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Değerli Meslektaşlarım,

G

eçtiğimiz yıl Eylül ayından beri ekonomide yaşanan olumsuzlukların getirdiği sert
dalgalanmalar, işletme maliyetlerini akıl almaz şekilde artırdı. İşletmeler açısından
bakıldığında; satış ve satın alma süreçlerinde maliyet muhasebesi yapabilmenin
bir hayli zorlaştığı bu şartlarda, özellikle hızla artan enerji maliyetleri ve işletme
giderleri ile bırakın dünyayla rekabet etmeyi, işlerimizi sürdürmek ve ayakta kalabilmek bile
bir hayli zorlaştı. Diğer yandan, politika faizleri ile piyasada uygulanan reel faizler arasındaki
tutarsızlık, finansmana erişimi giderek zorlaştırıyor ve insan adeta kime ve neye inanacağını
şaşırıyor.

METİN DEMİR / YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bir süredir ekonomi yönetiminin hem parasal konularda hem de iş hayatına yönelik
aldığı kararların maalesef -testi kırıldıktan sonra- alınan pansuman mahiyetinde kararlar
olduğunu gözlemliyorum. Büyük zorluklarla üretip yurtdışına ihracat yaparak döviz getiren
firmalarımızın ihracat gelirlerinin bir kısmının (%40) Türk lirasına çevrilme zorunluluğu ile
yine geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve belirli bir dönemi kapsayan fiyat farkı kararnamesi de
benzer mahiyette alınan palyatif kararlar şeklinde önümüze geliyor.
Elbette paramızın kıymetini hep birlikte koruyalım ancak tek başına bu geçici tedbirlerin
yerine ortaya iktisadi temellerde yeni bir ekonomi programının konulması, ülkemizde
hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, demokratik standartların yükseltilmesi,
kaynakların verimli kullanılması ve toplumsal barışın geliştirilmesi gibi politikalar
geliştirilmesi inanın çok ama çok daha kalıcı sonuçlar getirecek; paramız ve ülkemiz
güçlenecek, ülkemize olan güven mutlaka artacak ve yatırımların güvenli bir liman olarak
tekrar ülkemize gelmesini kolaylaştıracaktır.
Diğer taraftan, her geçen gün artan enflasyonun yakıcı etkisi sadece iş dünyasının değil,
ücretli çalışanların da en büyük sorunu haline geldi ve maalesef geçim sıkıntısı bazı sosyal
problemleri de tetiklemeye başladı. Allah sonumuzu hayır eylesin, zira bu şartlar altında
özellikle büyük şehirlerde yaşayanları çok daha büyük zorlukların beklediği gerçeği insanın
içini acıtıyor. Temennim, bir an evvel tüm bu zorlukların üstesinden gelebileceğimiz çözümler
üretmek ve kolektif aklı çalıştırmak konusunda daha fazla geç kalınmamasıdır. Aksi halde
etkisi uzun yıllar sürecek ve bedelini gelecek nesillerin ödeyeceği ekonomik zorluklarla karşı
karşıya kalmak kaçınılmaz görünmektedir.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan TÜMDEF Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Genel Başkanlığa
seçilen değerli meslektaşım Sayın Kemal YAZ ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik
ediyor, ülkemize ve endüstrimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bu vesileyle; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğimize
armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
kutluyor, sağlık, huzur ve bereketli işler diliyorum.

Kalın sağlıcakla,

Nisan-Mayıs-Haziran 2022
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