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Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, 
Sayın TBMM Komisyon Başkanımız, 
Sayın Kaymakamım, 
Sayın Rektörlerimiz, 
Sayın Belediye Başkanımız, 
İstanbul Sanayi Odası’nın Değerli Üyeleri, 
Firmalarımızın Değerli Temsilcileri, 
Değerli Sanayiciler, 
Kıymetli Medya Mensupları  
 
Enerji Verimliliği Ödül Törenimize hoş geldiniz diyor, hepinizi 
şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum.  
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bu ödül 
törenimize katılarak bizleri onurlandırdınız, zat-ı âlinize teşekkür 
ediyorum, şeref verdiniz. Çalışma arkadaşlarınıza da hoş geldiniz 
diyorum.  
 
Sayın Bakanım ve Değerli Katılımcılar, 
 
Enerji, geçmişten bugüne ekonominin ve sanayinin gelişimiyle 
birlikte önemini sürekli bir şekilde artırıyor. Öyle ki, bugün ülkemiz 
için olduğu kadar dünya üzerindeki bütün ülkeler için de üretim ve 
tüketim açısından yaşamsal bir önem arz ediyor. 
 
Enerjinin önemini vurgularken, öncelikle şu gerçeğin altını çizmek 
istiyorum ki:  
 
Ülkemiz, son yıllarda atmış olduğu adımların neticesinde artan ve 
yükselen ekonomik gücü ile dünyanın sayılı ekonomileri arasına 
girebileceğini göstermiştir.  
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Bu sene ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdük. Sanayimiz ise yüzde 6,3 
büyüdü. Zorlu geçen 2016 yılına kıyasla beklentilerin üzerinde 
olumlu bir yıl geçiriyoruz. 2017’yi yüzde 5’in üzerinde bir büyüme 
ile kapatmamız sürpriz olmayacak. Yine de rehavete 
kapılmamalıyız, 2017’de yaşadığımız yüksek büyümeyi 2018’de de 
devam ettirmeliyiz. Nitekim dün açıklanan Orta Vadeli Program’da 
da önümüzdeki 3 yıl için büyüme hedefinin yüzde 5’in üzerinde 
olacağı öngörülüyor.  
 
Bunun için, bu başarıda hangi faktörlerin rol aldığını, neleri daha 
iyi yapabileceğimizi, hangilerinin sürdürülebilir olacağını ortaya 
koymalı, 2018’e buna yönelik eylem planları ile girmeliyiz.  
 
İşte bu noktada bir kere daha vurgulayacak olursam: Arzu ettiğimiz 
yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refahımızı artırmak 
için enerji çok önemli bir role sahip.  
 

Ekonomimiz son yıllarda ciddi büyüme oranları sergilerken 
bunu destekler şekilde enerji tüketimimiz de artış gösteriyor. 
Bu bağlamda enerji verimliliği her zamankinden daha fazla 
değer kazanıyor. Enerji verimliliğinin de, sürdürülebilir 
kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından birisi 
olduğunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. 
 
Özetle, yakında kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacak olan 
Türkiye Cumhuriyeti enerji alanındaki tüm milli kaynaklarını 
ekonomisine kazandırırken enerji verimliliğine de daha fazla önem 
vermelidir.  
 
Bu doğrultuda, enerji verimliliğine katkı konusunda üretim 
tesislerinde yapılacak olan her türlü yatırımın başta finansman 
olmak üzere farklı ve güçlü teşvik türleriyle desteklenmesinin 
önemli olduğuna inanıyoruz. 
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Sayın Bakanım, 
 
Yerli kaynaklarını değerlendiremeyen, yeni ve temiz enerjiye geçiş 
gerçeğini benimsemeyen, çevresel ve sosyal faktörleri 
önemsemeyen ve enerji maliyetini hesaba katmayan ülkeler için 
dışa bağımlılık olgusu daha uzun bir süre devam edecektir. 
 
Bakanlığınız tarafından hazırlanan ve bu sene Nisan ayında 
kamuoyu ile paylaştığınız “Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik” 
temelinde yeni bir yaklaşım var. Bu anlayışla şekillendirilen “Milli 
Enerji ve Maden Politikamız”, ülkemizin hem bölgesel hem de 
küresel güç olma hedefine büyük katkı yapmayı hedefliyor.  
 
Yeni Politikamız, özellikle cari açığımızın en önemli sebebi olan 
enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması ve kendi kendine 
yetebilen bir ülke olmamıza yönelik politikaları içermesi açısından 
da oldukça önem arz ediyor.  
 
Yeni politika, Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Öngörülebilir Piyasa 
olarak üç temel eksende konumlanmaktadır. Üretimden tüketime, 
dağıtımından iletime birçok alanda ilerleme ve gelişmeyi 
amaçlayan Yeni Politika ile ülkemiz gücünü ve gelişmişliğini 
arttırarak, bir istikrar unsuru olarak inanıyoruz ki en başta 
bölgesindeki ülkelere örnek olacaktır. 
 
Sanayimiz açısından önemli gördüğümüz “elektriğin tüketildiği 
yerde üretimi” anlamına gelen “lisanssız elektrik üretimi” 
konusunda son 4 senede büyük gelişme sağlandı. Bunu 
sanayicimizin enerji maliyetlerini düşürmesi açısından bir fırsat 
olarak görmekle beraber, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı 
artırması bakımından önemli bir imkân olarak görüyoruz. 
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Yeri gelmişken, elektrik tüketim bedelinin yüzde 2’si oranındaki 
TRT payının 01 Temmuz 2017 itibariyle, Serbest tüketici vasfı 
taşıyan sanayicilerimiz için kaldırılmış olmasından ötürü 
Bakanlığımıza ve Hükümetimize teşekkürlerimizi burada özellikle 
ifade etmek istiyorum. 
 
Sayın Bakanım ve Değerli Katılımcılar, 
 
Ülkemizde mevsimsel farklılıklardan kaynaklanan talep artışının 
dengelenmesi konusu oldukça önemli bir konu. Soğuk kış 
günlerinde daha çok olmak üzere birtakım sebeplerle tedarik 
edilen gazda kesintiler oluşmaktadır. Bu durum bazen sanayimizde 
çarkların durmasına yol açabiliyor.  
 
2016 verilerine göre yıllık 190 milyon metreküp olan ülkeye 
doğalgaz giriş kapasitemizin 247 milyon metreküp olan günlük 
maksimum tüketimimizin altında olması bu alanda acilen adım 
atmamız gerektiğini gösteriyor. 
 
Bu sorunun en önemli çözüm yolu olan doğalgaz depolama 
konusunda geç kalmış olsak da, Sayın Bakanım; göreve geldiğiniz 
günden bugüne kadar geçen sürede ortaya konulan gelişmeleri 
son derece önemli buluyoruz.  
 
Sayın Bakanım, 
 
Geçen kış İstanbul genelinde yaşanan elektrik kesintilerinde 
bizlerle iletişim içinde olarak sorunlarımızı bizzat yakinen takip 
ettiniz.  Bu vesileyle size şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına bir 
kez daha teşekkür etmek istiyorum.  
 
Bununla birlikte, hem dağıtım hem de iletim altyapılarından 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle, sanayiye gelen elektrikte 
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kesintiler, dalgalanmalar ve gerilim düşümüne yönelik 
sıkıntılarımız halen arzu ettiğimiz çözüme kavuşmuş değil. Bu da 
sanayimize yönelik maliyetlerde artış, nitelik ve zaman kaybı, 
sevkiyatların zamanında yapılamaması gibi sonuçlara yol açıyor. 
 
Bu durum özellikle talebin yoğun artış gösterdiği İstanbul’da 
Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Hadımköy ve Silivri bölgelerinde 
daha çok karşımıza çıkıyor. Özellikle önümüzdeki günlerde başta 
trafo eksikliği olmak üzere diğer alt yapı ve hizmet kalitelerinin 
yükseltilmesiyle İstanbul sanayisinin bu konudaki sorunlarına 
yönelik çözüm fırsatı yakalanacaktır. 
 
Sayın Bakanım ve Değerli Katılımcılar, 
 
Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak en önemli 
konulardan biri de “Milli Enerji ve Maden Politikamız”ın bir diğer 
temel ekseni olan Yerlileştirme’dir.  
 
Bu bağlamda, enerjiye yönelik makine ve ekipmanların ülkemizde 
üretilmesi, yani bir enerji endüstrisi oluşturulması konusunda 
eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Özellikle elektrik santrallerinde 
kullanılan türbin ve jeneratör gibi mekanik ve elektrik aksamlarının 
ülkemizde üretimi ya yoktur ya da çok sınırlıdır.  
 
Ülke sanayimizin henüz bu tarz ürünlerin üretimine 
yönelmemesinin sebepleri olarak; enerjide pazar dinamiklerinin 
hızlı gelişmesini, teknik olarak henüz üreticilerin hazır olmamasını, 
uluslararası bir marka oluşturma zorluğunu ve teşviklerin cazip 
olmamasını sebep olarak sayabiliriz. 
 
Biliyoruz ki tüm kurumlarımız yerli kaynakların kullanımının 
artırılması konusunda büyük çaba içerisinde. Bu konuda biz de Oda 
olarak büyük gayret içerisindeyiz. Özetle söyleyecek olursam; 
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nükleer enerji konusunda Ekonomi Bakanlığımız’ın desteğiyle Ur-
Ge projesi başlattık. Bu projeyle nükleer enerji alanında üretim ve 
ihracat yapacak duruma gelmeleri için 23 sanayicimize destek 
oluyoruz.  
 
Benzer bir Ur-Ge projesini rüzgar enerjisi alanında yapmak 
istiyoruz. Firmalarımızın taleplerini topladığımız şu günlerde, 
görüyoruz ki yoğun bir ilgi var. Aslında bu konuya ilgi olmasının 
önemli nedenlerinden biri de hükümetimizin enerji alanındaki yeni 
uygulaması olan, kısaca YEKA dediğimiz “Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları Yönetmeliği”dir. 
 
İşin esas bizi heyecanlandıran kısmı ise 1.000’er megawattlık bu 
ihalelerdeki yerli üretim şartıdır. 
 
Sonraki zamanlarda daha da artmak üzere, güneşte yüzde 60, 
rüzgârda yüzde 65 olan yerlilik oranı ve yüzde 80 yerli mühendis 
çalıştırma şartının bulunduğu ihalelerin sanayimize ve istihdama 
katkı yapacağı aşikardır. 
 
Biz bu noktada çalışmalara başladık: Rüzgâr ihalesini kazanan 
Ortak Girişim Grubu ile sanayicilerimizi ikili görüşme etkinliği 
kapsamında 2 Ekim Pazartesi günü bir araya getiriyoruz.  
 
Benzer bir çalışmayı güneş enerjisine yönelik de yapmayı 
planlıyoruz. 
 
Su, biyokütle, jeotermal ve uzun süredir arka planda kalan yerli 
kömür kaynaklarımıza yönelik yatırımlar da son yıllarda iyiden iyiye 
hızlandı. Oda olarak 2016 yılında yapmış olduğumuz ve 
sanayicilerimizin yoğun ilgi gösterdiği “Termik Santrallerde 
Yerlileşme” konulu toplantımız bu konuya verdiğimiz önemi 
gösteriyor. 
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Sayın Bakanım ve Değerli Katılımcılar, 
 
Odamız olarak, ülkemizin ekonomik, toplumsal, çevresel, kültürel 
ve bilimsel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı 
bir sorumluluk anlayışını benimsedik. 
 
Odamızın mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının yanında, 
toplumsal duyarlılığımız ile geliştirdiğimiz birçok marka değeri 
projemiz var. 
 
Türkiye’nin Birinci 500 ve ikinci 500 büyük firmaları 
araştırmalarımız, Sanayimize ışık tutan Sanayi Kongrelerimiz, 
Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmalarımız, İSO-Teknopark 
çalışmalarımız ve daha bir çokları… 
 
1987’de başlayan çevre faaliyetlerimiz, kendini sürekli yenileyerek, 
güçlenerek devam ediyor. 
 
İstanbul Sanayi Odası olarak önümüzdeki değişim ve gelişim 
sürecinde de sanayicimize en iyi şekilde yol göstermenin gayreti 
içindeyiz. 
 
Ve bugün bizleri bir araya getirmeye vesile olan Enerji Verimliliği 
Ödüllerimiz bir başka marka değerimiz. Bu konuda ilk kez 
verdiğimiz ödüllerimizde en anlamlı olan, firmalarımızın bu sürece 
ilgisi, gönüllü olarak başvurmalarıdır.  
 
Ödül sürecimiz içerisinde, jüri başkanımız ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sayın Nurhan Kaya başta olmak üzere, emeği geçen jüri 
üyelerimize ve firma temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Sayın Bakanım, 
 
Enerji biz sanayiciler için gerçekten çok önemli. Bugün burada 
bizimle olmanızı, devletimizin konuya verdiği önemi göstermesi 
açısından son derece önemli buluyorum. Bunun yanı sıra bizlere 
güç ve destek vererek bu önemli konuda kısa zamanda kayda 
değer mesafe kat edeceğimize dair inancımızı pekiştiriyorsunuz. 
Bu vesileyle size şükranlarımı sunuyorum. 
 
“İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır” anlayışından 
hareketle, bu alanda hep beraber daha çok şey yapmamız 
gerektiğini ifade ederek sözlerimi tamamlarken; Sayın Bakanımıza, 
misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor, tüm ödül alan 
sanayicilerimizi ve kuruluşlarımızı kutluyor, sizleri bir kere daha 
saygıyla selamlıyorum.  


