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BASIN AÇIKLAMASI         

 

 

TÜRKONFED BAŞKANI ORHAN TURAN: 

“ENFLASYON, İHRACAT VE KÜRESEL REKABET 

GÜCÜMÜZ OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR” 
 

BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına, bugünden geçerli olmak üzere 

yüzde 49.5 zam yapmasını, “Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz 

etkilenecektir” şeklinde değerlendiren TÜRKONFED Başkanı Orhan 

Turan, ekonomideki gidişatın toparlanması için üretim odaklı büyümenin şart olduğu bir 

ortamda, KOBİ’ler başta olmak üzere üretim yapan tüm işletmeleri zora sokacak bu zam 

oranının, ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Turan, “Aksi takdirde 

enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir” uyarısında bulundu. 

 

01.08.2018-İstanbul / Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Orhan Turan, BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarına yaptığı zammın, Türkiye sanayisini ve iş 

dünyasını derinden etkileyeceğini söyledi. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 

49.5’lik zammın yanı sıra sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına da yüzde 14’lük bir artış olacağını 

belirten TÜRKONFED Başkanı Turan, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için enerjinin 

çok önemli olduğunu hatırlattı.  

  

Turan, açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği böylesine kritik 

dönemde, sanayide maliyetleri artıracak, üretim ve yatırım iştahını azaltacak, ihracat kaybına neden 

olacak, cari açık ve enflasyonu olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınmalıyız. Bugün sanayide 

maliyetlerin önemli bir kısmını enerji (doğalgaz-elektrik) fiyatları oluşturmaktadır. İşletmelerin 

enerji maliyetlerini önemli ölçüde artıracak olan bu zam, borç, nakit sıkıntısı, dövizdeki dalgalanma 

ve ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle halihazırda oldukça zor günler geçiren üreticiyi olumsuz 

etkileyecektir.”  

  

Yüksek zammın sanayici ve iş insanlarının üretim maliyetleriyle birlikte rekabet gücüne de zarar 

vereceğini vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Turan, ekonomi yönetiminin OVP ile birlikte 

ekonomide yaratmak istediği canlandırıcı politikaların uygulanmasını da zorlaştıracağını kaydetti. 

Turan, “Ülkemizin ekonomik olarak içinden geçtiği bu zor dönemde tek çıkış yolu ancak ve 

ancak katma değerli üretimdir. Ekonomideki gidişatın toparlanması ve üretim odaklı büyümenin şart 

olduğu bir ortamda, üretimi baltalayacak bu oranda bir zam, zincirleme olarak beraberinde, 

enflasyon, ihracat, cari açık, canlanma, yeni yatırımlar ve istihdam üzerinde olumsuz pek çok etkiyi 

getirecektir. Enerji yoğun sektörlerin girdi maliyetlerinde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra 

Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere üretim yapan tüm 

işletmelerimizin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için serbest piyasa koşullarından 

uzaklaşmadan ve makroekonomik dengelere de zarar vermeden bu zam oranının ivedilikle yeniden 

gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.   
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EKONOMİYE GÜVENİ HIZLA GÜÇLENDİRMELİYİZ 

  

“Dış girdi maliyetlerimizi kontrol edebilmek için paramızın değerini koruyabilmek, bunun için 

kararlarımızı zamanında ve sorumluluk bilinci içinde almak zorundayız” diyen Turan, 

makroekonomik dengelerin korunması, sanayi odaklı bir büyüme ile sürdürülebilirliğin 

sağlanmasının yolunun kurumsal yönetimden geçtiğini de aktardı. Turan, şunları ifade etti: “Türkiye, 

hukukun üstün, yargının işlevinin tam bağımsız, kamu yönetiminde hesapverirliğin egemen olacağı 

temel yapısal reformları bir an önce gerçekleştirmeli; yönetime ve ekonomiye güveni hızla 

güçlendirmelidir.” 

 

 
TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 29 federasyon ve 235 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan 

TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini 

sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey 

Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları 

Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri 

Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon 

çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir. 

 

Bilgi için: 

TÜRKONFED Kurumsal İletişim / Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı / 0533 480 88 35 / hbakis@turkonfed.org / 

www.turkonfed.org / info@turkonfed.org 

İnsula İletişim / Necla Yılmaz / 0549 787 06 82 / neclayilmaz@insulailetisim.com 
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