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Değerli Dostlar; 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.  

Trakya bölgemizin sanayi şehri Çorlu’da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet 

duyuyorum. Federasyonumuz TRAKYASİFED desteği, üye derneklerimizden Çorlu SİAD ev 

sahipliğinde düzenlenen toplantımıza “hoş geldiniz.” 

Değerli Dostlar; 

Zor ve çetin bir yılı geride bıraktık. Öngörü ve tahmin yapmak da hayli güçleşti. Mevlana’nın, “Irmak 

suyunu tümden içmenin imkânı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkânı yok” 

sözü sanırım yaşadığımız Araf’ı da anlatıyor. Dünya Ekonomik Forumu Global Risk Raporu’na 

göre 2019, geçen yıldan daha da çetin geçecek gibi görünüyor. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi 

dünyanın önemli kurum ve kuruluşları, sadece Türkiye için değil dünya için de büyüme tahminlerini 

yeniden gözden geçiriyor. Dijitalleşen ve küreselleşen dünyamızda riskler de fırsatlarda ortak… 

Büyük güçler arasındaki ekonomik ve politik çatışmalar, serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşan 

içe kapanmacı politikalar ve “Ticaret Savaşları” 2019 yılında da dünya ekonomisinin gidişatını 

belirleyecek riskler arasında yer alıyor. Ev ödevlerini eksiksiz yerine getiren ülkeler riskleri az 

hasarla atlatırken, kronik sorunlarla uğraşan ülkelerin işi hayli güç görünüyor. O nedenledir ki, ev 

ödevlerimizi zamanında ve doğru bir şekilde yapmak, “geçici çözümler değil kalıcı reformlar” ile 

temeli sağlam atmak, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.  

Ekonomi ile demokrasi arasında dolaylı değil doğrudan bir ilişkinin olduğu unutmamalıyız. Bu 

nedenle ekonomimizi güçlendirmenin yolu; şeffaf, uzlaşmacı, katılımcı, adil ve demokratik bir 

toplum olmaktan geçiyor.  Reformlar ile demokrasimizi, ekonomimizi, sosyal ve toplumsal 

hayatımızı güçlendirecek adımlar; ekonomimizi güçlendirecek, ülkemizin gibi refah, huzur ve 

kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.   

Değerli Dostlar; 

İçeride ve dışarıda yoğun bir gündemi geride bırakırken, yılı da yüzde 2,5-3 arasında bir 
büyüme ile kapatacağız gibi görünüyor. 2019 yılı içinde, sadece Türkiye için değil dünyada 
da büyümenin yavaşlayacağı tahmin ediliyor. 
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Geçtiğimiz “kur krizi” ile reel sektörde derinleşen tahsilat ve ödeme sıkıntısı; yüksek enflasyon, 

yüksek işsizlik ve cari açık gibi kronik sorunlarımız potansiyelimiz önündeki önemli engeller olarak 

duruyor. Özellikle ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimiz bu sıkıntıyı derinden yaşıyor.  

TÜRKONFED olarak uzun bir süredir Önce Küçüğü Düşün ilkesini her platformda anlatıyor ve 

çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Bunlardan biri olan Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın hayata 

geçirilmesini de olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında tahsilat sürelerinin AB’de 

olduğu gibi 30 günle sınırlandırılması; Geç ödeyenlerin denetleneceği mekanizmaların kurulması, 

Kamu ve yerel yönetimlerinde yasa kapsamına dahil edilmesini; Hukuki ve kurumsal altyapının 

kurulması gibi devamının da geleceğini ümit ediyoruz. Yeniden yapılandırma başta olmak üzere 

Önce Küçüğü Düşün” ilkesinin çerçeve olarak kabul edilmesinin; KOBİ’lerimize ve ekonomimize 

nefes aldıracağını düşünüyoruz. 

Değerli Dostlar; 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda gelişmesini sağlayan stratejik sektörlerden 

biridir enerji. Ekonomimizin ve sektörlerimizin küresel rekabetçiliğinde şartları değiştirme 

potansiyeline sahip. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir sanayi devrimi olarak adlandırılan dijital 

çağda, enerjiye talep azalmak bir yana daha da artıyor.  

Enerji kaynakları sonsuz değil. Dünyamızın 51 yıllık petrol, 53 yıllık doğalgaz ve 114 yıllık kömür 

kapasitesi kaldı. Ülkemizin enerji kaynakları kullanımına baktığımızda şöyle bir tablo çıkıyor 

karşımıza. Doğalgazda yüzde 31, kömürde yüzde 33, HES’lerde yüzde 21’lik bir enerji kullanımı 

söz konusu. Rüzgâr ve güneş enerjisinin toplamı ancak yüzde 7’ye ulaşıyor. Yani enerjide dışa 

bağımlı bir ülkeyiz. Ve sanayimiz elektrik tüketiminde yüzde 47’lik bir paya sahip. Yani kaynağımız 

sınırlı ve yeni kaynaklar yaratmak, arz güvenliğini sağlamak ve sanayimiz üzerindeki enerji maliyeti 

baskısını hafifletmek gerekiyor.  

Sanayide maliyetlerin arttığı günümüzde hem tasarruf, hem de katma değerli üretim ve rekabetçilik 

gücü artışında enerji verimliliği çok önemli bir yer tutuyor. Sadece ekonomiye değil aynı zamanda 

çevreye de katkısı olan enerji verimliliği, düşük karbonlu bir gelecek için de yolumuzu gösteriyor.  
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Bu noktada;  

• Enerji kaynaklarının verimli kullanılması;  

• Yatırımcı ve tüketiciyi koruyacak arz güvenliğinin sağlanması, 

• Finansal sürdürülebilirlik için emtia ve teknoloji maliyetlerinin doğru yansıtılması,  

• Rekabetçilik odağında verimliliğin öne çıkartılması,  

• Sanayimizin rekabet gücü için enerji verimliliğine yönelik eko-sistemin kurulması;  

• Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile ürün ve proseslerde verimlilik esaslı destek 
mekanizmalarının kurulması gerekiyor.  

 Sözün özü “Türkiye olarak enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız” değerli dostlar; 

Hızlı ve en düşük maliyetli enerji geçişleri; daha temiz, akıllı ve verimli enerji teknolojilerine yatırım 

yapılmasını gerektiriyor. Enerji verimliliğinde bir ortak akla ve ortak vizyona ihtiyacımız var. Bu ortak 

akıl, ülkemizi her alanda sürdürülebilir kalkınmaya taşıyacaktır. Buna inanıyoruz. 

Bu önemli konuyu ele aldığımız toplantının gerçekleştirilmesine desteklerinden dolayı 

federasyonumuz TRAKYASİFED Başkanı İsmet Açıkgöz ve ev sahibi derneğimiz Çorlu SİAD 

Başkanı Müjdat Ayan ve yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan 

ile değerli moderatörümüz ve panelistlerimize şükranlarımız sunuyorum.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  
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