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DOSİDER İftar Yemeği 

16 Mayıs 2019 

İTO Cemile Sultan (Kır Tepesi) 

 

Doğal Gaz ve İklimlendirme Sektörümüzün Çok Değerli Temsilcileri, 

Kıymetli Dostlarımız, 

Saygıdeğer Misafirlerimiz, 

Değerli Basın Mensupları, 

Öncelikle hepinizi şahsım ve DOSİDER Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyor, 
davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Sizlerin bir kısmıyla en son yaptığımız Genel Kurulumuzda, bir kısmınızla ISH fuarı 

gibi muhtelif etkinliklerde ve bir kısmınızla da geçen Kasım ayında 

gerçekleştirdiğimiz 25.yıl kutlamamızda bir araya gelmiştik.  

Bugün de İstanbul’un bu nadide ve güzel mekânında, artık geleneksel hale gelen 

iftar yemeğimizde birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.  

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz... 

 

Kıymetli Dostlarımız; 

Bugün bir sektör birlikteliğindeyiz. Eko sistemimiz içinde yer alan kıymetli 

arkadaşlarımızla beraberiz. Geriye baktığımızda bu sistemin kolay kolay 

oluşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğal gazın ülkemizde kullanılmaya 

başlanmasından bu yana yaklaşık 30 yıla yakın zamandır bu sistem, ilmek ilmek 

örülerek bugünkü seviyesine geldi. 

İmalatçısıyla, ithalatçısıyla, satış kanallarıyla, montajcısıyla, tesisatçısıyla, 

servisçisiyle, cihazlara gaz temin eden gaz dağıtım firmalarıyla ve tabii ki tüm 

kullanıcılarıyla birlikte oldukça büyük bir eko-sistem oluştu yıllardır.  

Öyle ki herkese dokunan ve dünya standartlarına uyumlu bir sektörden 

bahsediyoruz şimdi.   

Bunca yıldır çalışan bu sistem içinde eksik kalan veya zaman içinde ortaya çıkan ve 

mutlaka geliştirilmesi gereken konular da var.  
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Bunlar arasında doğal gaz konforunun daha geniş kitlelere güvenlikten ve 

kaliteden ödün vermeden yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların 

sürdürülmesinden, tüketiciler için ciddi sorun olmaya başlayan korsan servisler ve 

2.el cihazlara karşı ortak mücadeleden bahsedebiliriz.   

Dolayısıyla bu noktada hepimizin birinci vazifesi, gelecek vaat eden bu sistemi 

muhafaza etmek, varsa eksik, hatalı, aksayan yönlerini tespit ederek, bunları 

ortadan kaldırmak suretiyle sadece ülke içinde değil, aynı zamanda, yurt dışında 

da daha yoğun hizmet verebilir hale getirmektir diye düşünüyorum.  

Bunun da ışıklarını gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. 

Dünya standartlarında üretim ve ARGE yapan firmalarımızın oluşumu ve bunların 

güncel teknolojileri takip ediyor olmaları; 

Bunların üretimlerinin nerdeyse yarısını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, 

doğuda, Çin’e, Japonya’ya kadar ihracat yapabilir hale gelmeleri; 

Doğal gaz altyapı tesisleri, dağıtımları ve işletmeleriyle ilgili yıllardır oluşan bilgi 

birikiminin, büyük tecrübenin, çevre ülkelere transfer ediliyor olması gibi birçok 

özellik, değişen dünya düzeninde sektörümüzün gelişerek var olacağını bize işaret 

ediyor. 

Bizler de hepimiz, böylesi dinamik, böylesi insanlığa yararlı ve böylesi gelecek vaat 

eden sektörün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.  

Umudumuz, son günlerde ülkemizi de yakından etkileyen dünya konjonktüründeki 

çalkantılı olayların bir an önce bitmesi, bilhassa komşu ülkelerdeki yangınların bir 

an önce sönümlenmesi, sektör içi ve dışı sorunların çözümlenmesi ve buna bağlı 

olarak bizim de gelişmemizi sürdürebilmemiz.... 

Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederken, 

davetimize icabet ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, hepinize 

saygılarımı sunuyorum. 

 

Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. 

 

 


