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Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım ve Değerli Dostlarımız, 
 
 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin, yerel, 

ulusal ve kapsayıcı kalkınma hikayesinin, hem yazarı, hem de sözcüsü olan TÜRKONFED’in, 

yönetim kurulu başkanlığı görevimdeki ilk buluşmamızda, tüm Elazığlı dostlarımız ile bir arada 

olmanın heyecanını yaşıyorum. 

 

KAS işbirliği ve Akbank’ın destekleriyle “yeşil dönüşüm farkındalığı” yaratmak, değişime 

Anadolu’nun bilgi ve tecrübe yüküne, birlikte omuz vermek için başlattığımız “KOBİ’ler İçin Yeşil 

Dönüşüm” projemizin Elazığ toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet 

duyuyorum. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Anadolumuzun ortak birikimini, gücünü ve sesini, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte, 

ülkemizin her yanına yansıtmanın gururunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Bağımsız ve gönüllülük ilkesi ile her ses-her renk ve her düşüncenin en büyük zenginliğimiz 

olduğu bilinciyle çalışıyoruz. 

 

Bugün 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, ulusal-uluslararası 300’ün üstünde 

üye dernek ve 50 bini aşkın şirketi temsil eden TÜRKONFED, gücünü ve etkinliğini Anadolu’nun 

her bölgesinde, ülkesi için üreten iş insanlarından alıyor. 

 

Zorlu pandemi koşullarına veda ettiğimiz bu günlerde, özlediğimiz kucaklaşmaları 

gerçekleştirmeye, tanışmaya, sohbet etmeye ve yeni fikirler üretmeye çok ihtiyacımız var. 

 

Bu yeni dönemde TÜRKONFED olarak, bugün Elazığ’da olduğu gibi Anadolu’nun birikimi ile 

ülkemizin ortak kalkınma hikayesine güç verecek; üyelerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize 

değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz. 

 

 

 



 

 

Değerli dostlarımız; 

 

Dünyanın Türkiye’ye; Türkiye’nin ise Anadolu’nun bağrında saklı olan kadim üretim ve 

dayanışma kültürüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. 

 

Küresel ekonomik durumun getirdiği zorluklar, ve içerde yapısal sorunlarımız bizleri anlık 

sıkıntıları konuşmaya itiyor. Ancak asıl konumuz, gözümüzü ufuktan ayırmadan geleceğimizi 

ortaya çıkartacak işlere odaklanmak olmalı. 

 

Tüm dünya olumsuz koşullar ile kötüye giderken, yeni dönemin sunduğu fırsatları da gözden 

kaçırmamalıyız. 

 

Ana hedefimiz, Anadolu’yu kalkınmanın itici gücü yapmaktır. 

 

Bu nedenle yeni dönemde Anadolu’nun sesinin daha çok duyulacağı, yeni bir rota belirledik. 

Anadolu’nun kalkınma dinamiklerini, Anadolu iş insanının rekabetçilik gücünü, ortak akıl ve 

ortak bir vizyon ile Türkiye Hayalimize ulaşacak politika ve aksiyona dönüştüreceğiz. 

 

Yıl sonuna kadar 60’a yakın ilimizde, 26 federasyonumuzun sorumluluk bölgelerinde 

“dijitalleşmeden yeşil dönüşüme, girişimcilikten kadın ve gençliğe, yerel kalkınmadan 

demokrasiye” toplumsal refah yolculuğunda Anadolu’nun potansiyelini fırsata dönüştürmesine 

de rehberlik edeceğiz. 

 

Üretimin, istihdamın, ihracatın ve yaratılan katma değerin önemli bir bölümünü karşılayan 

Anadolu’nun, KOBİ’lerin ve ülkemiz iş dünyasının sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlarımız ile 

katkı vereceğiz. 

 

Bizi biz yapan ortak değerlerimizi güçlendireceğiz. Kurumlarımızın kapsayıcı ve bağımsız 

yapısını büyüteceğiz. 

 

Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasinin, hukuk başta olmak üzere yapısal reformlar 

ile güçlendirilmesine yönelik, çözüm odaklı politikalarımızı paylaşacağız. 



 

 

 

Sorunun değil her zaman çözümün bir parçası olarak, toplumsal refah artışı için ülkemizin 

içinden geçtiği bu zor dönemi de hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. 

 

 

 

Değerli Misafirler, Değerli Katılımcılar; 

 

Dünya ekonomisinde yaşanan enflasyon dalgası, birçok ülkede parasal sıkılaşma önlemlerini 

beraberinde getirdi. Yükselen enerji, emtia ve finansman maliyetlerinin yanı sıra küresel tedarik 

zinciri arz güvenliği, birçok bireyin ve kurumun öngörü yapmasını zorlaştırdı. 

 

Dünyamız pek çok açıdan değişimin sancılarını yaşarken, “oyunun kurallarını değil oyunun 

kendisini değiştiren” dijital ve yeşil dönüşüm süreci; kaliteli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma 

anlayışına yeni bir yol haritası da çizmeye başladı. 

 

Yeni ekonomik dönüşüm için, yerküreyle, havayla, suyla ve toprakla ilişkimizi yeniden 

düzenlemek zorundayız. Çünkü, ham maddeden iş süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye 

uzanan “insan-çevre” odaklı, “yeşil ve dijital” bir eko-sistemin kuralları yazılıyor. 

 

İnsanlık tarihinin en önemli değişim aşamalarından biri olan bu dönemi TÜRKONFED olarak yeni 

vizyon bakışımızda, “Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” eksenli 3D olarak tanımlıyoruz. 

 

Yeni Dönem, Yeni Ufuklar vizyon belgemizin özünü de 3D yani Üçüz Dönüşüm oluşturuyor. 

 

Dijital Dönüşüm, ekonomilerin üreten ve tüketen tüm paydaşlarını yenilikçi ortamlarda bir araya 

getiriyor. 

 

Toplumsal Dönüşüm, insana ve insanlığa yüklediğimiz anlamları yeniden tanımlıyor. 

“Demokrasiden ekonomiye, gençlikten kadına, girişimcilikten eğitim ve çevreye” dönüşümün 

merkezine toplumu alıyor. 

 



 

 

Yeşil Dönüşüm ise özetle küresel iklim değişikliği ve doğal afetler karşısında gezegenimizi, 

gelecek nesillere miras bırakabilecek iş ve hayat tarzını işaret ediyor. 

 

Kısacası, zihinsel bir değişimi zorunlu kılan üçüz dönüşüm çağında, ülke olarak en büyük 

potansiyelimiz de Anadolu’da yatıyor. 

 

Değerli dostlar, 

 

Bu yolda bize rehberlik edecek illerimizin başında, hiç kuşkusuz Elazığ geliyor. Tarih boyunca 

önemli ticaret yollarının bulunduğu bu kadim coğrafyada Elazığ, “Gakgoş” hitabına anlam katan 

kardeşliğin, ve dayanışmanın merkezi konumundadır. Bu kültürel hazineye, tarım ve sanayi 

potansiyeli eşlik ediyor. 

 

Verimli ovalarının yanı sıra, ülkemizin hidrolik kurulu gücünün, yüzde 8,7’sini karşılayan Keban 

Barajı sayesinde Elazığ, yüksek bir enerji üretim payına sahip. Bu potansiyel, dünya için de bir 

kriz sinyali veren, gıda, sanayi ve tedarik açıklarının kapatılmasına önemli katkılar sunabilir. 

 

Ülkemizin inovasyon fabrikaları olarak faaliyet gösteren tekno-kentlerden biri de Fırat 

Üniversitesi’nde yer alıyor. Hem Elazığ’ın, hem de bölgenin ihtiyaçlarına yanıt verecek, bir özel 

sektör-yerel yönetim-akademi işbirliği, bu alanda saklı olan potansiyelimizi açığa çıkarabilir. 

 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunun yerelden başlayacağına inanıyoruz. 

 

Elazığ gibi Anadolu’daki kentlerimizin potansiyellerini, yatırım-üretim-istihdam odaklı 

ivmelendirecek bir iklimi yaratmak, hepimizin görevidir. 

Değerli dostlar, 

 

Dünyamızda maalesef son 35 yılda kaynak kullanımının 3 kat artarken, iklim değişikliğinin 

yarattığı afetler de her saniye canlı hayatını tehdit ediyor. Bu sorunların ülkemiz için esas beka 

meselesi olduğunu düşünüyoruz. 

 



 

 

İklim değişikliği odaklı yeşil ekonomiye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak 

kullanan, yeni girişimleri destekleyen, araştırma-geliştirme çalışmalarının önünü açan, 

KOBİ’lerin direncini artıran ve kapasitelerini geliştiren, küresel ekonomide etkin bir aktör olmayı 

hedefleyen “yeni bir ufka ve yeni bir stratejiye” ihtiyacımız olduğu görülüyor. 

 

Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir kaldıraç olan yeşil dönüşüm, Anadolu’ya güç veren 

3,5 milyon KOBİ’miz için de önemli bir fırsat penceresi açıyor. 

 

Ülkemizin en büyük ihracat - ithalat pazarı olan Avrupa Birliği ile ticaret yapan işletmelerimizin, 

tedarik kaynağı olan ve ekonomimizde önemli bir paya sahip KOBİ’lerimiz, bu değişimde kilit bir 

rol oynuyor. 

 

Üretimden tedarik zincirine, istihdamdan enerji kullanımına kadar KOBİ’lerimizde, çevreci ve 

sürdürülebilir bir bakış açısını hakim kılmamız gerekiyor. 

Yeşil Mutabakat’ın, Avrupa Birliği-Türkiye arasında, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde, 

KOBİ’ler odağında ele alınması, kapsamlı bir çözüm alanı da sunacaktır. 

Bu noktada KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek politikalar, süreci 

hızlandıracak destek ve teşvikler ile birlikte ele alınmayı gerekli kılıyor. 

 

Türkiye’nin oyunun dışında kalmaması için iş dünyasının yaratacağı farkındalık ve liderlik büyük 

önem taşıyor. 

 

KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm projemiz ile Anadolu’da 8 kentimizde farkındalık yaratmaya ve 

çarpan etkisiyle yerelden bölgesele ve ulusala değer zincirlerimizi güçlendirmeye devam 

ediyoruz. 

 

Değerli dostlar, 

Küresel risklere, çağın gerektirdiği dönüşümden geçerek hazırlanmalı, kamu, yerel yönetimler, 

özel sektör ve STK’ların da işin içinde olduğu, kapsayıcı ve katılımcı iş birliği süreçleri ile kriz 

senaryolarımızı oluşturmalıyız. Yeşil dönüşüm yolculuğumuz, bir yandan riskleri bertaraf 

ederken, diğer yandan yeni fırsatları değerlendirmemizi sağlayacaktır. 

 



 

 

Bu vizyonumuza Elazığ’ın misafirperverliği ile destek olan ve ev sahipliği yapan TÜRKONFED 

Yönetim Kurulu Üyemiz-FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanımız Sevgili Yasemin Açık’a ve 

yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. 

Proje paydaşlarımız KAS ve Akbank’ın değerli yöneticileri ile konuşmacılarımıza ve siz değerli 

katılımcılara da teşekkür ediyorum. 

 

Sağlık ve sevgiyle kalın. 

 

 


