundan iadesi 
gerçekleşmeyecektir.

Sandıkça Oluşturulacak Fonlar
Sandık bünyesinde 2 fon oluşturulmuştur:
Karz-ı Hasen Fonu
Sosyal Yardım Fonu

Karz-ı Hasen Fonu: Üyelerin düzenli ödemelerinin 
meydana getirdiği tasarruf hesabından 
oluşmaktadır. Bu fonda toplanan paralar gerekli 
kriterlere sahip üyelere borç vermekte kullanılır

Karz-ı Hasen Fonuna Katılma ve Fondan 
Yararlanma
Fon, sandık üyeleri tarafından ödenecek aidat 
ve sandık gelirlerinin %70’inden oluşur. Sandığa 
en az 1 yıl üye olan ve aidatlarını ödeyen 
Sandık üyeleri fondan yararlanabilir. Sandık 
üyelerinden fona talep gelmemesi halinde, 
biriken para ihtiyaç olursa Sosyal Yardım Fonuna 
geçici olarak aktarılabilir. Kural olarak bir üye 
fondan bir kez yararlanır. Ancak ihtiyaç olması 
halinde talep edilirse veya Sandık Yönetim 
Kurulu talep olmaksızın ihtiyaç sahibini fondan 
yararlandırabilir.
Karz-ı Hasen Fonundan Borç Kullanma

Borç kullanmak isteyen üye, Sandık Yönetim 
Kuruluna yazılı olarak başvuru yapmak 
zorundadır. Başvuru dilekçesinde aşağıdaki 
hususlar yer alır:
a.Sandık üyesinin adı soyadı/Ünvanı,
b.T.C /Vergi Kimlik Numarası,
c.İkametgâh ve işyeri adresi,
d.Telefon numarası,
e.Elektronik posta adresi,
f.İmza ve başvuru tarihi.

Karz-ı Hasen Fonuna Katılma ve Fondan 
Yararlanma
Talebin Fondaki Parayı Aşması halinde;
a.Başvuranın ihtiyaçlarının elzemliği,
b.Başvuru sırası,
c.Üyenin dernek ve sandık üyeliğinde geçirdiği 
süre,
d.Dernek Yönetim, Denetleme, Tahkim 
Kurullarında, Komite ve Komisyonlarda görev alıp 
almadığı vd. gibi hususlar nazara alınarak karar 
verilecektir.

Karz-ı Hasen Fonundan yapılacak yardım, bir 
üyeye birdefa da kullandırılacak miktar Karz-ı 
Hasen fonunun toplam miktarının %5’ini 
geçemeyecek şekilde olacaktır.

Sosyal Yardım Fonu
İhtiyaç sahibi sandık üyelerine, üyenin ölümü 
halinde eş ve çocuklarına karşılıksız olarak verilen 
yardımları kapsar.
Bu fondan yapılacak yardım, Sosyal Yardım 
Fonu’nun toplam miktarının %5(beş) ini geçemez.
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KURUÇEŞME 
HANI

Şehirlerarası kervan yolları üzerinde bulunan menzil hanları, Türk mimarlık ve 
ticaret tarihi açısından önemli yapılardır. Türkler henüz Anadolu’ya gelmeden önce 
ticaretin önemini kavramışlar, yaşadıkları toprakları menzil hanlarıyla donatmışlardır. 
Tarihi İpek Yolu denilen ve doğuyu batıya bağlayan yolun Orta Asya’da, Türklerin 
yaşadığı topraklardan geçmiş olması, menzil hanlarının Türkler tarafından yoğun bir 
biçimde inşasını gerçekleşmiştir. Mevcut belgeler ve kalıntılar bunun doğruluğunu 
ispatlamaktadır. Türkler Anadolu’ya geldikten sonra, daha önceki dönemlerde ticari 
alanda oynadıkları rolün de etkisiyle, yeni geldikleri bu toprakları menzil hanlarıyla 
donatarak, Anadolu’yu kervan yolları ile adeta bir ağ gibi örmüşlerdir.



Şehirlerarası kervan yolları 
üzerinde bulunan menzil hanları, 
Türk mimarlık ve ticaret tarihi açı-

sından önemli yapılardır. Türkler henüz 
Anadolu’ya gelmeden önce ticaretin 

önemini kavramışlar, yaşadıkları top-
rakları menzil hanlarıyla donatmışlardır. 
Tarihi İpek Yolu denilen ve doğuyu batıya 
bağlayan yolun Orta Asya’da, Türklerin 
yaşadığı topraklardan geçmiş olması, 

menzil hanlarının Türkler tarafından 
yoğun bir biçimde inşasını gerçekleşmiş-
tir. Mevcut belgeler ve kalıntılar bunun 
doğruluğunu ispatlamaktadır. Türkler 
Anadolu’ya geldikten sonra, daha önceki 

dönemlerde ticari alanda oynadıkları 
rolün de etkisiyle, yeni geldikleri bu 
toprakları menzil hanlarıyla donatarak, 
Anadolu’yu kervan yolları ile adeta bir ağ 
gibi örmüşlerdir.

On üçüncü yüzyıl Selçuklu hanlarından 
biri olan Kuruçeşme Hanı, Konya Meram 
merkez ilçesinde, Beyşehir yolunun 
32.km’sinde yer almaktadır. Bugünkü 
karayolunun hemen yakınında yer alan 
eser,önce 2007 yılında temizlik kazısı 
yapılmış ardından 2015 yılında restoras-
yonu tamamlanarak kurtarılmıştır.
Han’ın kitabesinden anlaşıldığına göre 
1207 yılında I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in 
ikinci saltanat döneminde yapılmıştır.
Kuruçeşme hanı esasen ribat olarak 
inşa edilmiş yapılardan biridir.  Ribâtlar, 

sınır boylarında ve stratejik yerlerde 
ordu birlikleriyle binek hayvanlarının 
konakladığı, ileri harekâtlar için askerî 
amaçlı yapılardır. Askerî amaçlı ribâtların 
kervansaraya dönüşmesinde bu gele-
neklerin payı vardır. Ribâtların nitelik 
değiştirmesiyle Mısır, Suriye ve Filistin’de 
ribât kelimesi “dervişlere mahsus zâviye-
hankah, yolcuları, kimsesizleri, hacıları 
barındıran misafirhane” anlamında 
kullanılmış, Mâverâünnehir ve İran’da 
ise XI. yüzyıldan itibaren kervansarayla 
aynı mânayı ifade etmeye başlamıştır. 

Bugünkü bilgilerle sürekliliği ve gelişimi 
izlenebilen ve ana hatları değişmeyen 
plan şemasının da XI. yüzyıldan itibaren 
uygulandığı görülmektedir. 
Kitabesinin mevcut kısımlarını İ. 
Hakkı Konyalı şöyle çevirmiştir:“Bu ribat 
mamuresi deniz ve karaların sultanı 
emir-ül müminin yardımcısı fetih babası 
Kılıç-Aslan’ın oğlu Keyhüsrev zama-
nında yapılmıştır.”Anadolu Selçuklu 
Dönemi’nde inşa edilen menzil hanla-
rının ana malzemesi genellikle kesme 
taştır. Bununla birlikte, Kızılören Hanı ve 

Obruk Hanı gibi Kuruçeşme hanında da 
kaba yontulmuş taş ile devşirme antik 
malzemenin kullanıldığı görülmektedir. 
Avlu girişinin solundaki hacim mescittir. 
Avlu ve üç sahınlı kapalı bölümlerden 
meydana gelmektedir. Son yapılan kazı-
larda avluda mescidin yanında bir çeşme, 
su tesisi bulunmuştur. Kapalı bölümde 
soldan çatıya çıkılan bir merdiven ve 
orta sahında seki üzerinde taş yemliklere 
rastlanmıştır. Altınapa hanı ve Ertokuş 
hanında olduğu gibi burada da kapalı ve 
açık bölümler eşit büyüklüktedir. 
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17.5x27 m.ölçülerindeki bir avlu ile 
17.5x23 m.ölçülerindeki kapalı kısma 
sahip olan yapıya giriş, doğudaki 
cepheden sağlanmıştır. Fakat girişe 
ait herhangi bir mimari elemanın gü-
nümüze kadar ulaşmaması sebebiyle 
bu bölümle ilgili olarak kesin bir şey 
söylememekle birlikte mevcut veriler 
girişin Altınapa hanı gibi dışarıya 
taşmayan bir şekilde yapıldığını gös-
termektedir. Kapıdan girildikten sonra 

yapının avlu kısmına geçilir. Girişin 
iki tarafında birer mekân bulunur. 
Bunlardan güneydeki mekânın, güney 
duvarındaki mihrap nişinden burasının 
mescit olarak kullanıldığı anlaşılmak-
tadır. Mescidin üzeri kuzey-güney, 
diğer mekânın üzeri ise doğu-batı yö-
nünde beşik tonoz ile örtülmüştür. Her 
iki mekânın girişleri karşılıklı biçimde 
avluya yakın bir bölümde medhale 
açılır. Mekânlar mazgal pencerelerle 

aydınlatılmıştır. 
Anadolu’da örneklerine sıkça rastla-
dığımız, bakımsızlık ve tahribattan 
hayli etkilenmiş bu tip yapıların 
harabe olmaktan kurtarılması önem 
arz etmektedir. 2007 yılında perişan 
halde bulup fotoğraflarını çektiğimiz 
Kuruçeşme hanını 2015 yılında restore 
edilmiş şekilde bulmaktan mutluluk 
duyduğumuzu belirtirken, MÜSİAD 
Konya Şubesi tarihe sahip çıkaraktak-

dire şayan bir iş gerçekleştirmiştir.
MÜSİAD Konya Şubesi, Kuruçeşme 
Han’da önemli organizasyonlara imza 
attık. Gerçekleştirdiğimiz organizas-
yonlardan bazıları ise K.K.T.C.–Konya 
Ekonomi Çalıştayı, Gençlik Kurulu 
Çalıştayı, Mâzi’den Âti’ye Ticaret 
Kervanı Yürüyüşü, üyelerimize yönelik 
piknik programı, Kadir Gecesi İhya 
Programıdır. 
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RÖPORTAJ 
Mehmet Ali Korkmaz… 1993 yılında kurulan MÜSİAD Konya Şubesi’nin farklı dönemlerinde Yönetim 
Kurullarında yer aldı. Tam bir görev adamı olan Mehmet Ali Korkmaz, MÜSİAD’ta önemli hizmetlere imza 
attı. Bu senebaşında 6’ıncı yılını doldurarak MÜSİAD Konya Şube Başkan vekilliği görevini devreden Mehmet 
Ali Korkmaz, Dış İlişkiler Komisyonu, Meram İlçesinde yer alan Kızılören Kuruçeşme Han ve Genç MÜSİAD’ın 
yapılanmasında önemli misyon üstlendi. MÜSİAD’a “Ömür boyunca hizmet edilmesi gereken bir yer” olarak 
değerlendiren Mehmet Ali Korkmaz, genç işadamlarına önemli tavsiyelerde bulundu. 

Mehmet Ali Korkmaz, 6 yıl 
boyunca yürüttüğü MÜSİAD Konya 
Şube Başkan vekilliği görevini 
devretti. Korkmaz, MÜSİAD Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev 
aldığı süre boyunca, MÜSİAD 
için oldukça önemli çalışmaların 
altında imzası var. 
Mehmet Ali Korkmaz ile 
röportajımızda ilk olarak onun 
gözündeki MÜSİAD’ı anlatma-
sını istiyoruz. 
“MÜSİAD herkes için okulluk 
yapan bir kurumdur. 1990’lı yıllar-
dan gelen bir kültür olan MÜSİAD, 
her geçen gün kendini yenileyerek 

geliştiren gerek kurumsallığını ge-
rekse iç bütünlüğünü tamamlamış 
bir kurumdur. Komisyonların veya 
kendi çalışma alanlarının birbirle-
riyle arasındaki ilişkileri koordine 
etmede etkin bir kurumdur. 
Benim eskiden beri MÜSİAD’aba-
kış tarzım, gücümün yettiğince 
hizmet edilmesi gereken bir yer 
bir okul, bir misyon faaliyeti olarak 
gördüm. Olduğundan fazla değer 
atfettim mi atfettim mi bilmiyo-
rum ancak şuana kadar ki vermiş 
olduğum hizmetlerden bugüne 
kadar bir pişmanlık ve şikâyet 
duymadım. Ömür boyunca hizmet 

edilmesi gereken bir yer olarak 
gördüğüm MÜSİAD’a yaptığımız 
çalışmalarınİnşallah ahirette de 
hasadını biçeceğimiz şeyleri Cenabı 
Hak zayi ettirtmeden katında 
verilen hizmetleri kabul eder. 
Korkmaz, çalışma yaparken 3 ana 
unsur belirlemiş ve asla hedefinden 
şaşmamış
MÜSİAD’A bir çalışma yaparken 
dikkate aldığım başlıklar var:
1-İlgilendiğimiz konunun 
MÜSİAD’A ihtiyaç olup olmadığını 
araştırırım. Bu benim bakış tarzım 
arasında yer alıyor. 
2- Bunu yapacak liyakat ve 

kadronun yeterli olup olmadığına 
bakarım. 
3- Bir konu belirlendiğinde, o konu 
birilerin veya birilerinin ihtiyacını 
görmesi yeterli bulmuyorum. Bu 
takım ihtiyacına dönüşürmü dönüş-
mez mi? Benimser mi,Benimsenir 
mi? Bunları olmadığı yerdeya başarı 
gelmez ya da sarf edilen enerjinin 
karşılığını hasat olarak almanız 
mümkün değildir. 
Bu konu başlıkları arasında çalışma-
mı yürüttüğüm MÜSİAD’a oldukça 
verimli hizmetlerimin olduğu 
kanaatindeyim. 

Kısa adı DEİK olan Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu, Türk ekonomisinin istikrarı için 
gelecek vaat eden projeleri hayata geçiri-
yor. Dünyada ve özellikle de bölgemizde 
yaşanan değişimlere rağmen DEİK’in 
öncülüğüyle özel sektörün başarı çıtası her 
geçen gün daha da yükseğe çıktığı ortada-
dır. MÜSİAD ve Konya için oldukça önemli 
bir konuma sahip olan Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu’nda (DEİK), MÜSİAD Üye-
lerinden ben Mehmet Ali Korkmaz Sudan 
İş Konseyi Başkanlığına, İbrahim Özen’de 
Ruanda İş Konseyi başkanlığı görevlerimizi 
en güzel şekilde sürdürüyoruz. Mehmet 
Ali Kuntoğlu ise son olarak Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi başkanı 
olarak önemli bir görev üstlenmiştir. 
MÜSİAD ve Konya için oldukça önemli olan 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyelik 
sürecinde yaşananları ve DEİK’teki Konya 
başarısını özetleyecek olursak; 
“MÜSİAD Konya Şube Başkanımız Dr. Lütfi 
Şimşek Beyin Dış İlişkiler Komisyonuyla 

özel bir ilgisi vardı, halende var. Lütfi 
Bey, Aslan Korkmaz beyin Başkanlığı dö-
nemdeyken de zaman zaman gündeme 
getiriyordu. DEİK ile ilgili kafamızdaki 
birkaç soruya cevap ararken, şahsımın DEİK 
üyeliği söz konusu oldu. 

DEİK Üyeliği ile birlikte DEİK’in kendi 
yapılanması, genel kurul ve seçim süreçleri 
yaşandı. Bunun yapılanması ne olabilir, 
bunun üzerine bir çalışma yaptım. Yeterli 
insan kaynağımız vardı. Yönetimde 6 yıllık 
görev yapma zorunluluğu, yönetimden 
ayrılan arkadaşlar mevcuttu ve dış ticarette 
iştahlı arkadaşlarımız da bulunuyordu. 
Dış ticaretin önü sürekli açık. Dış ticarete 
sürekli böyle bir yapılanmayla baktım. 
İkincisi Genç MÜSİAD üyeleri enerjikler.  
Ama yaşları ve çalışma konumları gereği 
yönlendirilmeleri ve bir yol haritası çizilme-
si gerekiyor. Tabi bunu yaparken de Genç 
MÜSİAD bir tümevarımın bir parçası mıdır 
yoksa tümden gelemin bir parçası mıdır 

adını adresini yerini belirlemeliyiz. 
Lütfi Beyle birlikte görev yaptığımız dönem 
içinde, kendinden Allah razı olsun diyerek 
bahsettiğim bir arkadaşımız ve kardeşimiz. 
Ufku, izahı,  feraseti olabildiğince açık, 
herhangi bir verasete boyun eğmeyecek 
kadar basiretli ve dirençli olarak gördüğüm 
bir arkadaş. Zaman içerisinde Dış İlişkiler 
komisyonu kurduk. DEİK’i yapılandırmaya 
çalıştık ve bir anlamıyla da yapılandırdık. 
Bunun içeriğini kavranması, detaylarının 
anlaşılıp çözülmesi birçok şeyi beraberinde 
getirdi.  Arzu ettiğimiz başarı zamanla 
yakalanacaktır. Fakat kurarken bunu 6 
aylığına kuruyoruz. Altı ay sonra önümüz-
de kılavuzu olmayan bir çalışma, altı ay 
sonra yaptıklarımızı nelerdi,yanlış ve doğru 
yaptıklarımızı tekrar elden geçireceğiz 
demiştik. 

MÜSİAD Ekonomik İlişkiler komisyonu 
(MEKİK) şuana kadar, yurt dışı ve yurt 
içinden yani hem ülke ziyaretleri hem de 
Konya’ya yurt dışından gelen ziyaretçi 
kabul noktasında arşivimiz oluştu.Bunun 
ne kadar ihtiyaç olduğunu da ortaya 
çıkardı. Bu ana başlıkları Lütfi beyin bir 
düşüncesiydi. Çok güzel bir şeydi. Bu 
düşüncenin kurumsallaşması ve yapılan-
masında rol almak bana nasip oldu. Deyim 
yerindeyse fikri şekillendirerek ete kemiğe 
büründürdük. MÜSİAD’ın ana faaliyet-
leriyle örtüşüp nur topu gibi yepyeni bir 
komisyonumuz oldu. Buda geniş katılımlı 

bir isimlendirmeyle birlikte kendine özgün 
bir tasarımla kendini yaşatsın diye MEKİK 
ismini aldı. İsim tescilinin alınmalısını 
önermiştim. Görevden ayrılmamdan sonra 
takip edemedim. İleride talip olunabilecek 
bir isim. Yaptığı faaliyetle ismi bütünleş-
miştir. MEKİK isimde Lokman Koyuncuoğlu 
beyin önerisiydi. 20 isim arasında elenerek 
bulundu. Yerine de tam olarak oturdu. Bu 
yürüdüğü sürecinde ecir hanemize artı 
yazdıracak faaliyetlerden biri daha olduğu 
düşüncesindeyiz” 
DEİK’le bizi tanıştıran Lütfi Bey oldu. 
Türkiye’nin ekonomik ilişkilerin ana çerçe-
veleri burada dönüyor diyerek biziüyeliğe 
teşvik etti. Ancak, iki veya üç defa Lütfi 
beyin üyeliği reddedilmişti. Cihat Başkan’ın 
DEİK Başkanı olması hasebiyle kendimizde 
öz güveni gördük ve DEİK üyeliğine 
başvurduk. Üyeliğimiz kabul edildi. Şuan 
MÜSİAD üyesi olan 11 arkadaşımızın DEİK 
üyeliği var. SUDAN İş konseyi başkanlığı 
şahsım tarafından temsil edilmektedir. 
İbrahim Özen Bey Ruanda İş Konseyi 
Başkanlığını, Mehmet Ali Kuntoğlu beyde 
Demokratik Kongo İş Konseyi kurucu Baş-
kanlığı görevini üstlendi. Konya’ya büyük 
bir kazançtır. Lütfi Başkanın çabalarıyla 
3 başkanlığı Konya’mıza kazandırmış 
olduk. Bize kısmet olan bu başkanlıkları 
layıkıyla yerine getirmek için çalışmalar 
yürütmektir. Biz yaptığımız faaliyetleri Lütfi 
beye ileterek çalışmalarımızı bu yönde 
devam ettiriyoruz. 
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MÜSİAD’da MEKİK adı altında önemli bir komisyon 
kuruldu. Çok hızlı ve başarılı şekilde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu komisyonun çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz?



 “Öncelikle kendi yaptığınız 
işe saygı duymalısınız ki baş-
kaları da size saygı göstersin. 
Sanayici olarak, girişimci 
olarak işimizle ilgili daima 
araştırma yapın.Her zaman 
daha iyisini hedefleyin. 
Yaptığımız her işi Allah’ın C.C 
rızasını kazanmak için yapar-
sak hem işimiz bereketlenir 
hem de aynı zamanda çalışır-
ken ibadet etmiş oluruz. Ne 
üretirsek üretelim her türlü 
maliyetlerimizle ilgili tasar-
ruf yollarını iyi bilmeliyiz. 
Bizler Müslümanlar olarak 

sürekli değişim içinde olmalı, 
yenilikleri takip etmeli ve 
işlerimize entegre etmeliyiz. 
Ürettiğimiz ürünlerin insan 
sağlığına zarar verip verme-
diği noktasında yapacağımız 
araştırmalar bizim işimizin 
ibadet boyutunu da ortaya 
koyacaktır” Son olarak Genç 
MÜSİAD başta olmak üzere, 
Kızılören Kuruçeşme Hanı, 
MEKİK komisyonu Türkiye’de 
10 yıl içerisinde önder olacak 
ve tavsiye edilerek model 
alınan yapılar olacağına 
inanıyorum. 

MÜSİAD ENDÜSTRİYEL ORMANIN 
KURULUŞUNDAKİ HEDEFLERİNİZ 
NELERDİR?
Görev bulunduğum süre içinde 
MÜSİAD’ın amaçlarına, hedeflerine 
ve projelerine uygun olarak bir orman 
faaliyeti gerçekleştirdik. MÜSİAD 
Ormanı benim kanaatimce şirketleşme 
şekli, yapılaşması ve tasarımı ile herşeyi 
kendine özgü bir anlayışla çerçevelen ve 
yapılanan bir faaliyet oldu. Oraya binler-
ce ağaç ve milyonlarca liralık bir yatırım 
yaptık. İnşallah kendimiz ve geleceğimiz 
için, 150 yıllık ekonomik ömrü olan ve 
700 yıla kadar yaşayabildiği literatürde 
belirtilen bir ormanı şehrimize kavuştu-
rabilmenin mutluluğunu duyuyoruz. 
PEKİ, TARİHİMİZE IŞIK TUTAN 
KIZILÖREN KURUÇEŞME HAN 
MÜSİAD’A KAZANDIRILMA SÜRECİ 
NASIL GELİŞTİ
“Konya’daki mevcut hanlar hep dikka-
timi çekerdi. Bu hanların ticarileşenleri 
inancımızla örtüşmeyen alkol başta 
olmak üzere ticari faaliyetlerin içindeydi. 
Hâlâ faaliyetlerine devam ediyorolma-
ları kanıma dokunmaktadır. Bu şekilde 
kullanılmasını yanlış bulurum. Çünkü 
bunlar vakıfların mülkiyetindedir. 
Vakıflar bizler için oldukça önemlidir. 
Vakıfların önemi de herkes tarafından 
iyi bilinmektedir. Dünyada varlık sahibi 
olanlar bunları ahiretine de taşımayı 
arzu edenler mallarını mülklerini 
vakıflara bağışlardı. Vakıflar, Allah’ın 
rızası gözeterek kurulmuştur. Ancak 
Allah’ın rızasını gözetilmediği konularda 
kuşatılması ve kullanılmasını uygun 
görmüyorum. Vakfedilme amaçlarına 
uygunluk yönüyle örtüştürücü her türlü 
faaliyete onay veren bir bakış tarzım var. 
Ecdatyadigârların bu şekilde kullanılma-
sı şık değil, aslı ile örtüşmüyor. 

Hüseyin Çiftçi Hocamın Derebucak’taki 
bir cenazesinden dönerken aracımdaki 
arkadaşlarımadedim ki, bir han tavsiye 

etsem bir hanımız olsa sorumluluğu 
üstlenir misiniz, MÜSİAD’la bütünleşir-
mi? Lütfi beyde hemen araya girerek ‘o 
gün almadığımıza yanmayız bakma-
dığımıza yanarız’ bir bakalım cevabını 
verdi. Ve o gün baktık. MÜSİAD’ın genel 
faaliyetleriyle örtüşeceği kararını verdik. 
Üyeleriyle, Genel merkeziyle ve diğer 
şubeleriyle yaptığı faaliyetlerde oteller 
ve diğer Restoranlara ödenen bedeller, 
burada kalacak olursa tarihte yaşatılmış 
ve canlandırılmış olur düşüncesiyle 
hareketegeçtik. Arkadaşlarımızın ona-
yını da aldıktan sonra, buranın temsil 
edici makamı kim onuaraştırdık. Mülk 
vakıfların. Restorasyonla kim ilgilenirse 
mülkün kullanım hakkının ona veri-
leceği konusunda bir yasa çıkartılmış. 
Konya Büyükşehir Belediyesi bu hanla 
ilgilenmiş restorasyonunuüstlenmiş. 

Biz bu hana talip olduk, eş değer ve 
uygun bedelin ne olacağı tespit edildi. 
Hem emekleri ve hem de MÜSİAD’ın 
kabullerinden dolayı Büyükşehir Be-
lediye’sine teşekkürlerimi sunuyorum. 
Böyle bir hanı MÜSİAD Konya Şubesi’ne 
kazandırmış olduk. Kıbrısçalıştayından 
başlayan ve bir üniversitenin tarihi 
çekimlerine doğru giden ve bugüne 
kadar kendi ticareti sosyal ve kültürel 
hayatımızda hiç kullanmadığımız 
kullanma şansımızın olmadığı bir 
enstrüman yürürlüğe girdi.Ben tarihi 
koruma konusuna bu şekildebakıyorum. 
Bugüne kadar beş yıldızlı otellerimiz,kır 
piknik alanlarımız vardı ama tarihi 
dokuda bizim herhangi bir program ya-
pacak bir başlığımız yoktu. Bunun ticari 
çalışmalarla tarihi dokunun örtüştüğü 
söz konusu olur mu? Evet, Maziden atiye 
programımız etkili olmamış olsaydı, 
hem yerel hem de ulusal medyada 
bu kadar uzun süre yer alır mı?Niçin 
deve kervanlarıyla bugünkü hanı, 
bulgurla,motor pistonunu,kırankını 
bütünleştirdik?Bir anlam ve bir felsefe 

çerçevesinde bütünleştirdik. Tırın göl-
gesindeki deve bir anlayışın ifadesidir. 
Madem güzergâhımızda ipek yolu, o 
zaman bu iş bütünlük içerisindedir. 
Han olmasa böyle bir maziden atiye 
figürü ortaya çıkmazdı. Kıbrıs yavru 
vatan diyoruz ama bugün ayrı statüde 
olan bir yapıda. Kıbrıs’ın Çalışma Ba-
kanı’ylagerçekleştirdiğimiz bir çalıştay, 
onları heyecana ve şaşkınlığa sevk 
etti. Ne oldu, ticari enstrümanların bir 
parçası oldu. Genç MÜSİAD üyelerimiz 
Konya pilavını handa verdi ve tanıtımını 
gerçekleştirdi. Hanın tarihçesi figürleri, 

geçmişteki kayıtlarda üstlendiği sorum-
luluklar daha ortaya çıkmış değil. 1207 
tarihli Osmanlı devletinden daha yaşlı, 
Osmanlı devletini kuran bir mirasımız 
var. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
burada yaşanan hatıralar az değildir. 
Burada tarihçilere büyük görevler 
düşüyor. Bu hanın yaptığı ve genel 
anlamda hanların yaptığı faaliyetler 
mutlaka araştırılmalı. Özetleyecek olur-
sak Kültürel ve ticari olarak hayatımıza 
giren Hanımız,önemli bir yapıdadır ve 
birçok misyonu üstlenecektir. MÜSİAD’la 
örtüşen bir konumu almıştır. 
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2012 yılında 15 yıl aktif olarak üyeliğini doldurarak dönemin Genel Başkanın elinden 
plaket alan Mehmet Ali Korkmaz’ıngenç işadamlarına önemli tavsiyeleri de var. 



MÜSİAD KONYA ŞUBESİ,
ŞEHRİMİZDEKİ SURİYELİLERİN
EKONOMİK POTANSİYELLERİ ARAŞTIRDI

SURİYELİLER NEDEN 
KONYA’YI TERCİH 
EDİYOR
Suriye’de ortaya çıkan in-
sanlık dramı karşısında, 
Türk Hükümetinin izlediği 
politika vesığınmacıla-
ra sunduğu imkânlar 
Suriyelilerin Türkiye’yi ter-
cihlerinde önemli bir yer-
tutmaktadır. Suriyelilerin 
Konya’yı tercih etmeleri-
nin başında, iş ve yatırım 
imkânlarındanziyade, 
Konya’nın dindar bir 
şehir olması ve hemşeri 
bağları temel öncelik 
olarakgörülmektedir. Do-
layısıyla gerek sanayisi, 
gerek ticareti, gerekse 
istihdam imkânları 
açısındanyatırımcılara 
ve nitelikli personellere 
birçok avantajlar suna-
bilecek bir potansiyele 
sahip olanKonya’nın bu 
imkânlarının görünür 
kılınması gerekmektedir.
KONYA’DA BİR İŞ 
KURMAYA VE TÜRK 
İŞ ADAMLARI İLE 
İŞBİRLİĞİ YAPMAYI 
HEDEFLİYORLAR
Göç edenler açısın-
dan en öncelikli konu 
istihdam olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ancakis-
tihdam edilen misafirler 
açısından en temel 
sorun uzmanlık alanla-
rının dışında ve hatta 
çoğuzaman vasıfsız 
işlerde çalıştırılmalarıdır. 
Bu anlamda misafirlerin 
uzmanlık alanlarının 
tespitiyoluyla gerek sana-

yimizin ihtiyaç duyduğu 
ara eleman eksikliğinin 
giderilmesi gereksemisa-
firlerden daha kaliteli ve 
verimli hizmet alınması-
nın sağlanabileceği tespit 
edilmiştir.
Sığınmacıların çalışma 
hayatına ilişkin yaşadık-
ları zorluklara bakıldı-
ğında, Suriyelioldukları 
için Türklerden daha çok 
çalıştırıldıklarını, mevcut 
işlerinde kapasitelerini 
tam olarakkullanama-
dıklarını, mesleklerini 
hakkıyla icra edeme-
diklerini, aynı işi yapan 
Türklere göredüşük ücret 
aldıklarını, Türkiye’deki 
çalışma saatlerinin ve 
iş temposunun çok ağır 
olduğunu vesigortalarının 
yapılmadığı yönündeki 
serzenişlerini görmek 
mümkündür. Fakat tüm 
serzenişlererağmen 
katılımcıların yüksek bir 
oranı çalıştıkları işlerden 
aldıkları ücretlerden-
memnuniyetlerini dile 
getirmişlerdir.Katılım-
cıların kendi uzmanlık 
alanında çalışma imkânı 
bulamaması, daha ziya-
demevsimlik sektörlerde 
vasıfsız işlerde ve düşük 
ücretlerle istihdam edil-
melerine, iş yerindekitek-
nolojinin uzmanlıkları ile 
uyuşmaması sebebiyle 
nitelik ve verimliliklerinin 
düşmesine yolaçmakta-
dır.Örneklemimiz içindeki 
katılımcılar sermayeleri 
olması halinde Konya’da 

bir iş kurmaya,mülk edin-
meye ve Türk iş adam-
ları ile işbirliği ve ortaklık 
yapmaya sıcak bakmak-
tadır. Türk işadamlarına 
ilişkin tecrübe ve güven 
üzerinden şekillenen 
bu işbirliği ve ortaklık 
talebi, gereklihukuki 
zeminin oluşturulması 
ve iş adamlarının doğru 
yönlendirilmesi durumun-
da, sadecebugün için 
değil gelecekte de (savaş 
sonrası Suriye’nin inşa 
edilmesinde de) iki ülke 
arasındabaşta ekono-
mi olmak üzere birçok 
alanda işbirliklerine katkı 
sağlayacaktır.
DİL SORUNU ÇOCUK-
LARIN EĞİTİMİ KONU-
SUNDA EN ÖNEMLİ 
EKSİKLİK
 Sığınmacıların içinde 
bulunduğu zor şartlar, 
maddi imkânsızlıklar, 
dil sorunu vebürokratik 
işlemlerden habersiz 
olmaları ve çocukların 
eğitimi konusu en önemli 
engellerdir.Bununla 
birlikte sığınmacılara 
yönelik olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okul-
larda ya daSuriyelilere 
yönelik olarak oluştu-
rulmuş Geçici Eğitim 
Merkezleri’nde sunulan 
imkânlareğitime olan 
ilgiyi artırmıştır.Sığınma-
cıların Türkiye’deki kalış 
süresinin uzamasına 
paralel olarak, burada 
yeni birhayat ve yeni 
bir düzen kurdukları, 

dolayısıyla geri dö-
nüş kararının yeniden 
gözden geçirmeihtiyacı 
hissedecekleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca, AB’nin 
son dönem göçmen 
politikaları,Avrupa’da 
gittikçe artan İslamofobi, 
yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık ve mültecilere 
ilişkin aşağılayıcıtutumlar 
sebebiyle, Avrupa’ya 
iltica etme konusunda 
istekli olmadıkları görül-
mektedir.
İŞBİRLİĞİ
 GELİŞTİRİLMELİ
Yatırımlar konusunda en 
temel sorun bürokratik 
işlemlerin zorluğu ve 
fazlalığıdır.Ayrıca iş yeri 

açma konusundaki yasal 
gereklilikler konusunda 
da yeterli bilgiye sahip-
değildirler.Şu ana kadar 
yatırımcılara yönelik 
uygulamalar, Suriyeli 
yatırımcıların işbirliği 
veortaklığa şüpheci, 
mesafeli ve temkinli 
yaklaşmalarına sebep ol-
maktadır. Ayrıca Suriyeli 
işadamlarına Belediye-
lerce dükkan/işyeri açma 
izni verilmemekte olup, 
bu durum yatırımcıları-
mağdur etmektedir. Diğer 
yandan Suriyeli yatırım-
cıların şahısları üzerine 
gayrimenkuledinmeleri 
konusunda ciddi bürokra-
tik engeller mevcuttur.
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“Konya’daki Suriyeli Misafirlerin Ekonomik Potansiyelleri ve İşbirliği İmkânlarının
Belirlenmesi Araştırması”, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından MEVKA desteği ilegerçekleştirilmiştir. Araştırma iki 
ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Suriyevatandaşlarının potansiyel iş güçlerini tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirilen nicel verileredayalı anket sonuçları, ikinci bölüm ise, Suriyeli sermaye sahiplerinin iş kurma ve Türk 
işadamları ile işbirliği ve ortaklık tesis etme konusundaki potansiyellerini tespit amacıylagerçekleştirilen nitel verilere 
dayalı mülakat sonuçlarından oluşmaktadır. Araştırma Konya ilmerkezinde, 1000 adet anket ve 300 adet mülakat 
uygulaması gerçekleştirilmiştir.Araştırma sonucunda aşağıdaki sonuç ve önerilere ulaşılmıştır.



ÇALIŞMA İZNİ
Çalışma izninin her sene 
yenilenmesi zorunluluğu, 
Suriyeli yatırımcılar açı-
sındanistikrar ve güven 
sorunu teşkil etmektedir.
Belli bir sermayeye sahip 
Suriyeli yatırımcılara Türk 
vatandaşı olma konusun-
dakolaylıklar sağlanması 
ya da belirli oranda 
yatırım yapanlara geçici 
vatandaşlık verilmesi 
talepedilmektedir.

SURİYELİ 
İŞADAMLARI 
İÇİN VERİ TABANI 
OLUŞTURULMALI
Suriyeli yatırımcılar, Kon-
ya’daki sektörler ve bu 
sektörlerin yapısı ve eko-
nomiye katkılarıkonusun-
da yeterli bilgiye sahip 
değildirler. Bu bağlamda 
MÜSİAD Konya Şubesi, 
KTO ve KSOmarifetiyle 
gerçekleştirilen sektör 
analizleri ve raporların 
Arapçaya tercüme 
edilerek ilgiliSuriyeli 
yatırımcıların bilgilen-
dirilmesi sağlanmalıdır.
Konya’daki Suriyeli iş 
adamları için veri tabanı 
oluşturulmalıdır. Ayrıca 
Suriyeliyatırımcılara, 
bürokratik ve hukuki iş-
lemler konusunda destek 
verecek mekanizmalaro-
luşturulmalıdır.Konya’da 
faaliyet gösteren Suriyeli 
iş adamları ile Konyalı iş 
adamları arasında işbirliği 
veortaklığa zemin hazır-
layacak bir ofis kurulma-
lıdır.Suriyeli yatırımcılar, 
savaş sonrası dönemde 

de, Konyalı iş adamları 
ile Suriye’de ortakyatırım 
yapma konusunda istekli 
olup, özellikle inşaat sek-
törü ve imalat sanayinin 
önceliklisektörler olması 
muhtemel gözükmekte-
dir.Konya’daki Suriyeli 
iş adamlarının başta 
MÜSİAD Konya Şubesi 
olmak üzere ilgilimeslek 
odalarına üye kabulü-
nü talep etmektedirler.
Suriyeli iş adamları, 
Konya’nın iş potansi-
yelinin ve imkânlarının 
Arap dünyasınıntanın-
madığını, iyi bir tanıtımın 
Konya’ya ciddi bir Arap 
sermayesinin girmesinin 
söz konusuolacağını 
ifade etmişlerdir.
DİPLOMA 
DENKLİKLERİ 
SAĞLANMALI
Konya’da yatırım 
yapmaya istekli Suriyeli 
işadamlarının çocuklarını 
gönderebilecekleri,eğitim 
kalitesi yüksek, ilk ve orta 
öğrenim okullarına olan 
talepleri de sıkça dile 
getirilmektedir.Suriyeli 
nitelikli elemanların hızla 
Türkçe öğrenmelerinin 
sağlanması gerekmek-
tedir.Suriyeli misafirlerin 
diploma denkliklerinin 
sağlanarak mesleklerine 
yönelik işlerdeçalışmala-
rına imkân sağlanabilme-
si mümkün görünmekte-
dir.Suriyeli misafir çalışan 
personelin çalışma 
izinleri konusunda mali 
yükümlülüklerinazaltılma-
sı ve resmi prosedürünkı-
saltılması talep edilmiştir.

Suriyeli çalışanlara 
sigortalı olma imkânın 
getirilmesi ya da işvereni 
yükümlülüktenkurtara-
cak, çalışanlara sağlık 
ve sosyal imkânları 
sağlayacak bir düzen-
lemenin hızlagerçekleş-
tirilmesi talep edilmek-
tedir.Suriyeli doktorların 
çalışabilecekleri ve en 
azından sadece Suriyeli 
vatandaşları muayeneve 
tedavi edecekleri sağlık 
merkezlerinin kurulması 
talep edilmektedir.

HAZILADIĞIMIZ 
BU RAPORDAN 
SONRA YAŞANAN 
GELİŞMELER
1- Suriyelilere 
çalışma izni çıktı
MÜSİAD Konya Şubesi, 
hükümetimizin Suriyeli 
misafirlerin ülkemize 
alınması konusundaki 
tutumunu desteklediğimi-
zi ve yıllardır ülkemizde 
ikamet eden bu insanla-
rın ülkemiz ekonomisine 
dâhil edilmesi gerekti-
ğini daha önce de dile 
getirmiştik. Bu doğrultuda 
Mevlana Kalkınma 
Ajansı (MEVKA) desteği 
ile hazırladığımız raporda 
Suriyelilere çalışma izni 
verilmesi konusunda 
çalışma yaparak ka-
muoyuna paylaşmıştık. 
Bu talebimizi takip alan 
Hükümetimiz Suriyeli 
misafirlerin çalışma izni 
almalarına imkân sağ-
layan Bakanlar Kurulu 
kararını 11 Ocak 2016’da 
açıkladı. Karara göre 

Suriyeli sığınmacılara 
verilen çalışma izni kayıt 
dışılığın önüne geçilmesi 
ve bu insanlara daha iyi 
şartlarda çalışma imkânı 
sağlaması bakımından 
son derece önem arz 
etmektedir. Yine kararla 
birlikte çalışma iznine 
başvurulan iş yerinde 
çalışan geçici koruma 
sağlanan yabancı sayısı-
nın, o iş yerinde çalışan 
Türk vatandaşı sayısının 
yüzde 10’uyla sınırlan-
dırılmış olması Türk 
işçilerimizin mağduriyetini 
de önleyecek yerinde bir 
adımdır. Bunun yanın-
da Suriyeli sığınmacı 
kardeşlerimizin yardıma 
muhtaçlıktan kurtulup, 
kendi hayatlarını ve 
ailelerinin geçimini sağla-
yabilecek yasal altyapıya 
kavuşmuş olmaları da 
son derece olumlu bir 
gelişmedir. 

2-DİL SORUNUNA 
NEŞTER VURULDU
Milli Eğitim Bakanlığı Su-
riyelilerin eğitimi için ha-
zırladığı reform paketini 
hayata geçirdi. İlk olarak 
Suriyeli öğretmenlerin 
okullarda derse girebil-
melerine olanak sağlandı 
ardından da 75 bine 
yakını Türk okullarında 
eğitim gören Suriyeli ço-
cuklar için Avrupa Birliği 
fonlarıyla Suriyelilerin yo-
ğun yaşadığı vilayetlerde 
arsa buldukça mektep 
yapılmaya başlandı. 
Dil sorununu ortadan 
kaldırmak için de Arapça 

eğitim alınan merkezlerin 
sayısı 300’e çıkarıldı.

3-TİCARET VE 
SANAYİ ODALARI 
RAPORLARINI 
ARAPÇA HAZILADI
Başta Konya Tica-
ret Odası ve Sanayi 
Odası başta olmak 
üzere ülke genelin-
deki birçok Sanayi 
ve Ticaret Odası, 
Suriyeli yatırımcılara 
yönelik sektörler ve 
bu sektörlerin yapısı 
ve ekonomiye katkı-
ları konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmaları 
için sektör analizleri ve 
raporları Arapçaya ter-
cüme edilerek Suriyeli 
yatırımcılara ulaştırıldı 
ve bilgilendirilmesi 
sağlandı. 

4-3.5 MİLYON 
SURİYELİYE 
TURKUAZ KART 
Turkuaz kart sistemi-
nin getirildi. Turkuaz 
kartın ABD’nin “Gre-
enCard” sistemine 
benzer niteliklerde. 
Nitelikli insan gücü için 
çalışma izni ‘Turkuaz 
kart’ sistemi ile en 
kaliteli insan unsurunun 
Türkiye’ye gelişini temin 
edilecek. 
5-VATANDAŞLIK 
VERİLMESİ 
Belirli kriterlerde barın-
dıran Suriyeli misafirlere 
vatandaşlık verilmesi ko-
nusu Hükümet gündemi-
ne aldı ve çalışmalarına 
başladı. 
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ÜYE İLİŞKİLER 
KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

MÜSİAD denince; 25 yılı doldurmuş, bu süre içerisinde Türkiye’nin gelişim serüvenine çok önemli 
katkılar sağlamış özellikle demokrasinin tıkandığı noktalarda tıkanıklığı açmak için lokomotif 
olmuş ve ekonomik başarılara imza atmış büyük bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz.

KONYA MÜSİAD olarak; 
yükseliş trendini istikrarlı 
şekilde sürdüren şubemiz 
genel merkezden sonra 
hem yurt içerisinde hem de 
yurt dışında343 üyesiyle en 
büyük şubedir. MÜSİAD’ın 
bugüne gelmesini sağlayan 
tüm çalışmalar ve organi-
zasyonlar, üyelerin inan-
cının ve gücünün eserleri 
olarak ortaya çıkmıştır.
2023 vizyonu çerçevesinde 
Konya Müsiad olarak bizde 
üzerimize düşeni yapmak 
için gece gündüz demeden 
çalışmalar devam etmekte 
olup, üyeler arasındaki 
ticari münasebetleri geliş-
tirmekte, üyelerimizin dış 
piyasadaki ihracat hac-
minin arması için yoğun 
çalışmalar yapmaktayız. 
(MEKİK) Müsiad Ekonomik 
İlişkiler Kurumumuz; yurt-
dışına heyetler götürmekte 

ve yurt dışından gelen 
heyetleri misafir ederek 
Konya ekonomisine katkı 
sağlamaktadırlar.
Üye İlişkileri komisyonu 
olarak; Haftada en az bir 
gün (genelde Çarşamba 
günleri)  üyelerimizi ziyaret 
etmeye çalışıyoruz. Burada 
üyelerimizle hasbıhaller 
ediyoruz. Dilek, temenni 
ve meseleleri var ise onları 

çözmek için elimizden 
gelen gayreti göstermeye 
çalışıyoruz. Yine fuarlara 
katılan üyelerimizi stantla-
rında ziyaret ederek onlara 
destek olmaya çalışıyoruz. 
Yine üyelerimizden cena-
zesi, düğünü, açılışı olanları 
ziyaret ederek destek olma-
ya çalışıyoruz. Üyelerimizin 
birbirleriyle kaynaşmalarını 
sağlamak amacıyla Kızılö-
ren mevkisinde MÜSİAD 
KURUÇEŞME KERVANSA-
RAYI’mızda zaman zaman 
proğramlar yapmaktayız. 
Yine Cuma toplantıların-
da ekonomik ve sosyal 
konularda her hafta farklı 
konuklar ile üyelerimizin 
istifadesine sunmaktayız. 
Siz üyelerimizden ricamız; 
haftada bir Cuma akşamını 
yada diğer programlarımızı 
ajandanızda yer ayırmanızı 
isteriz.
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2015 yılında işyerinde ziyaret edilen üye sayısı    :106
2015 yılında düğün,açılış ve taziye ziyareti    :   44
2016 yılında işyerinde ziyaret edilen üye sayısı    :   51
2016 yılında düğün,açılış ve taziye ziyareti    :  35

SEKTÖR                                 SAYI      MERKEZ                SANAYİ                K.ORG.SAN 
BAS.YAY.MED  17 9  0   7 
BİLG.İLETİŞİM  6 3  3  0 
DANIŞMANLIK EĞ 22 22  0  0 
DAY.TÜK-MOBL-ORM 29 12  3  4 
HİZMET   28 27  1  0 
SAĞLIK   9 8  0  0 
GIDA   43 11  24  2 
TEKSTİL-DERİ  15 12  2  0 
İNŞAAT   82 49  11  16 
MAKİNA  32 0  6  7 
METAL-MADEN  28 0  4  6 
OTOMOTİV  28 0  1  9 

KONYA MÜSİAD ÜYE SEKTÖR DAĞILIMI:

Üyeleri ziyaretlerimizde bazen 
ilginç, güzel hatıratlarla karşı-
laşmaktayız. Müsaid Konya’ nın 
ne zor şartlarda kurulduğunu, 
o günlerde çoğunun bir araya 
gelmekten kaçtığı, zor zaman-
larda sorumluluktan kaçıldığı 
bir dönemden bugünlere ge-
lindiği herkesin ortak fikri ol-
muştur. Ziyaretlerimizde artık 
Müsiad üyeliklerinin kuşaktan 
kuşağa aktarıldığı bizleri çok 

duygulandırmıştır.Şuanda şu-
bemizin kuruluşunda bulunan 
üye ağabeylerimiz bayrağı 
hem oğlu, hemde torunuyla 
beraber taşımaktadırlar. Bu ne 
güzel bir tablo. Cenab-ı Allah’a 
ne kadar şükretsek azdır diye 
düşünüyorum.
Üyelerimize yapılan ziyaretler-
de Müsiadımızın yaptığı pro-
jelerin, izlediği ekonomik ve 
sosyal politikaların, hazırladığı 

araştırma ve geliştirme rapor-
larının takipçisi olduklarını 
görmek bizleri ayrıca memnun 
etmekte olup, zaman zaman 
şu projeniz hangi safhada, şu 
projeniz çok faydalı oldu gibi 
sorularla karşılaşmaktayız.

 Hatta hazırlanan raporların 
devlet kurumlarına da yön 
verici olduğunu görmekte-
yiz. Bu da hem Konya’mızın 

meseleleri, hem de ülkemizin 
meselelerinde ne kadar katkı 
sağladığımızı göstermektedir.   
Amacımız; dün olduğu gibi 
bugünde şehrimize ve ülkemi-
ze hizmet etmek, üyelerimiz 
arasındaki birliği, muhabbeti 
ve ticareti artırmaktır. 
Çünkü bu şehrin geleceği 
bizim geleceğimiz, ülkemizin 
geleceği de çocuklarımızın 
geleceğidir.  
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ORG.SAN
1
0
0
10
0
1
6
1
6
19
18
18

339 153  55  51     80
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KONYA’DA TERÖRLE 
MÜCADELE İÇİN
UZAKTAN KUMANDALI 
İNSANSIZ ARAÇ ÜRETİLDİ

“ANKEBOT”
Terör ve PKK’ya karşı mücadelede 
asker ve polislerimize ‘Ankebot’ adı 
verilen mini insansız araç yardım 
edecek. Küçük ama dev özelliklere 
sahip bu aracında MÜSİAD Konya 
Şubesi Üyesi ELFATEK Elektronik 
Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin 
Düzgün’ün imzası var. 

MÜSİAD Konya Şubesi Üyesi 
ELFATEK Elektronik Yönetim 
Kurulu Başkanı Bahattin 
Düzgün ve ekibi tarafından 
projelendirilerek hayata 
geçen ‘Ankebot’ özellikle 
Doğu ve Güneydoğu’da terör 
örgütü PKK ve unsurlarına 

karşı mücadele eden asker ve 
polisimizin kullanabilmesi için 
tasarladı.
Terör örgütüne yönelik düzen-
lenen operasyonlarda ve hain 
ve kalleşçe saldırılarda şehit 
haberlerine çok üzüldüklerini 
ifade eden Düzgün, Doğu 

ve Güneydoğu’da terörist-
lerce tuzaklanmış el yapımı 
patlayıcıların infilak ettirilmesi 
sonucu güvenlik gülerimizin 
şehit düştüğüne işaret eden 
Düzgün, “Biz de buna karşı 
ne yapabiliriz diye düşündük. 
Asker ve polisimizin kulla-

nabilmesi için 10 yıllık bilgi 
birikimimizi sonucu yazılımını 
yaptığımız ve son 4-5 yıldır 
kullandığımız analog oransal 
lojistik uzaktan kumandamızı 
mini insansız aracımıza enteg-
re ettik” dedi.



Teknik Özellikler   
*  Aks genişliği: 450 mm   
* Palet genişliği: 180 mm   
* Yükseklik: 973 mm    
* Yük Taşıma kapasitesi: 100 Kg  
* Döner Taret açısı: 360°   
* Namlu açısı: ± 48°    
* Maksimum hız: 6 km   
* Tırmanma eğim açısı: 30°   
* Güç: 2 kw    
* Palet motoru: Doğrudan tahrikli paletlere 
entegre edilmiş elektrikli motorlar
* Besleme: 24 Volt / 74 Amh   
* Kumanda frekansı: 868 Mhz  
* Kumanda analog çıkış kanal adeti: 6 kanal 
PWM 
* Kumanda dijital çıkış adeti: 8   
* Kumanda dijital giriş adeti: 16   
* Kumanda kontrol mesafesi (açık alan): 200 m 

* Kumanda verici beslemesi: 7.2 Volt (6 adet 
AA kalem pil)
* Kumanda analog kontrol butonu: 6 adet 
parmak joystick

Tasarımına ‘Ankebot’adını veren 
Bahattin Düzgün, uzaktan ku-
mandaya sahip insansız aracın 
özellikleri arasında güvenlik 
güçlerinin giremeyeceği nokta-
larda girebildiğini ifade etti. 
          Düzgün, “Üzerindeki 
kamera sayesinde bina içerisini 
ve yol güzergahlarını rahatlıkla 
kontrol edilebilir. Üzerine yer-
leştirilecek olan askeri teçhi-
zatla el yapımı bombalara ve 

terör örgütü üyelerine anında 
müdahale edilebilir,bölgeden 
yaralı tahliyesi yapılabilir. 
Uzaktan kumandamız 300 
metreden 1 kilometreye kadar 
cihazı kontrol edebilme imkanı 
sunuyor. Cihazımız sessiz olma-
sı için elektrikli motorla yaptık. 
Üzerinde 360 derece dönebilen 
palet var. Ayrıca 48 derece 
açıyla hareket edebilen namlu 
mevcut.”

VEFA BORCUMUZU ÖDEMEK 
İSTİYORUZ
Mini insansız araca is-
teğe göre farklı askeri 
teçhizatlarınıdâhil edilebi-
leceğini belirten Düzgün, 
“Biz bu ülkenin okullarında 
okuyarak bugünlere geldik. 
Biz de ekip olarak bu ülkeye 
olan Vatan ve vefa borcu-
muzu askerlikten sonra da 
ödemek istiyoruz. Önümüz-

deki dönemde farklı ürünler 
de yapacağız. Bu bizim için 
bir başlangıç. Ekibimize bu 
noktada güveniyorum” diye 
konuştu. Türkiye’de yapılan 
ilk ürün olduğunu ifade eden 
Düzgün, “ELFATEK HAYAL 
EDER, TASARLAR, ÜRETİR.Bu 
bizim felsefemiz bu. Ülkemiz-
de yapılmayanları yapmaya, 
üretilmeyenleri üretmeye 
talibiz” diye konuştu. 
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Ziyaret esnasında konuşan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Eğitim konusu 
bir ülkenin geleceğine yön veren en önemli 
konu. Bu noktada eğiştim kurumlarımıza 
da çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bu 
kurumlarımızda geleceğin mühendisleri, 
doktorları, yöneticileri daha açık bir ifadeyle 
ülkemizin beyinleri yetişmektedir. Şehrimiz 
bu anlamda bünyesinde barındırdığı üniver-
siteler ve eğitime verdiği önem sayesinde 
büyük bir potansiyele sahip. Bu konuda 
bizlere düşen geleceğimiz olan gençlerimizin 
en iyi şekilde eğitim almalarını sağlayarak 
bu potansiyeli harekete geçirmektir. Kendini 
yenilemeyen ve çağının gereklerini yerine 
getiremeyen ülkelerin Dünyada söz sahibi 
olmasının mümkün olmadığı günümüzde 
yıllardır üzerinde durduğumuz üniversite-
sanayi işbirliğini sağlamak, teknoloji üreten 
ve ihraç eden ülke konumuna geçmek 
mecburiyetindeyiz. MÜSİAD camiası olarak, 
şehrimizin eğitim konusunda daha iyi 
çalışmalara ve projelere imza atabileceği ka-
naatini taşıyor, bu noktada üzerimize düşeni 

yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyor, 
yeni görevinizin şahsınız, üniversitemiz ve 
şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 
Yeni görevinden dolayı kendisine yapılan 
ziyaretten büyük memnuniyet duyduğu-
nu ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ise, 
“MÜSİAD camiası çeşitli alanlarda faaliyet-
lerini sürdüren ve bizim de yakından takip 
ettiğimiz bir kurum. Teknolojinin her alanda 
hâkim olduğu bir dönemde eğitim kurum-
larımızın da bu değişime ayak uydurması 
ve kendini yenilemesi gerektiği yadsınamaz 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
doğrultuda üniversitelere biçilen rol çok 
büyük ve bizler bunun farkındayız. Bizler 
de bugünden itibaren çok uzun yıllardır 
şehrimizin eğitim alanında lokomotifi olan 
Selçuk Üniversitemizi geleceğe taşıma, gerek 
ulusal ve gerekse de uluslararası alanda hak 
ettiği yerlere getirme, şehrimizi oluşturan 
yapıtaşlarıyla birlikte hareket etme çabası 
içerisine olacağız” şeklinde konuştu.    
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“MÜSİAD KONYA’DAN
REKTÖR YARDIMCISI OKKA’YA 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Mehmet 

Okka’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.





“ARTIK KATMA 
DEĞERİ YÜKSEK,
TEKNOLOJİK 
ÜRÜNLER 
ÜRETMELİYİZ”

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen Cuma Konferanslarına bu hafta TÜBİTAK 
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda KTO Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik konuk oldu. Prof. Dr. Mehmet Çelik katılımcılara 

yaptığı sunum eşliğinde Girişimcilik, Yenilik, Kümelenme ve TEYDEB Destekleri konularında ayrıntılı 
bilgiler verdi. Konferansa KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet 
Akman’ın yanı sıra MÜSİAD üyeleri, Genç MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda davetli katılım sağladı. 

Konferansın açılış konuşma-
sını yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şim-
şek, “Ülkemizin 2023 hedefleri 

doğrultusunda her vatandaşımıza ve her 
kurumumuza büyük görevler düşüyor. 
Millet olarak her alanda yapmamız gere-
ken çok iş, almamız gereken çok mesafe 
var. Ülkemizin bu hedefleri doğrultusunda 
çalışan ve taşıyıcı rol üstlenen kurumlar 
var. Bu kurumların başında ise TÜBİTAK 
gelmektedir. Çünkü bir toplumu ayakta 
tutan ve geliştiren en önemli faktör o 
ülkenin bilim ve teknoloji alanda yapmış 
olduğu çalışmalardır. Bu konuda TÜBİTAK 
özellikle son yılarda önemli çalışmalara ve 
yeniliklere imza atıyor. Bizler de bu hafta 
kurumun çalışmaları ve destekleri hakkın-
da bilgiler almak istedik” dedi.

1963 yılında kurulan TÜBİTAK’ın uzun 
yıllar boyunca sadece akademik dünyaya 
destek veren bir kurum olarak misyon 
üstlendiğini, 2002 yılından itibaren ise 
bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapılan ve 
özel sektör ile yakın temas halinde çalışan 
bir kurum kimliğine kavuştuğunu özellikle 
vurgulayarak sözlerine başlayan TÜBİ-
TAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Çelik, “Kurumumuz üç ana misyon üzeri-
ne çalışmalarını yürütür. Bunlardan birinci 
misyonu, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik 
politikaları doğrultusunda çalışmalar yürüt-

mek ve strateji geliştirmek, ikinci misyonu, 
Akademik dünyaya, endüstriye, bilim in-
sanlarına ve bilim toplumlarına destek ver-
mek ve üçüncü misyonu da bünyesindeki 
enstitüler aracılığı ile ülkemizin stratejik 
hedeflerine yönelik araştırmalar yapmak 
ve bu araştırmaları hayata geçirmektir. 
Kurum olarak bu misyonlar 
doğrultusunda ülkemi-
zin ve milletimizin 
menfaatlerine 
olacak yeni 
fikirler, yeni 
projeler 
ve yeni 
teknolojiler 
üretmeye, 
çeşitli 
alanlarda 
destekler 
vermeye 
gayret göste-
riyoruz. Kurum 
olarak girişimcilik 
ve inovasyon konu-
larına özel önem veriyor 
bu alandaki desteklerimizin çeşitlerini ve 
oranlarını her geçen gün artırıyoruz. Dün-
yanın içine düştüğü ekonomik bunalımdan 
kurtulmasının çıkış yolunun girişimcilik 
ve inovasyondan geçtiği dünya üzerinde 
kabul gören bir konudur. Girişimcilik ve 
inovasyon konusunu etkileyen ve yönlen-

diren en önemli faktör kamu politikaları 
ve devletlerin bu konuya yaklaşımlarıdır. 
Kurum olarak devletimizin ve hüküme-
timizin bu konudaki hassasiyetinden 
son derece memnuniyet duyduğumuzu 
ifade etmek istiyoruz. Devletimiz son 
yıllarda bu konuda uyguladığı politikalar 
ve verdiği desteklerle girişimcinin önünü 

açarak toplumumuzda girişimcilik 
kültürünün oluşması adına 

önemli adımlar attı ve yeni 
projelerin, yeni fikirlerin, 

bilimsel ve teknolojik 
çalışmaların hayata 
geçirilmesinde öncü 
rol oynadı. Ülkemi-
zin girişimcilik ve 
inovasyon konu-
sunda sahip olduğu 
bir diğer avantaj da 

genç nüfusa sahip ol-
masıdır. Bu konu genç-

lerimiz tarafından büyük 
ilgi görmekte, yakından 

takip edilmekte ve gençlerimiz 
yürüttükleri çalışmalarla son yıllarda 

bilim ve teknoloji odaklı pek çok yeniliğe 
ve başarı hikâyelerine imza atmaktadırlar. 
Dünyanın en değerli yirmi firmasından 
on birinin teknoloji firması olması bizlere 
girişimcilik ve inovasyon konusunda izle-
memiz gereken yol hakkında da önemli 
ipuçları vermektedir. 
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Toplum olarak katma değeri yüksek yeni 
teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yürütmemiz gerekmektedir. 
Ülke olarak yazılım ve program geliştir-
meye, bunların lisans haklarını satmaya, 
teknolojik ve elektronik aletler üretmeye 
ihtiyacımız var; çünkü ülke olarak bu 
ürünlerin yurtdışından satın alınması için 
çok büyük maliyetler ödüyoruz. Ülkemizin 
bilim ve teknoloji odaklı girişimciliğe ve 
inaovasyona olan ihtiyacı here geçen gün 
daha da artmaktadır. 
Kurum olarak bizler de bu ihtiyaçtan hare-
ketle TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları (TEYDEP) desteklerimizin 
çeşitlerini ve destek oranlarını her geçen 
gün daha da artırıyoruz. Bilim ve teknoloji 
odaklı inovasyonun gerçekleşebilmesi için 
de en önemli faktör nitelikli insan gücüdür. 
Bunun en büyük sebebi inovasyonun 
öğrenilerek uygulanabilecek ve geliştiri-
lebilecek bir süreç olmasıdır. Sağlıklı alt 
yapıya sahip yeni fikirlerin ve projelerin 
ortaya konulabilmesi ve hayata geçirile-
bilmesi için özel sektör, eğitim sistemi ve 
kamu desteği işbirliğine mutlak suretle 
ihtiyaç vardır. Bu noktada da üniversite 

sanayi işbirliğinin önemi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. Özel sektörümüz 
son yıllarda ar-ge ve inovasyon odaklı bir 
atılım içerisinde, bu durum da sanayi ve 
teknoloji odaklı yenilikçi fikirlerin, projelerin 
ve ürünlerin ortaya çıkmasında büyük rol 
oynuyor. İnovasyon konusunda önem arz 
eden bir diğer konu da inovasyon netice-
sinde meydana gelen çalışmanın veya 
ürünün ticarileşmesi ve katma değer oluş-
turmasıdır. Kurumumuzun da TEYDEP 
desteklerindeki en büyük amacı yenilikçi 
fikirlerin özel sektörümüzün ve ülkemizin 
yararına olacak şekilde ticarileşmesidir. 
Bu noktada sanayicilerimizin üzerinde 
çalıştıkları inovasyon projelerinin bilim 
ve teknoloji tabanlı olmasına ve yüksek 
katma değer oluşturmasına önem verme-
leri gerekiyor. Kümelenme konusunu ise 
aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların 
ar-ge çalışmalarını gizli olarak yürüttükleri 
süreci, işbirliği yapmaya ihtiyaç duydukları 
paydaşlarıyla birlikte yönetmeye karar 
vermeleriyle başlayan süreç, kısacası açık 
inovasyon olarak tanımlayabiliriz. Dünya-
da bu konuda Almanya, İtalya, Japonya, 
Norveç ve İsviçre gibi ülkelerin çok iyi birer 

örnek olduklarını söylemek mümkündür. 
Buradaki asıl amaç kümelenmeye dahil 
olan firmaların küme dışında kalan diğer 
firmalara rekabette üstünlük sağlaması ve 
kümeye dahil olan firmaların işlerini kolay-
laştıracak yeni teknolojilerin ortaya çıka-
rılmasıdır. Ülke olarak 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda gerek girişimcilik ve inovas-
yon konusunda gerekse de kümelenme 
konusunda daha fazla çalışmak ve yeni 
projeler üretmek zorundayız. Ülkemizin 
toplam bütçe içinden ar-ge çalışmalarına 
ayırdığı pay son yıllarda yükselme göster-
se de hedeflerimizin oldukça altındadır, bu 
bakımdan yüksek katma değer sağlaya-
cak teknolojik ürünler üretmeye yönelik 
yeni projeler geliştirmemiz gerekiyor. Artık 
üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak ve bir 
an önce bunun meyvelerini almak mec-
buriyetindeyiz. Bizler millet olarak bunları 
başarabilecek potansiyele ve altyapıya 
sahibiz” şeklinde konuştu.

Konferans, soru-cevap bölümü ve 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek’in günün anısına Prof. Dr. Mehmet 
Çelik’e hediye takdimi ile son buldu.                     
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“DÜNYA ORGANİK VE HELAL 
TİCARET MERKEZİ KONYA”

Yenilen akşam yemeğinin 
ardından yaptığı sunum 
eşliğinde “Dünya Organik ve 
Helal Ticaret Merkezi Konya” 
projesi hakkında işadamlarına 
bilgiler veren TSE Genel Sek-
reteri Mehmet Bozdemir, “He-
lal ve organik ürün konusu 
İslam Dünyası açısından çok 
hassas ve son derece önem 
arz eden bir konu. Bizler İslam 
dininin mensupları olarak 
yediğimiz, içtiğimiz, giydiği-
miz ve kısacası kullandığımız 
bütün ürünlerin helal yollarla 
üretilip üretilmediğine dik-
kat etmekle yükümlüyüz. 
Özellikle gen teknolojisinin 
ilerlemesi ile birlikte artan 
genetiği ile oynanmış ürünler 
(GDO) bizleri organik ürünler 
üretmeye ve tüketmeye sevk 
ediyor. Organik olarak yetiş-
tirilen ürünlerin fiyatlarının 
çok yüksek olmasına rağmen 
dünya genelinde organik 
ürünlere olan eğilim her ge-
çen gün daha da artmaktadır. 
Biz de bu projemizle organik, 
helal ve sağlıklı ürünler üre-
ten bir merkez oluşturmayı 
amaçlıyoruz. Yapılan araştır-
malara göre Dünya üzerinde 

800 Milyar Dolar ile 2 Trilyon 
Dolar arasında helal ve 
organik ürün pazarı mevcut. 
Bu konuda ülke olarak büyük 
avantaja sahibiz. OIC (İslam 
İşbirliği Teşkilatı) bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren İslam 
Birliği Metroloji ve Standartlar 
Enstitüsü’nün (SMIC) Başkanı 
TSE (Türk Standartları Ensti-
tüsü) Başkanımızdır. Dünya 
genelinde standartları ortaya 
koyan ticaretin de kuralını 
koymuş olur. Bu projemizi 
Konya’da hayata geçirmek 
istememizdeki başlıca se-
bepler Konya’nın gıda, tarım 
ve sanayi alanında söz sahibi 
olması, ulaşılabilir ve ulaşım 
ağının yeterli olması ve helal 
ürün üretim noktasındaki 
hassasiyetidir. Proje kapsa-
mında ürünlerin tarladan 
sofraya, fabrikadan eve ve 
çiftlikten çatala kadar olan 
üretim süreçlerinin dizaynı, 
izlenebilirliği, denetlenebi-
lirliği ve sertifikasyonunun 
gerçekleştirilmesi öngörülü-
yor. Geniş bir perspektiften 
bakacak olursak projeyi ürün-
lerin bir bölgede toplandığı, 
işlendiği, sertifikalandığı ve 

ambalajlandığı “Helal ve Or-
ganik İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi” olarak düşünebiliriz. 
Bu bölgenin içerisinde helal 
ve organik bilim merkezi, 
helal akreditasyon kuruluşu, 
fuar ve kongre merkezleri, 
ticaret borsası, helal ve orga-
nik ürün üretim merkezleri 
ve helal ve organik ürün alış 
veriş merkezleri gibi pek çok 
yapı yer alması düşünülü-
yor. Burada temel amacımız 
Türkiye’yi ve Konya’yı helal ve 
organik ürün üretimi konu-
sunda marka haline getirmek 
ve uluslararası pazardan daha 
fazla pay almasını sağlamak-
tır. Hem ülke olarak hem de 
şehir olarak pek çok sektörde 
dünya çapında söz sahibi-

yiz, bu başarımızı helal ve 
organik ürün patentini alarak 
yaparsak pazardaki payımız 
artacaktır. Bu bölgede ayrıca 
uluslararası standartlar ge-
liştiren ve sertifika veren bir 
merkezin de kurulması burayı 
otorite haline getirecek bir 
gelişme olacaktır. Bu projenin 
hayata geçmesi hem ülkemiz 
hem de Konya adına önemli 
bir kazanım olacaktır. Bu 
konuda Konyalı sanayici ve 
işadamlarımıza, sivil toplum 
kuruluşlarımıza ve şehir yöne-
ticilerine önemli sorumluluk-
lar düşüyor; bu noktada bizler 
kurum olarak işbirliğine hazır 
olduğumuzu ifade etmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, belirli aralıklarla düzenlenen Geçmişe Vefa Yöneticilere 
Saygı Toplantılarının 9.su, 1993 yılından bugüne kadar yöneticilik yapmış üyelerin yanı sıra 
TSE Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir’in de katılımları ile yemekli olarak şube binasında 
gerçekleştirildi. TSE Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir katılımcılara “Dünya Organik ve 

Helal Ticaret Merkezi Konya” konulu bir sunum gerçekleştirdi.      
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Akabinde toplantı ve “Dün-
ya Organik ve Helal Ticaret 
Merkezi Konya” Projesi ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek de, “Şubemi-
zin kuruluşundan bugüne 
kadar yöneticilik yapmış 
ağabeylerimizin ve arkadaş-
larımızın tecrübelerinden 
istifade etmek, gerçekleştirdi-
ğimiz faaliyetlerimiz ve yeni 
projelerimiz hakkında istişare 
etmek üzere belirli aralıklarla 
bir araya gelme gereği duyu-
yoruz. Burada ortaya konulan 
fikirler bizim için çok değerli 
ve bu fikirler aynı zamanda 
faaliyetlerimizin şekillendiril-
mesi ve eksiklerimizin gide-
rilmesi noktasında da bizlere 
ışık tutuyor. 
Ülkemizin özellikle son bir 
yıl içerisinde içinden geçtiği 

süreci hepimiz yakından takip 
ediyoruz. Geldiğimiz noktada 
yeniden sağlanan siyasi istik-
rar ve önümüzdeki seçimsiz 
geçecek dört yıllık süreç ül-
kemiz ve şehrimiz için büyük 
bir fırsat, bizler bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirmek, 
gerek ülkemizin ve gerekse 
de şehrimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni projeler 
üretmek ve bunları hayata 
geçirmek zorundayız. Şube 
olarak şehrimizde devam 
eden ve hayata geçirilmeyi 
bekleyen projelerin takip-
çisi olmanın yanı sıra yeni 
projeler ortaya koymak adına 
da çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. “Dünya Orga-
nik ve Helal Ticaret Merkezi 
Konya” projesi de ülkemizin 
ve şehrimizin ihracat hedef-
leri açısından önemsediğimiz 

bir proje. Dünya helal ve or-
ganik ürün pazarının bu denli 
büyük olduğu günümüzde 
gıda, tarım ve sanayi şehri 
olan Konya’mızın bu pazar-
dan daha fazla pay alması en 
büyük temennimizdir. Helal 
ve Organik İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi şeklinde 
planlanan projenin hayata 
geçirilmesi hem şehrimizin 
cazibesini artıracak hem de 
uluslararası pazarda şehrimizi 
bir adım daha öne çıkaracak-
tır. Bu projeye şehir olarak 
sahip çıkmamız ve bu yönde 
çalışma yürütmemiz gereki-
yor. MÜSİAD Konya Şubesi 
olarak bu konuda elimizi taşın 
altına koymaya ve sorumluluk 
almaya hazır olduğumuzu 
özellikle dile getirmek istiyo-
ruz. Ayrıca tüzüğümüzde yer 
alan Yönetim Kurulu Üyele-

rinin en fazla altı yıl aralıksız 
görevde kalmaları maddesi 
gereği Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinde altı yılını dolduran 
Başkan Yardımcımız Mehmet 
Ali Korkmaz Bey’e görevi 
süresince verdiği katkılardan 
ve çalışmalarından dolayı siz-
lerin huzurunda bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum” 
ifadelerini kullandı.

Toplantı, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’in 
TSE Genel Sekreteri Mehmet 
Bozdemir’e ve tüzük gereği 
görev süresini dolduran 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Korkmaz’a Yönetim 
Kurulu’nda görev aldığı süre 
boyunca vermiş olduğu katkı-
lardan dolayı hediye takdimi 
ile son buldu.                  



Önemli konuların ele alındığı ziyaret esnasında konuşan Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin “MÜSİAD Konya Şubesi, 
şehrimizde son yıllarda yakalanan birlik ve beraberlik ruhunun oluş-
masına önemli katkıları olan bir kurum. Ayrıca şehrimizi ve bölgemizi 
yakından ilgilendiren projelerde imzası olan etkin bir sivil toplum 
kuruluşu olarak da çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler de iş dünyasıyla 
olan işbirliğimizi artırmak, şehrimizde oluşan bu ruha katkı sağlamak, 
ülkemizin köklü eğitim kurumları arasında yer alan üniversitemizi 
ulusal ve uluslararası alanda daha da yukarılara taşımak için projeler 
geliştiriyor ve bu projelerimizi hayata geçirmek adına çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ülkemizin 2023 yılı için kendine koyduğu hedefler he-
pimizin malumu. Bizler de kurum olarak göreve geldiğimiz ilk günden 
bu yana bu hedeflere katkı verebilmek adına çalışmalarımızı yoğunlaş-
tırdık. İş dünyamızın günümüzde yaşadığı yetişmiş insan gücü ihtiya-
cına çözüm üretilmesinde üniversitelerimize büyük görevler düşüyor 
ve bizler bu sorumluluğumuzun farkındayız.  Gerek ülke olarak gerekse 

de şehir olarak 
her alanda geniş 
üretim yelpazesine 
sahibiz. Bu çerçe-
vede bizlere düşen 
sahip olduğumuz 
bu üretim gamlarını 
bilim ve teknoloji ile 
buluşturarak yüksek 
katma değer oluşturacak 
ürünler ve yeni teknolojiler üret-
mektir. Üniversite-sanayi işbirliğinin 
önemi tam da bu noktada ortaya çıkmak-
tadır. Bizler bu işbirliğinin sağlanması adına şehrimizi oluşturan tüm 
kurumlarımızla istişareye ve ortak hareket etmeye hazır olduğumuzu 
dile getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Akabinde konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek 
de, “Selçuk Üniversitemiz kırk yılı aşkın süredir şehrimizde eğitim 
alanında taşıyıcı bir rol oynamıştır. Ulusal ve uluslararası alanda 
yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği bilim insanları ile hepimizin takdirini 
kazanmıştır. Bu başarının bugünden itibaren artarak devam edeceğine 
inanıyoruz. MÜSİAD Konya Şubesi olarak bizler de gerek ülkemizin 
gerekse de şehrimizin teknoloji odaklı ve yüksek katma değer oluştu-
racak ürünlerin üretimine bir an önce geçmesi ve bu konuda sıçrama 
yapması gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. Şehir olarak 
seksen değişik sektörde üretim yapma potansiyeline sahibiz, burada 

eğitim camiamıza ve bizlere düşen bu üretim kültürümüzü günümüz 
teknolojisi ile entegre hale getirmek ve teknolojik ürünler üretmektir. 
Üniversitelerimizde her türlü teknik donanıma ve altyapıya sahip 
olarak yetişen öğrencilerimizin aldıkları eğitimin artık sanayimizde 
pratiğe dönüşerek önemli projeler ortaya çıkması gerektiği kanaa-
tindeyiz. Bunun sağlanması ülkemizin hedefleri ve dünya üzerinde 
üstlendiği misyonun gerçekleşmesi açısından büyük öneme sahip. 
Bizim, geleceğimiz olan gençlerimizin ve iş âlemimizin sıçramayı 
birlikte hareket ederek gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır” 
ifadelerine yer verdi.                                            98

REKTÖR ŞAHİN’DEN 
MÜSİAD KONYA’YA 
İADE-İ ZİYARET



“GENÇ MÜSİAD
UMRE PROGRAMI 
İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI”

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen Cuma toplantılarında bu hafta MÜSİAD Konya Gençlik 
Kurulu Umre Ziyareti İzlenimleri konulu program gerçekleştirildi. Programa MÜSİAD Konya Gençlik Kurulu’nun 

düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasını kazanarak umre programına katılan KİMSEV Vakfı ve Karatay Sevgi Evleri’nde 
yaşayan gençler, vakıf yetkilileri, MÜSİAD Konya Şube üyeleri ve Gençlik Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli 
katılım sağladı. Terörle mücadele hayatını kaybeden şehitlerimiz ve vatandaşlarımız için Kur’an-ı Kerim Tilavetlerinin 

yapıldığı ve ilahilerin söylendiği program esnasında katılımcılara hurma ve zemzem ikram edildi.
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MÜSİAD Konya Şubesi 
Gençlik Kurunca düzenlenen 
umre programı ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan MÜ-
SİAD Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Mehmet Ali 
Özbuğday, “Gençlik Kurulu-
muz tarafından her yıl umre 
programı düzenleniyor. Bu 
yılki umre programımızı daha 
da anlamlı hale getirmek 
ve zenginleştirmek istedik. 
Bu amaçla KİMSEV Vakfı 
ve Karatay Sevgi Evleri’nde 
kalan kardeşlerimize yönelik 
bir Siyer-i Nebi yarışması 
düzenleyerek bu yarışmada 
başarılı olan on bir kardeşle-
rimizi de umre programımıza 
dahil ettik. 15 gün süren kutlu 
ziyaretlerimiz esnasında çok 

güzel anılarımız oldu. Bu 
programımızda da kutsal 
beldelerde yaşadıklarımı-
zı paylaşmak ve hasbihal 
etmek istedik” dedi. 
Ardından değerlendirmelerde 
bulunan MÜSİAD Konya Şu-
besi Gençlik Kurulu Başkanı 
Emre Babayiğit de, “Gençlik 
Kurulu olarak her yıl düzenle-
diğimiz umre programımız bu 
yıl bizler için son derece özel 
olan genç kardeşlerimizin 
katılımları ile gerçekleştirmek 
istedik. Bu nedenle Siyer-i 
Nebi yarışması organize 
ettik. Bu yarışma sonucunda 
on bir kardeşimizi umreye 
götürmeye karar verdik. KİM-
SEV Vakfı ve Karatay Sevgi 
Evleri’nde kalan yüz elli 

kardeşimizin bu umre prog-
ramımıza katılmak için yoğun 
bir şekilde çalışmalar bizleri 
ayrıca mutlu etti. Düzenledi-
ğimiz yarışmada başarılı olan 
on bir kardeşimizle birlikte 
Peygamber Efendimizin 
huzuruna varmak nasip oldu. 
15 gün boyunca bu kardeşle-
rimizle gerçek manada ağa-
bey-kardeş olduk, çok sıkı 
dostluklar, bağlar kurduk. Bu 
umre programımıza onların 
gölgesinde gidip geldiğimizi 
tüm samimiyetimizle ifade 
etmek istiyoruz. Bu progra-
mımızda da hem o kutsal 
topraklarda yaşadıklarımızı 
paylaşmak hem de terörle 
mücadelede kaybettiğimiz 
şehitlerimizi ve vatandaşları-

mızı tekrar yâd etmek istedik. 
Bizler ülkemizin içinde bulun-
duğu zor ve sancılı süreçleri 
atlatacağına bütün kalbimizle 
inanıyor, umre programımız 
için bizlere büyük destek 
veren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanımıza, Yönetim 
Kurulu Üyelerimize, KİM-
SEV Vakfı ve Karatay Sevgi 
Evleri Yöneticilerimize ve 
umre programımızda bizlerle 
birlikte olan kardeşlerimize 
özellikle teşekkür ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 

Toplantı, umre programı 
katılımcılarının umre ziyaret-
leri esnasındaki izlenimlerini 
paylaşımı ve toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.         
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Konya’nın tanıtımından, kamu yatırımlarına, yabancı yatırımcıdan, 
şehrin ulaşımına kadar pek çok alanda karşılaştığı sorunlar bulunmak-
tadır. MÜSİAD Konya Şubesi bu sorunların farkında olarak bir çalışma 
başlatmış ve şehrin yöneticilerini, siyasilerini, sivil toplum kuruluşları-
nı, oda başkanlarını ve basın temsilcilerini bir araya toplayarak düzenli 
toplantılar yapmaya başlamıştır. Bu çalışma grubu “Konya Gelişim 
Grubu” olarak isimlendirilmiştir. 
Kuruluşunda şuan Konya şube başkanı olarak görev yapan Dr. Lütfi 
Şimşek Konya Gelişim Grubu başkanı seçilmiştir. Başkan Şimşek bu 
görevini şube başkanlığına kadar sürdürmüştür. Bu süreçte Konya 
Gelişim Grubu şu raporları hazırlamıştır.
Konya’nın Kamu yatırımlarından aldığı pay ve teşvik yasası(2004)
KOP ve Mavi Tünel (2005)
Konya ulaşım raporu- Duble yollar, Demir ve hava yolu (2006)
Bölgesel ve sektörel teşvik raporu (2006)
Konya Endüstri Bölgesi (2007)
Konya Tarım raporu (2007)
Konya otomotiv raporu (2008)
Konya Makine raporu (2008)
Konya Lojistik Merkez Proje raporu (2012)

Konya kültür ve turizm raporu 
MÜSİAD Konya şubesi üyelerinden oluşan komisyon üyeleri yaptıkları 
çalışmalarla şehrin problemlerine ışık tutarken, gelecek vizyonuna da 
önemli katkılar sağlamaktadır.
Özellikle açıklandığı zaman büyük ses getiren, Konya kamu yatırım 
raporu, Mavi Tünel, Lojistik Merkez raporları şehrin her kesiminin 
büyük ilgisini çekmiş hem siyasetçiler hem de bürokratlar tarafından 
dikkatle incelenmiş, medyada bu konular üzerinde önemli bir kamuo-
yu oluşturmuştur. KOP idaresinin kurulması, Konya’nın duble yollarının 
tamamlanmasının Türkiye ortalamasına çıkması, Lojistik Merkezinin 
devlet literatürüne girmesinde hiç kuşkusuz bu raporlar büyük etken 
olmuş, ilgili kurum ve kuruluşlar Gelişim Grubundan bu konularla ilgili 
defalarca bilgiler almışlardır.
Şuan Konya Kültür ve Turizm raporu üzerine çok kapsamlı bir çalışma 
yürüten grup, bu çalışmayı en kısa zamanda Konya kamuoyu ve ilgili 
kişilerle paylaşacaktır. Konya Gelişim Grubunun şuandaki başkanı 
Mevlüt Tosunoğlu, komisyon üyeleri ise; Mehmet Oğul, Osman Başa-
ran, Hasan Bellier, Lokman Koyuncuoğlu, Osman Ulular, Galip Yarar, 
Mevlüt Yetkin,Ali Semiz’den oluşmaktadır.

98

KONYA GELİŞİM GRUBU
MÜSİAD Konya Şubesi,Konya’nın sorunları ve projelerinin takip edilmesi ve kurumlar arası 

diyaloğun geliştirilmesi amacıyla Konya Gelişim Grubu’nu 2004 yılında kurmuştur. Konya’nın 
önemli ihtiyaçlarının başında, birlik içerisinde ortak bir vizyona sahip olmak yer almaktadır.



 KOP İDARESİ BAŞKANI ZİYARETİ

 DESTEK PATENT GENEL MÜDÜRÜ MEHMET EMRE VURAL ZİYARETİ

ORHAN ÇAKMAK ZİYARETİ

DERNEĞIMIZE 
YAPILAN ZIYARETLER

 BERA ALANYA SATIŞ MÜDÜRÜ ZİYARETİ HALKBANKASI KONYA ŞUBE MÜDÜRÜ ZİYARETİ

KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANI RIFAT KAVUNEKER ZİYARETİ

98



 THY İSTANBUL KARGO BŞK. YRD. HALİT ANLATAN VE HEYETİ ZİYARETİ

RASYONEL HABER  GAZETESİ SADETTİN SORANLAR ZİYARETİ

TSE HASAN DEMİRTAŞ VE SÜLEYMAN SERCAN ORAK ZİYARETİ  KONYA MİLLETVEKİLİ ZİYA ALTUNYALDIZ ZİYARETİ

 TAVACI RECEP ZİYA AĞABEKTAŞ ZİYARETİ

ŞEHİR KOLEJİ VE MODEL KOLEJİ BAŞKAN YARDIMCISI  FEHMİ ADAM ZİYARETİ

TKDK İL KOORDİNATÖRÜ HAKAN DOĞAN ZİYARETİ  KADASTRO ŞUBE MÜDÜRÜ ZİYARETİ
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SGK IL MUDURU MURAT MUSTAFA YAVUZ ZIYARETI NİJERYA KANO EYALETİ İS ADAMİ ABDUSSHAKUR DABO ZİYARETI

 SMMMO BASKAN ADAYI SEYIT FARUK OZSELEK ZIYARETI  YURTDISINDAKI FILISTIN ALIMLERI HEYETI DR NAWAF TAKRURİ ZİYARETI

98



KAZIM ERDOĞAN ZİYARETİ  FATİH YILMAZ ZİYARETİ

 İBRAHİM ÖZEN ZİYARETİ NEVZAT KAHVECİ ZİYARETİ

 TEOMAN YILMAZ ZİYARETİ ABDULLAH DEMİROĞLU ZİYARETİ

ÜYE ZIYARETLERI
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 MEHMET YILDIRIM ZİYARETİ

AHMET KARPUZOĞLU ZİYARETİ

HIFSI SOYDEMİR ZİYARETİ MUSTAFA YANARTAŞ ZİYARETİ (TAZİYE)

 MUSTAFA YILMAZKART A ZİYARET

 AHMET UYAN ZİYARETİ

 RAMAZAN BİBERCİ ZİYARETİ  YÜCEL İNCE ZİYARETİ
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ÖMER ŞEN ZİYARETİ ( TAZİYE )

 MEHMET KÜÇÜKTOKA ZİYARETİ MUSTAFA KARACAN ZİYARETİ

İZZET KİRAZ ZİYARETİ

 AHMET GÜLTEKİNLER ZİYARETİ

 IBRAHIM BOZKURT CAGLAYAN PLASTIK AMBALAJ ZIYARETI SALİM ÖZDEMİR ZİYARETI

MEHMET ALİ ÖZBUĞDAY ZİYARETİ
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SAMİ BAŞMAN ZİYARETİ

BAHATTİN DÜZGÜN ELFATEK ELEKTRONİK ZIYARET YAHYA KANARYA KANARYA TEKSTİL ZİYARETI

 ABDULLAH OZDEMIR ZİYARETI
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KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRÜ TURGUT AYDIN ZİYARETİ

 DERSİAD ZİYARETİ

 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI ZİYARETİ TEKNOKENT Y.K BAŞKANI SÜLEYMAN SOYLU ZİYARETİ

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI MUSA ARAT ZİYARETİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KONYA ŞUBE BAŞKANI M.ALİ KÖSEOĞLU ZİYARETİ

ZIYARETLERIMIZ
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BAKAN YARDIMCISI HARUN TÜFEKÇİ ZİYARETİ

 MÜSİAD SEYDİŞEHİR ŞUBE ZİYARETİ  SELÇUKLU BELEDİYESİ SEDEP PROJESİ KAPSAMINDA ZİYARET

 MÜSİAD BATMAN ŞUBE GİK PROGRAMI

 H.BAHATTİN DUMANCI KAHVALTI PROGRAMI

 ZER MERAM AKŞAM YEMEĞİ KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ

GENÇ MÜSİAD OKÇULUK PROGRAMI
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KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ

KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ

KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ

KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ

KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ  TSE IL KOORDINATORU HASAN DEMIRTAS ZIYARETI

KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ STANT ZİYARETLERİ

9898



 MUSIAD ESKİ GEN MRK YON KUR UYESIVE HATIAB BASKANI IBRAHIM GUDER KONYA TABİP ODASI BAŞKANI SEYİT KARACA ZİYARETİ

KONYA VALİSİ YAKUP CANBOLAT ZİYARETİ
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 SUDAN YATIRIM BAKANI M.ALİ KORKMAZ AĞIRLAMASI

ÇİN SEYAHATİ BAŞKAN VE HIFSI SOYDEMİR

 FAHRETTİN DOĞRU İSTANBUL EV TEKSTİL FUARINDA ZİYARET  WHASİNGTON MÜSİAD ÜYESİ FATİH DURSUN ZİYARETİ

 TUNCAY ÖZKAN AMERİKA SEYAHATİ

MÜSİAD ŞANLIURFA ZİYARETİ

YURT IÇI VE DIŞI ŞUBE 
ZIYARETLERI
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MÜSİAD ROMANYA AÇILIŞ VE AGİT

ALMANYA FUARI HİDROKON ZİYARETİ MÜSİAD MÜNİH ZİYARETİ

 ALMANYA FUARI ASC ZİYARETİ

2. BÖLGE ÇALIŞTAYI İZMİR ŞUBE EV SAHİPLİĞİ AFYONDA

 MÜSİAD ADIYAMAN ŞUBE ZİYARETİ MÜSİAD ANTALYA ŞUBE ZİYARETİ

ALMANYA-OBERHAUSEN ŞUBE ZİYARETİ
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MÜSİAD GENEL MERKEZ PERSONEL EĞİTİMİ

KIBRIS SANAYİ FUARI KIBRIS SANAYİ FUARI

KIBRIS SANAYİ FUARI

MÜSİAD TRABZONA HIFSI SOYDEMİR ZİYARETİ

KIBRIS SANAYİ FUARI KIBRIS SANAYİ FUARI

KIBRIS SANAYİ FUARI
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MÜSİAD ADANA GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI

GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

YONETIM AKSAM YEMEGI M ALI KUNTOGLU EMRE BABAYIGIT KIT VERILISI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 YÖNETİM KURULU VE DEİK KOMİSYONU İSTİŞARE TOPLANTISI

ŞUBEDE YAPILAN 
TOPLANTILAR
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TUNCAY OZKAN KIT VERILISI

 YONETIM TOPLANTISI KIZILOREN KURUCESME KERVANSARAYI

9898



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Zermeram 20x29.7.pdf   1   2/5/16   2:26 PM


