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ICCI 2017 KONFERANSI AÇIŞ KONUŞMASI 

ÖMER CİHAD VARDAN-DEİK BAŞKANI 

 

Sayın TBMM Komisyon Başkanlarım, 

Saygıdeğer Milletvekillerim;  

Çok Kıymetli Müsteşarım;  

EPDK Başkanım;  

Kıymetli Başkanlar; 

Değerli Katılımcılar; 

 

Öncelikle Sizleri şahsım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK ve aynı zamanda Doğal Gaz 

Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği, DOSİDER adına saygıyla selamlıyor; 1994 

yılından bugüne her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ICCI’nin 23’üncü buluşmasına hoş 

geldiniz diyorum.  

 

Kıymetli Misafirler;  

Sektörden bir kardeşiniz olarak, şahsen bu organizasyona yıllardır zevkle katılıyorum.  

Hemen birçoğunuzun takip ettiği üzere, bu organizasyon, zaman içinde hep gelişti ve 

büyüdü. 23 yıldır yapılıyor olması da, ayrı bir güzellik ve sürdürülebilirliğin en güzel 

göstergesi. Umarım daha nice yıllar devam eder…. 

Bu bağlamda organizasyonu gerçekleştiren başta Sektörel Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı olmak üzere, katkı sağlayan herkese sektörümüz adına teşekkür ediyorum. 

 

Saygıdeğer Katılımcılar;   

Ülke olarak gelecekte hedeflediğimiz ekonomik büyümeye ulaşmak, bölgesel ve küresel 

boyutta ağırlığımızı artırmak ve ulusal güvenliğimizi teminat altına almak için enerjide dışa 

bağımlılığımızın sona erdirilmesi hayati önem taşıyor. Bunu hepimiz ezbere biliyoruz.  

Bu aslında bizim için olduğu kadar, hemen birçok ülke için de geçerli bir husus. 

Takip ettiğiniz üzere Hükümetimiz, son dönemde kapsamlı ve anlamlı girişimler gerçekleştirdi 

ve bu bağlamda “milli enerji” seferberliğine de start verdi.  



 

 

 

 

Piyasanın ve tüketicilerin ihtiyacını gözetecek biçimde; 

 kaynak çeşitliliğinin artırılması,  

 enerji güvenliğinin sağlanması ve  

 yerlileşme odaklı oluşturulan bu seferberliğin, öncelikle ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor 

ve başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve tüm personeli olmak üzere, emeğe 

geçenlere teşekkürü bir borç biliyorum.  

Bizlerin de, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere 31 yıldır çalışan Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak, bu anlamlı seferberliği desteklediğimizi ve bu yolda 

elimizden gelen katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.  

Çünkü bizler;  

 Daha güçlü bir Türkiye;  

 Daha müreffeh bir Türkiye; 

 Daha sağlam bir Türk ekonomisi için yürünen bu yolda kesintisiz, sürdürülebilir, 

güvenilir ve temiz ENERJİ’nin çok önemli bir mihenk taşı olduğunu biliyoruz.  

Dolayısıyla bu alanda yapılan ve yapılacak her bir çalışmanın son derece kıymetli olduğunun 

ve ekonomimiz önüne yeni ufuklar açacağının farkındayız.  

Öte yandan, malumlarınız olduğu üzere, bizler DEİK bünyesinde İş Konseyleri vasıtasıyla 

çalışıyoruz. Bu çerçevede 2013 yılında kurulmuş olan Enerji İş Konseyimiz, bugün sayısı 

134’ü bulan İş Konseylerimizden biri olarak faaliyet gösteriyor.   

Ve ülkemizin en nadide firmalarının temsilcilerinin oluşturduğu Enerji İş Konseyimiz, bir 

yandan ülkemize yapılacak enerji yatırımlarında yabancı yatırımcıları çekmeye çalışırken, 

diğer yandan, ülke Konseylerimizle birlikte, öncelikle Afrika kıtasında olmak üzere üçüncü 

ülkelerde değişik enerji projeleri üzerinde çalışmakta. 

Hedefimiz, Türkiye’nin enerjisini büyütürken, enerjiye ulaşmakta zorlanan ülkelere de Enerji 

Bakanlığımızla birlikte yeni mekanizmalar oluşturmak suretiyle tecrübe ve imkânlarımızı 

paylaşarak ihtiyaç sahiplerini enerjiyle buluşturmak.  

İşte bu duygu ve düşüncelerle, bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen ICCI 2017 Konferans ve 

Fuarı’nın, sektörümüze, milletimize, ülkemize ve birlikte çalıştığımız diğer ülkelere hayırlı 

olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 


