Mevlana Kalkınma Ajansı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı öncülüğünde Konya
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası iş birliği ile düzenlenen “Konya-Körfez
Ülkeleri İşadamları İkili İş Görüşmeleri” program kapsamında Körfez ülkelerinden gelen 100'e yakın iş
adamı ve yatırımcı Konyalı işadamları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Konya ve Körfez ülkeleri
arasındaki ticaretin ve işbirliklerinin artırılmasının amaçlandığı görüşmelere Konya Ticaret Odası,
Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası üyesi işadamları yoğun katılım sağladı. Ağırlıklı Suudi
Arabistan olmak üzere farklı Körfez ülkelerinden Konya’ya gelen işadamları başta enerji sektörü
olmak üzere gıda – tarım, tarım makineleri, ayakkabı, otomotiv, inşaat ve altyapı, makine imalat,
plastik vb. sektörlerde Konyalı işadamları ile 500’e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Düzenlenen ikili iş görüşmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Ajans olarak Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
öncülüğünde Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası iş birliği ile Körfez
ülkelerinden 100’yakın işadamını çeşitli temaslarda bulunmak, firma ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri
yapmak üzere şehrimize davet ettik. Körfez ülkeleri işadamlarının şehrimizde yürüteceği temaslar
kapsamında gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerine (B2B) talep ve katılım oldukça yoğun oldu.
Şehrimiz ile Körfez ülkeleri arasındaki ticaret hacmimize bakacak olursak 2007 yılında 49 Milyon
Dolar olan ticaret hacminin 2016 yılı sonu itibariyle 130 Milyon Dolar seviyesine ulaştığını görürüz. Bu
programı düzenlememizdeki en büyük amacımız son yıllarda çok önemli mesafeler alınsa da her iki
tarafın da istediği seviyede olmayan ticari ilişkileri artırmak ve yeni işbirliklerinin ortaya çıkarılmasına
vesile olmaktır. Kendi öz sermayesi ile kalkınmayı başaran şehrimiz, özellikle son 15 yıl içerisinde
sanayi alanında yakaladığı ivme sayesinde istihdam, ihracat ve üretim alanında büyük bir sıçrama
yaparak Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden birisi haline gelmiş, başta ihracat rakamları
olmak üzere ihraç malları, pazar çeşitlendirmesi ve ihracatçı sayısını artırması bakımından ülke
ortalamasının üzerinde bir performans sergilemektedir. Özellikle son birkaç yıldır güneş enerjisi başta
olmak üzere yenilenebilir enerji alanında kurmakta olduğu altyapısı ile de bu alanda büyük gelişmeler
kaydetmekte ve aynı zamanda Türkiye’nin enerji başkenti olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu denli
büyük potansiyele ve avantajlara sahip olan ilimizin, ülkemizin 2023 vizyonu için belirlediği 500 Milyar
Dolarlık ihracat hedefine 15 Milyar Dolar katkı sağlama vaadini gerçekleştirmek adına daha fazla
çalışması ve yeni pazarlara ulaşması gerekmektedir. Bu da ancak ve ancak odalarıyla, borsasıyla, iş
dünyasıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hareket ederek gerçekleştirilecek bir olgudur.
Gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri neticesinde hem Körfez hem de Konyalı sanayicilerimizden
aldığımız bilgiler, görüşmelerin oldukça verimli geçtiği ve yeni bağlantıların kurulduğu yönünde. Bu
temasların ve iş görüşmelerinin önümüzdeki kısa süre içerisinde meyvelerini vereceğine ve kurulan
bu ticaret köprüsünün iki taraf arasındaki ticareti artıracağı kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.

