
TÜRKİYE VE DÜNYA      
EKONOMİSİ 



Ülke olarak hedefimiz Cumhuriyetimizin 
100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı… 

 
2023 vizyonumuzda; 

500 milyar dolar ihracat,  
1 trilyon dolar dış ticaret hacmi,  

2 trilyon dolar milli gelir,  
kişi başı 25 bin dolar milli gelir 

hedeflenmektedir. 
 



Bu vizyonda Türkiye, dünyanın on büyük 
ekonomisi arasına girmek için çalışmaktadır. 

Ülkemizin kısa zamanda kat ettiği büyük 
mesafe bu hedeflere ulaşacağımızın inanıcını 

artırmaktadır.  



10 yıl öne 230 milyar dolar seviyesinde olan 
milli gelirimiz bugün  

788 milyar dolar seviyesine ulaştı.  
11 yıl içinde yılda 36 milyar dolardan,  

152 milyar dolar ihracat yapabilen ülke haline 
geldik.  



Bugün Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, özel 
sektörünün çalışmaları, kamu idaresinin 

kararlı tutumu gibi avantajlarıyla birlik ve 
beraberlik içerisinde ortaya koyduğu 

vizyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarına 
devam etmektedir. 



 
Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için 

önümüzde 10 yıl var. 
Kamu ve özel sektörün kalan bu sürede 

hedeflere ulaşmak için belirlediği strateji 
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GENEL BİR BÜYÜME’dir 

 



‘Sürdürülebilir ve Genel Büyüme’ 
konusundaki düşüncelerimin ayrıntılarını 

ifade etmeden 
önce ülkemizin ve dünyanın gündeminde olan 

ekonomik konulara 
değinmek istiyorum. 



ABD, ülkenin borç tavanının yükseltilmesi 
konusunda bütün 

dünyayı endişeye sevk eden bir kriz yaşadı. 
Ülke ve şehir 

iflaslarından sonra dünyanın süper gücünün 
kısmen kepenk 

kapatması, şok edici bir gelişme olarak 
hafızalarımızda yerini 

aldı. 



Süper gücün temerrüde düşmesi sadece 
Amerika için değil 

bütün dünya için yıkıcı etkiler yaratabilirdi. 
ABD iç 

politikasına yönelik siyasi hesaplardan 
kaynaklanan bu kriz, 

ne yazık ki; herkesi sevindirecek şekilde 
şimdilik geçici bir çözümle 

atlatılmış durumda.  



Ancak Türkiye’yi de kapsayan ve daha çok 
finansal piyasaları kapsayan bu sevincin, fazla 

uzun 
sürmeyeceğini hatırlatmak isterim. 

 
Bu kriz, ülkelerin sahip olduğu borç sorununu 

yeniden 
gündeme taşımaya vesile oldu. 



Şu anda Avrupa Birliği'nin ortalamasına 
baktığınızda borçların 

milli gelire oranı yüzde 90'lara varıyor. 
Amerika’da bu yüzde 

110'lara gelmiş durumda, Japonya’da zaten 
yüzde 200'lerin 

üstünde. 



Rakamlar, sorunun vahametini yeteri kadar 
ortaya koyuyor. 

Dünya bu konuda kalıcı çözümler üretecek 
tedbirleri vakit 

kaybetmeksizin almak zorunda. Aksi takdirde 
dünya ekonomisi 

telafisi mümkün olmayan yeni krizlerle karşı 
karşıya kalabilir. 



 
Dünya piyasalarındaki kriz havası haziran ayında 
ABD Merkez Bankası FED’in parasal genişlemeye 

son vereceğine ilişkin açıklaması ile başladı.  



 
Bununla birlikte IMF küresel piyasalardaki 

belirsizliklere bağlı olarak sermaye akımlarında 
önümüzdeki dönemde yaşanabilecek 

dalgalanmayı ve kredi artış hızındaki yavaşlamayı 
gerekçe göstererek Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için 2013 yılı 
büyüme tahminini %5’e indirdi.  



 
Bu gelişmeler sadece Türkiye’yi değil, tüm 

dünyayı özellikle de gelişmekte olan ülkeleri 
ciddi şekilde etkilemiştir.  



Bu durum Türkiye ekonomisindeki riskleri su 
yüzüne çıkarmıştır. Ülkemiz cari açık verdiği 

müddetçe dünyadaki dalgalanmalardan olumsuz 
etkilenmeye devam edecektir.  

Dünya ekonomisinde risklere karşı Türkiye 
ekonomisinin sıcak paraya dayalı büyümeyle, 

yüksek cari açıkla devam edemeyeceğini 
görüyoruz. 



Tüm bu gelişmeler başta da belirtmiş olduğum  
Sürdürülebilir ve genel büyümeyi zorunluluk 

haline getirmiştir. 



Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 
Türkiye ekonomisinin 3 yıl vadeli amaç ve 

hedeflerini içeren  
Orta Vadeli Program (OVP) 2014-2016 

açıklandı. 



Açıklanan programda,  
dünya ekonomisindeki belirsizlik ortamının 
Türkiye’ye etkilerini asgari düzeyde tutarak, 
bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek 
diğer yandan ekonomik büyümeyi artırmak 

temel amaç olarak belirlenmiştir. 



2013 yılında,  
uluslararası piyasalardaki belirsizlik,  

Euro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik aktivite ve  
başta Çin olmak üzere gelişmekte olan 

ülkelerde büyümenin yavaşlaması büyüme 
hedeflerinin düşük kalmasına neden olmuştur.  



Bu durum göz önünde bulundurularak 
yayınlanan OVP’de büyüme tahminleri aşağı 

yönlü revize edilmiştir. 
 

Geçen yıl hazırlanan Orta Vadeli Program’da 
2013 büyüme oranı yüzde 4.0 olarak,  

2014 yılı hedefi yüzde 5.0 olarak belirlenmişti. 



 
Revize dilen Orta Vadeli Programda ise  

GSYH büyümesi,  
 

2013 yılında yüzde 3,6;  
2014 yılında yüzde 4;  

2015 ve 2016 yıllarında ise yüzde 5  
olarak hedeflenmiştir. 



2015 ve 2016 yıllarında  
üretken alanlara yönelik yatırımlarla 

desteklenen, daha çok yurt içi tasarruflarla 
finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir 

büyüme stratejisiyle GSYH artış hızı  
yüzde 5  

olarak hedeflenmiştir.  



Özellikle sanayi sektöründe üretimde 
verimliliği artırmaya yönelik politikalar 

yoluyla toplam faktör verimliliğinin büyümeye 
olan katkısının artırılması ve böylece 

ekonominin rekabet gücü artırılarak cari açık 
sorunu yaşanmadan büyümenin 
hızlandırılması öngörülmektedir. 



Orta Vadeli Program’da milli gelir  
2013 yılı için 823 milyar dolar,  
2014 yılı için 867 milyar dolar  

olarak yer almıştır. 
 

Kişi başı milli gelir rakamı ise  
2013 yılı için 10.818 dolar, 2014 için 11.277 

dolar olarak tahmin ediliyor. 
 



OVP’de  
cari açığın kısa vadede azaltılmasının yanı sıra  

orta ve uzun vadede de kalıcı bir şekilde 
sürdürülebilir düzeye indirilebilmesi 

hedeflenmektedir.  



Buna yönelik olarak,  
önümüzdeki dönem için ithalata olan 

bağımlılığın azaltılması ve  
yüksek katma değerli ürünlerin ihracatının 
artırılması yoluyla dış ticaret açığını azaltıcı 

ve finansman kalitesini iyileştirici,  
ayrıca yurtiçi tasarrufları artırıcı bir politika 

çerçevesi oluşturulmuştur. 



OVP’ de istikrarlı büyümeyi sağlamak 
ve sürdürülebilir cari açık düzeyi için  

cari açığın finansmanının  
mümkün olduğunca  

doğrudan yatırımlar ve uzun vadeli kaynaklarla 
karşılanması önem 

taşımaktadır.  



Türkiye’nin uzun vadede dünyanın önde gelen 
ilk on ekonomisi arasında yer almak hedefine 

ulaşması için en kilit rol  
ekonomik büyümenin arttırılması 

ve sürdürülebilir seviyeye getirilmesidir. 
Bu bağlamda, 

ekonomik büyümenin desteklenmesi için elzem 
olan yatırımların yurt içi tasarruflar aracılığıyla 

fonlanması gerekmektedir. 
 



Ekonomi yönetiminin karşılaştığı bir diğer  
sorun olan cari açığın azaltılması ve  

kontrol altında tutulması için ise  
genel ekonomik hedeflerle çatışmayan  

yeni ve sürdürülebilir enerji politikalarının 
uygulamaya geçirilmesi 
önem teşkil etmektedir. 



Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin 
“tasarrufla büyüme”yi hedeflemesi gerektiğini 
savunan program belki de son dönemlerin en 
önemli yapısal zafiyetine parmak basmıştır. 

 
Bu hedefe nasıl ulaşılacağı da doğrudan özel 

sektörü ilgilendirmektedir.  



Bu genel tespit ve değerlendirmelerden sonra 
yerel olarak değerlendirirsek; 

Geride kalan 90 yılda uygulanan kalkınma 
modelleri uygulanan dönem şartları içerisinde 
ülkemizin gelişmesine katkı sağlamıştır fakat 
bugünün Türkiye’sinde yapısal bir sorunu da 

ortaya çıkarmıştır.  



 
İstanbul merkezli Marmara Bölgesi’nin 

Türkiye’deki ekonomik değerlerin yüzde 60’ına 
sahip olması Türkiye’nin bölgeler arası 

gelişmişlik farklarını ortaya çıkardığı gibi gelecek 
hedefleri açısından da sorunlar taşımaktadır.  



 
Sürdürülebilir ve genel bir kalkınma için 

üretimin Anadolu’ya dengeli olarak dağıtılması 
gerekmektedir. 

Hükümet tarafından İstanbul 2023 yılında finans 
merkezi olarak düşünülmektedir. Bu da 

sanayinin Anadolu’ya yayılacağı anlamına 
gelmektedir. Şehir olarak planlamamızı buna 

göre yapmalıyız. 



Son on yılda Konya’nın içinde bulunduğu 
Anadolu şehirlerinin en büyük kazanımı 

özgüvendir.  
Anadolu ülke ekonomisine katkısını artırmak 
için daha fazla heyecan ve gayret içindedir. 



Konya’nın ihracatı;  
2001 yılında 100 milyon dolar iken  

2005 yılında 424 milyon dolar;  
2010 yılında ise 2005 yılına göre %134,5 

oranında artış göstererek 994,5 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.  

2012 sonu itibariyle ihracatımız ise 1.3 milyar 
dolara ulaşmıştır. 



Konya, sahip olması gereken gerçek ihracat 
değerine henüz ulaşamamıştır.  

Elbette bu rakamlar yeterli değildir.  
Bunun için Konya’nın ihracatı önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde 2,5 milyar dolar, 2023 yılında da 15 

milyar dolar olarak hedeflenmiştir. 



 Ayrıca bugün ihracatta 14. sırada olan ilimizin 
2023 yılında ilk beş içerisinde yer almasını 

hedefliyoruz.  
Konya ihracatçı firma sayısında Türkiye’nin ilk 5 

şehri içinde yer almaktadır. Bugün Konya’da 
1350’ye yakın ihracatçı firma vardır.  

Bu sayının 2015 yılında 1.500'e, 2023 yılında ise 
2.000'e yükseltilmesi hedeflenmektedir. 



  
 

Oda olarak bu şehrimizin bu hedeflerine 
ulaşması için hazırladığımız proje ve 

gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bahsetmek 
istiyorum. 



Konya’nın 

2023 
Vizyonunda 

Konya Ticaret Odası 



Konya, ekonomik potansiyeli ile 

Türkiye’nin üretim merkezi 
olmaya adaydır.  

41 



Oda olarak; 15 milyar dolar ihracat 
yapan, kişi başı gelirini 25 bin dolara 
çıkaran, işsizliği yüzde 5’e indiren bir 

Konya vizyonu belirledik.  
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Belirlediğimiz vizyonumuzla 
Konya’yı Türkiye’nin merkez 

şehirlerinden biri yaparak, ticarette 
rekabet gücü yüksek, sanayisi 

gelişmiş, yaşam kalitesi artan bir 
kent haline getirmeyi hedefliyoruz. 
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Anadolu  
özel sektörünü temsil eden  

en büyük kurumlardan biri olan 

Konya 

Ticaret Odası 
Konya’yı 2023’e hazırlıyor… 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 

ULASLARARASI FUAR MERKEZİ PROJESİ 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z Uluslararası Fuar Merkezi Projesi 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z Uluslararası Fuar Merkezi Projesi 

Konya’ya 
Anadolu’nun en modern 

fuar alanını kazandırıyoruz 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z Uluslararası Fuar Merkezi Projesi 

Mevcut Fuar Merkezimiz, ilave yapılan 
dört holle toplam 71.646 m² kapalı 
alana sahip oluyor. 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z Uluslararası Fuar Merkezi Projesi 

Ana yapı olarak 6 adet fuar teşhir holüne sahip olacak 
merkezde her hol 8100 m² olacak. Bu hollerin yaklaşık 
2800 m²’si gezi alanı, 5300 m²’si teşhir alanı olarak 
kullanılması planlanıyor.  
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 

Mesleki Eğitim Merkezi 
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Mesleki Eğitim Merkezi 

Dünya ile rekabette 

üstünlüğe giden yol, 

Ar-Ge, teknoloji ve 

inovasyona dayanan, 

daha yüksek katma 

değerli bir üretim ve 
ihracat yapısına 

gitmekten geçiyor. 

P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 
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Ülkemizde işsizlik değil mesleksizlik 

sorunu yaşanmaktadır.  

Bu sorunun temelinde insan değil 
sistem sorunu yatmaktadır. 

Mesleki Eğitim Merkezi P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 
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Mesleki Eğitim Merkezi P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 

Sürdürülebilir ve yüksek oranlı büyüme için işgücümüze iş dünyasının 
talepleri doğrultusunda beceri kazandırabilmeyi başarmak zorundayız.  

 

Bunun da yolu, mesleki eğitimin kalitesini artırmaktan ve yaygınlık 
kazandırmaktan geçmektedir. 

53 



Mesleki Eğitim Merkezi P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 

Konya Ticaret 
Odası olarak 

üretim merkezi 
olan bu şehrin 

mesleki eğitim 
ihtiyacını görerek  

Mesleki Eğitim 
Merkezi projemizi 

başlattık. 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 

İhracatı Geliştirme Merkezi 
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Konya İli İhracat Analizi projesi ile  
250 ihracatçı firma ile yapılan ankette 

belirlenen konular 
İhracatta Çözüm Yolları Çalıştayı’nda 

değerlendirildi. 
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Gruplar halinde 10 masada 7 başlık 

altında 16 maddenin tartışıldığı 

Çalıştay’da; eğitim, insan kaynakları, 

finansman, pazar ve müşteri araştırması, 

devlet destekleri, ihracatla ile ilgili 

hizmet veren kurum ve kuruluşlardan 

beklentiler ile Konya’nın ihracattaki 

dezavantajları değerlendirildi.  

Gruplar halinde 10 masada 7 başlık 
altında 16 maddenin tartışıldığı 
Çalıştay’da; eğitim, insan kaynakları, 
finansman, pazar ve müşteri 
araştırması, devlet destekleri, ihracatla 
ile ilgili hizmet veren kurum ve 
kuruluşlardan beklentiler ile Konya’nın 
ihracattaki dezavantajları 
değerlendirildi.  
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Gruplar halinde 10 masada 7 başlık 

altında 16 maddenin tartışıldığı 

Çalıştay’da; eğitim, insan kaynakları, 

finansman, pazar ve müşteri araştırması, 

devlet destekleri, ihracatla ile ilgili 

hizmet veren kurum ve kuruluşlardan 

beklentiler ile Konya’nın ihracattaki 

dezavantajları değerlendirildi.  

Uzmanlar tarafından yapılan tüm çalışmalar 
analiz edilerek  
“Konya İli İhracat Analizi Raporu”nu 
yayınladık.  
Raporda İhracatçı firmalarımızın sorunlarını 
çözmek için detaylı bir “Eylem Planı” 
oluşturuldu.  
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Gruplar halinde 10 masada 7 başlık 

altında 16 maddenin tartışıldığı 

Çalıştay’da; eğitim, insan kaynakları, 

finansman, pazar ve müşteri araştırması, 

devlet destekleri, ihracatla ile ilgili 

hizmet veren kurum ve kuruluşlardan 

beklentiler ile Konya’nın ihracattaki 

dezavantajları değerlendirildi.  

Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak 
işbirlikleri ve girişimlerle oluşturulan 
eylem planının adım adım uygulanacağı 
projeden sonra  
İhracat Geliştirme Merkezi’nin  
kurulum çalışmalarına başlanacak. 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z 

                                 E - ODA 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z E - ODA 
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z E - ODA 

Odamızın yürüttüğü E–ODA projesi 
kapsamında Oda üyelerine on-line işlem 
imkânı sağlanıyor. Yenilenen web sitemiz 
ile birlikte üyelerimiz aidat borcu 
öğrenme ve ödeme, belge talebi gibi 
işlemleri on-line olarak yapabiliyor.  
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P  R  O  J  E  L  E  R  İ  M  İ  Z E - ODA 

Oda üyelerimizin Oda binasına 
uğramadan günün 24 saati istedikleri 
belgeleri internet üzerinden 
alabilmelerine imkan sağlayan 
uygulamanın alt yapısı üzerinde 
hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 
Üyelerimiz, bu uygulama hayata 
geçirilene kadar kurye ile belge teslimi 
hizmetinden faydalanabilmektedirler. 
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FAALİYETLERİMİZ 
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Faaliyetlerimiz 

YURT DIŞI FUARLAR 
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Faaliyetlerimiz 

 

 
 

Son iki yılda KOSGEB 
desteğiyle farklı ülkelerde 14 
uluslararası fuara 316 
üyemizle katıldık. 
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Faaliyetlerimiz 

B2B organizasyonları / Fas - Kazablanka 
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Faaliyetlerimiz 

 

 

Türk firmalarının katılımıyla yurt dışında ilk defa 
düzenlenen B2B organizasyonuyla,  

Konya’dan 19 tarım makineleri firması Fas’lı 

firmalarla bir araya geldi.  

Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen 
görüşmelerde 19 masada 1862 ikili iş görüşmesi 

gerçekleştirildi. 
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Faaliyetlerimiz 

B2B organizasyonları / Kırgızistan-Kazakistan 
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Faaliyetlerimiz 

2013 yılının ilk B2B organizasyonunu tarım 

makineleri sektöründe Kazakistan ve 
Kırgızistan’da düzenledik.  

Konya’dan 20 firma temsilcisinin katıldığı iki ayrı 

şehirde toplam yedi gün süren görüşmelerde; 

Kazakistan’dan 68, Kırgızistan’dan 188 ithalatçı 
firma 20 masada toplam 5120 ikili iş görüşmesi 

gerçekleştirdi. 
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Faaliyetlerimiz 

B2B organizasyonları / Almanya - Düsseldorf 
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Faaliyetlerimiz 

 

2013 yılının ikinci organizasyonunu Ayakkabı 
sektöründe Almanya’da düzenledik.  

Konya’dan 22 kişilik ayakkabı sektörel ticari 

heyeti beş gün süren görüşmelerde Almanya’dan 

21 ithalatçı firma ile 22 masada toplam 462 ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirdi. 

 

Oda olarak üyelerimizin talep ettiği sektörlerde 

hedef Pazar araştırmalarımız sonucunda B2B 
organizasyonu düzenlemeye devam edeceğiz.  
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Faaliyetlerimiz 

 

 

YABANCI TİCARET HEYETLERİ 

 

Yabancı ticaret heyetlerini Konyalı 

işadamlarımızla buluşturarak, şehrimizin ve 

sektörlerimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz 
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Faaliyetlerimiz 

Konya Ticaret Odası ve 
ASKON Konya Şubesi’nin 
organizasyonuyla  
Konya – Fas İkili İş 
Görüşmeleri’ni 
gerçekleştirdik.  
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Faaliyetlerimiz 

B2B Organizasyonu - Konya 
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Faaliyetlerimiz 

Almanya Baden-Württermberg Eyaleti Maliye ve Ekonomi 
Bakanı’nı Odamızda misafir ettik 
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Faaliyetlerimiz 

Yabancı ülke  
ticaret heyetleri 
Odamızda düzenlenen 
toplantılar 
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Faaliyetlerimiz 

Düzenlediğimiz 9 
organizasyonda 12 ülkeden 
ticaret heyeti şehrimize 
gelerek Konyalı firmalarla 
görüşmüştür.  
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Faaliyetlerimiz 

Odamız bünyesinde açtığımız EXIMBANK, KOSGEB, UND, ABİGEM, KOMPASS 
ve KONTARKÜM büroları ile DEİK TEMSİLCİLİĞİ üyelerimizin ihracatını 
kolaylaştırmak için hizmet vermektedirler. 
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Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üyelerimiz 
için Temsilcilik açarak işlemlerini hızlandırdık.  



Faaliyetlerimiz 

          TTK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

2011- 2012 
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Faaliyetlerimiz 

           TTK ÇALIŞTAYI 

2011- 2012 
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Faaliyetlerimiz 

Bu dönemde düzenleyeceğimiz bir diğer Çalıştay da “İŞ SAĞLIĞI 
GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI”dır.  
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yaşanılan sorunların 
tespiti ve çözüm önerilerini saptamak amacıyla 16 Kasım 2013 
günü İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı düzenleyeceğiz.  
Üye Danışman Kurulumuzdan oluşturduğumuz komisyon 
tarafından gerçekleştirilecek. Toplam 100 kişiden oluşan 10’arlı 
her masada hukukçu, mali müşavir, insan kaynakları müdürü ve 
işadamları olacak. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yaşanılan 
sorunlar ele alınacak. 
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Faaliyetlerimiz 
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Faaliyetlerimiz 

Oda üyelerimiz,  
Konya Ticaret Odası’nın internet 
sitesinde yer alan  
“GÖRÜŞ BİLDİRİM FORMU”na girerek 
kendilerini etkileyecek kanun ve 
yönetmelik değişikliklerinden taslak 
aşamasında haberdar olacak ve 
değişiklik taleplerini Odaya 
bildirebilecekler. 
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Faaliyetlerimiz 

ÜYELERİMİZE  
DANIŞMANLIK  
HİZMETİ  
VERİYORUZ 
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Faaliyetlerimiz 

KONYA İLİ EKONOMİK 
GÖSTERGELERİ 
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Faaliyetlerimiz 

KONYAİL EKONOMİK 
GÖSTERGELERİ (KOPE) 

21 aydır yayınladığımız Konya İli 
Ekonomik Göstergeler Bülteni’nde  
“Konya İnşaat Sektörü” ve “Konya 
Hizmetler Sektörü” güven 
endekslerini de yayınlayacağız.  
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Faaliyetlerimiz 

          Birlikte Konya’yız 

2011- 2012 
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Faaliyetlerimiz 

          Birlikte Konya’yız 
    KTO - KTB - KSO Ortak Meclis Toplantısı  

2011- 2012 
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Faaliyetlerimiz 

          Birlikte Konya’yız 
             Konya STK İstişare Toplantısı  

2011- 2012 
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Faaliyetlerimiz 

Birlikte Konya’yız 

2011- 2012 
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Faaliyetlerimiz 

Birlikte Konya’yız 

2011- 2012 
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Faaliyetlerimiz 

                   Birlikte Konya’yız 

2011- 2012 

Türkiye’nin gelecek hedeflerine Konya’nın 
sağladığı katkıyı artırmak, şehrimizin ekonomik, 
sosyal sorunlarına çözüm bulmak için 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ve 
projelerimizi hayata geçirirken en önem 
verdiğimiz konuların başında şehrimizde 
sağlanılan birliktelik gelmektedir.  
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Faaliyetlerimiz 

             Birlikte Konya’yız 

2011- 2012 

Oda olarak bu dönemde tüm sivil toplum 
kuruluşlarının ve mesleki derneklerin taleplerini 
yerine getirdik ve bundan sonra da yerine 
getirmeye devam edeceğiz. Konya son iki yılda 
tüm kurumları ile sağladığı birlikteliğin 
sonuçlarını almaktadır. Gelecek hedeflerimize 
ilerlerken en büyük avantajımız bu birlik ve 
beraberliktir.  
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TEŞEKKÜR EDERİM... 
 

 
SELÇUK  ÖZTÜRK 

KTO Yönetim Kurulu Başkanı 


