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Sayın Valim, İş Dünyasının Değerli Temsilcileri ve Değerli Dostlarımız,
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 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,
GÜNSİFED ev sahipliğinde Gaziantep toplantısında, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet
duyuyorum.
TÜRKONFED olarak iş dünyasının sosyal ve entelektüel sermayesini ülkemizin her yanındaki şirketlere
taşıma amacıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli proje kapsamında ülkemizi karış karış gezmeye devam
ediyoruz.
Bursa, Kocaeli, Adana, Elazığ, İzmir, Samsun’dan sonra Gaziantep toplantımız ile birlikte ziyaret
ettiğimiz her bölgede, işletmelerimizin ve iş insanlarının değişen dünya koşullarına uyum sağlama
motivasyonuna ilk elden tanık olmak bizleri çok mutlu ediyor. Eylül ayında da Yeşil Dönüşüm Zirvesi’yle
saha çalışmalarımız sonunda çözüm odaklı politika önerilerimizi Ankara’da karar vericiler ve kamu oyuyla
da paylaşacağımızı belirtmek isterim.
Değerli dostlar,
İnsanlık ve gezegenimiz, tarihinin en önemli dönemeçlerinden geçiyor. Üçüz dönüşüm olarak
tanımladığımız Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm bireyleri, kurumları, ekonomileri
küresel ölçekte yepyeni bir geleceğe hazırlıyor. Kurumlar bu dönüşüm kapsamında işlerine doğanın
gözünden bakmayı, hedeflerine insanın izinden gitmeyi ve yatırımlarını dijital teknolojilerin çerçevesinde
yapmayı öğreniyor.
Doğa ile uyumlu, çevre ile dost, dünya kaynaklarını hoyratça kullanmaya son veren bir ekonomi anlayışı
küresel çapta standart hale geliyor. Atık oluşumunu en düşük seviyeye indirmeyi, dönüştürülebilir kaynak
kullanımını temel alan döngüsel ekonomi, Yeşil Dönüşüm’ün ve en büyük ticaret ortağımız olan AB’nin
Yeşil Mutabakat vizyonunun en önemli bileşenleri arasında yer alıyor.
Mutabakat kapsamında hayata geçirilen Döngüsel Ekonomi Eylem Planı sürdürülebilir ürün, hizmet ve iş
modelleri farkındalığını AB nezdinde artırarak, yeşil dönüşüm tabanlı ekonomiye geçişi hızlandırmayı
amaçlıyor.
Ülkemizin böyle bir geleceğe hazırlanmasında kritik önem taşıyan kesimlerin başında KOBİ’lerimiz
geliyor. Ekonomimizin lokomotifi olan yaklaşık 3.5 milyona yakın KOBİ’mizin yeşil dönüşümü bir risk

değil bir fırsat olarak değerlendirmesi çok önemli. Geçmiş sanayi devrimlerini geriden gelerek yakalayan
ülkemizin, sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabet gücünde yeşil dönüşüm ile gelen yeni devrimi
yakalaması önem kazanıyor.
KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüm sürecine hızlı adaptasyonu ile “oyunun kurallarını değil kendisini
değiştirme” gücüne sahip olacağını, rekabet ettiğimiz ülkeler ve işletmeler karşısında yarışa avantajlı
başlayacağını hatırlatmak isterim. Zira yeşil ekonomiye geçişte çevik, hızlı, esnek olanın; planlı ve stratejik
hareket eden ülkelerin oyunun ana aktörleri olacağı yeni bir dönem başladı.
Bu dönemde en büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği’ndeki KOBİ'ler ile Türkiye'deki KOBİ'lerin
iklim krizi öncelikleri ve zorluklarının kesiştiğini görebiliyoruz. Bu zorluklar yeşil finansmana erişim, ekoinovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, bilgiye erişim ve yeni iklim mevzuatına uyumun getirdiği ek idari
yükün hafifletilmesi olarak sıralanıyor.
Ülkemizin ihracatının üçte birinden fazlasını üstlenen KOBİ’lerimiz ile Avrupa Birliği arasında kurulacak
yeşil köprüler olmaksızın, AB’nin Yeşil Mutabakat hedeflerinin gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Bu
doğrultuda, ortak sorunlarımızı birlikte çözmemize destek olacak ortak KOBİ mekanizmaları ve
platformları oluşturmalı ve KOBİ'lerin yeşil geçişini bütünsel olarak ele almalıyız.
Kısaca, yeşil dönüşüm hem bireysel, hem kurumsal, hem de ulusal politikamız olmalı. Bu doğrultuda
hükümetimizin kısa bir süre önce ülke ekonomimizde sürdürülebilirliği esas alacak bir iklim kanununu 2022
yılı içerisinde gündeme geleceğini açıklamasını önemli bir adım olarak görüyoruz. Ortak akıl ve istişare
kültürü ile bu alanda gerekli düzenlemelerin de zaman kaybetmeden yapılacağına inanıyoruz.
Değerli dostlar,
Yeşil dönüşüme katılmanın KOBİ’ler için yalnızca bir farkındalık meselesi olmadığını biliyoruz.
KOBİ’lerimizin doğru adımları atmaları ve yatırımlarına devam etmeleri için gerekli koşulların
sürdürülebilir kılınması gerekiyor. Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler işletmelerimizi ve
özellikle KOBİ’lerimizi pek çok açıdan zorluyor.
ABD’de yaşanan yüksek enflasyon, AB’nin resesyon riski, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Çin’in düşen
ekonomik performansı ve kapanmacı politikalar küresel ekonomide zorlu bir dönemin başladığının da
önemli işaretlerini veriyor. Ülkemizin, böyle bir döneme, içeride yapısal sorunlarının yükü ile fazlasıyla
hazırlıksız yakalandığı görülüyor.
Enflasyon-faiz-döviz kuru sarmalında yaptığımız ekonomik tercihlerin istenen hedeflere ulaşmadığı
görülüyor. Ülke risk primimizin 800 puanın üstünde olması, yatırım ve üretim iklimi ile borçlanma
maliyetlerimizi olumsuz etkiliyor.
Artan enerji, emtia ve hammadde fiyatlarına içeride TL’nin zayıf görünümü de eşlik ettiğinde
finansmandan işletme sermayesine, ekonomimizin ve firmalarımızın ihtiyaçları da artıyor. Enflasyonu

önceliklendiren ve buna uygun politika adımlarının atıldığı küresel ekonomide, bizim de bilimsel ve akılcı
politikalar ile tercihlerimizi doğru kullanmamız gerekiyor.
Yüksek enflasyon uğruna gelen büyüme, toplumsal refah yaratmadığı gibi yoksullaştıran bir büyüme ile
yapısal sorunlarımızı da derinleştiriyor. Artık tek başına para ve maliye politikaları ekonomideki
belirsizlikleri azaltmıyor. Bu noktada atılacak en iyi adım, öncelikle kurumlarımızın bağımsızlığını,
şeffaflığını, hesap verirliğini sağlayarak, liyakate dayalı bir sistemi oluşturup, güveni tesis etmek olacaktır.
Elbette hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bağımsız medya ve sivil toplum
kurumlarının varlığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ayrıştıran ve kutuplaştıran değil,
uzlaştıran ve birleştiren siyasetin dili, hepimizin ortak akıl ve ortak vizyon ile ülkemizin geleceği için daha
fazla sorumluluk almamızı da sağlayacaktır.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Dünyanın Türkiye’ye, Türkiye’nin de Anadolu’nun kadim üretim gücüne ve rehberliğine büyük bir ihtiyacı
var. Bunun için de TÜRKONFED olarak yeni dönem vizyonumuzun ana omurgasını Anadolu oluşturuyor.
Anadolu’yu ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının itici gücü yapmanın yolu da bölgelerimizi ve yereli
yani kentlerimizi, iş dünyasını ve KOBİ’lerimizi Yeşil Devrim’e hazırlamaktan geçiyor.
Temaslarda bulunduğumuz hemen hemen bütün illerde ortak sorunların yanı sıra Anadolu’muzun kültürel
zenginliğini tam manasıyla yansıtan çeşitlilikte bir potansiyel de görüyoruz. Gaziantep, turizm ile sanayinin
eşgüdümlü ve uyumlu bir şekilde var olabileceğini kanıtlayan; potansiyel kavramına anlam katan
illerimizin başında geliyor.
Ülkemizin 2021 yılında en büyük beşinci ihracatçı ili olan Gaziantep, İpekyolu üzerindeki tarihi konumu,
kültürel mirası ve eşsiz gastronomi zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyelini de barındırıyor.
Gaziantep için yeşil dönüşüm, tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde bölgemiz ve ülkemiz için bir kaldıraç
görevini üstlenebilir.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar,
Konuşmamın bir bölümünde ifade ettiğim gibi yeşil dönüşüm bireysel, kurumsal ve ulusal politikamız
olmalıdır. Belki de en önemlisi “akılcıl” bir politika olmalıdır. İklim değişikliği odaklı yeşil ekonomiye
geçişi esas alan, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanan, yeni girişimleri destekleyen, araştırmageliştirme çalışmalarının önünü açan, KOBİ’lerin direncini artıran ve kapasitelerini geliştiren,
küresel ekonomide etkin bir aktör olmayı hedefleyen “yeni bir ufka ve yeni bir stratejiye” bugün her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Bu strateji çerçevesinde KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek politikalar, süreci
hızlandıracak destek ve teşviklerle 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 ulusala uzanan
değer zincirlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.
Bu vesile ile yoğun programlarına rağmen etkinliğimize katılan Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül’e
şükranlarımı sunuyorum. Anadolu’nun yeşil dönüşüm yolculuğunda proje paydaşlarımız KAS ve
Akbank’ın değerli yöneticilerine ve üye federasyonumuz GÜNSİFED’in Değerli Başkanı Enver
Öztürkmen ile yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.
Projenin hayata geçmesinde büyük emek veren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyemiz ve Yeşil
Dönüşüm Komisyonu Başkanımız Onur Ünlü ile Gaziantep misafirperverliğini bizlere yaşatan
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Nergiz Kadooğlu Çiftçi’ye özel olarak teşekkür
ediyorum.
KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm Raporu Yazarımız Akademik Danışmanımız Doç. Dr. Nazlı
Karamollaoğlu’na, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Direktörü Nezahat Yıldırım’a ve siz değerli
dostlarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Sağlık ve sevgiyle kalın…

