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Sayın Başbakan Yardımcımız, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Nisan ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli, “Anayasa 
Değişikliklerinden Sonra Türkiye’nin Yeni Vizyonunun 
Ekonomimiz ve Sanayimiz Açısından Önemi” konulu bu ayki 
meclis toplantımıza katılımınızdan ötürü, zat-ı âlinize teşekkür 
ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.  
 
Sayın Başbakan Yardımcımız, sizi Odamızda ilk defa ağırlıyoruz. 
Daha önce, Gümrük- Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Defterdarlığı 
görevleriniz esnasında Odalarla ve biz sanayicilerle yakın bir 
çalışma mesaisi içinde bulunmuştunuz.   
 
Cumhuriyet tarihimizin en önemli gelişmelerinden biri olan 16 
Nisan referandumunun ardından, bugün yapmakta olduğumuz 
ilk meclis toplantımıza katılarak bizleri onurlandırmanız, 
sanayimize ve üretim hayatımıza verdiğiniz önemi en açık 
şekilde gösteriyor. Bu toplantımızın, sizinle Odamız arasında 
gelişerek devam edecek yakın bir diyalog ve işbirliğinin önemli 
bir işareti olacağına yürekten inanıyorum. 
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Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmadan önce birkaç konuya değinmek istiyorum. 
 
Geçtiğimiz Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı millet olarak büyük bir heyecan ve coşku eşliğinde 
kutladık. Bundan 97 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi her zaman olduğu gibi bugün de ulusal birliğimizin ve 
egemenliğimizin sembolüdür, gelecekte de öyle olmaya devam 
edecektir.  
 
Bize egemenliğimizi kazandıran Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere milli mücadelede yer alanları, o dönemde bu 
vatan için canını feda eden şehitlerimizi şükranla ve rahmetle 
yad ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimiz olan 
çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı Bayram vesilesiyle 
tüm çocuklarımıza mutluluk dolu yarınlar diliyorum.  
 
Önümüzdeki hafta ise iş hayatımızın en önemli paydaşlarından 
biri olan çalışanlarımızın bayramını kutlayacağız. Üretim 
hayatımızın tüm tarafları açısından, ekonomimiz ve 
toplumumuzun refahı için çalışma barışı ve uyumu büyük bir 
önem taşıyor. Bu kapsamda çalışanlar ile işverenler arasındaki 
işbirliği ve diyalog hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Köklü 
değişikliklerin yaşandığı bu çağda buna her zamankinden daha 
fazla önem vermeliyiz. Bu düşünceler eşliğinde tüm 
çalışanlarımızın Pazartesi günü kutlanacak olan 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü şimdiden kutluyorum. 
 



3 

 

Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Başkan ve Meclisimizin 
Değerli Üyeleri, 
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşacağım. Konuşmamın bu bölümünde referandum 
sonrası Türkiye’nin yeni vizyonu, yaşanacak olan geçiş süreci ve 
yapısal reformlarla ilgili genel düşüncelerimi ifade edeceğim.  
 
Türkiye 16 Nisan referandumunu demokratik toplumlara 
örnek teşkil edecek bir yüksek katılımla ve huzur ortamında 
gerçekleştirdi. Türkiye açısından yönetim sistemini köklü bir 
şekilde değiştirecek anayasa değişikliği referandumu 
Milletimiz tarafından kabul edilmiştir. Böylece hepimizi 
yakından ilgilendiren bir dönüm noktasına ve yeni bir döneme 
kapı aralamış bulunuyoruz. 
 
İşte bu noktada bir hususa dikkat çekmek istiyorum: 
Milletimizce kabul edilen yeni sistemin adı “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemidir”. Bu sistemin vizyonu ise “etkin 
yönetimdir”. Biz İstanbul Sanayi Odası olarak etkin yönetimi 
bugün burada ekonomimiz ve sanayimiz açısından 
değerlendiriyoruz.  
 
Yeni sistem ve vizyonun ekonomi hayatımıza nasıl yansıyacağı, 
doğal olarak bütün taraflarda bir merak uyandırıyor. 
Önümüzde bir geçiş dönemi var. Bu süreçte yeni sisteme dair 
farklı kesimlerin empati yapması son derece önemlidir. Bu 
bağlamda yolumuzu çatışma, kamplaşma, gerilim değil; 
demokrasi, barış, istikrar ve ülke bütünlüğüne duyduğumuz 
inanç belirlemelidir.  
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Önümüzdeki süreçte ilk olarak yeni yönetim biçimine yönelik 
düzenlemeler yapılacaktır. Bu aşamada atılacak adımların, 
uzun vadede ekonomimiz için en faydalı olacak şekilde 
planlanması hepimizin ortak arzusudur.  
 
Bu arzuyu ifade ederken önümüzdeki dönemin sunduğu bir 
avantaja dikkat çekmek istiyorum: Ekonomi ve iş dünyası; 
huzur, istikrar ve öngörüden beslenir. Bu bağlamda 2019’a 
kadar seçimin olmaması büyük bir avantajdır. Dolayısıyla bu 
dönem, yapısal reformları hayata geçirmek için önemli bir 
fırsat dönemi olarak görülmelidir. Bu fırsatı mutlaka 
değerlendirmemiz gerekiyor.  
 
Büyük bir hızla, daha istikrarlı ve güçlü bir ekonomi ortamının 
oluşturulmasına ihtiyacımız var. Açıkça ifade edecek olursam: 
Ekonomimiz, sanayimiz ve toplumsal refahımız adına 
kaybedecek vaktimiz yok. Küresel piyasalarda Türkiye algısını 
güçlendirmenin, yatırımlar için daha da cazip bir ülke olmanın 
tam zamanıdır. Gelin bu fırsatı el birliğiyle hep beraber 
değerlendirelim.  
 
Küresel koşullar da bizi böyle davranmaya zorluyor. Dünya; 
koşulların büyük bir hızla değiştiği, karışık ve belirsizliklerle 
dolu bir süreçten geçiyor.  Örnek verecek olursam; Fransa ve 
Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde hızla yükselen 
ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve popülizm insanlığın barışını tehdit 
ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Ortadoğu ve Kore yarımadasında 
yaşanan tehlikeli gelişmeler de dünya için bir başka tehdit 
konusu olmaya devam ediyor.  
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Dünyada bu kadar çalkantı yaşanırken; bizim birlik ve 
beraberlik duygusu eşliğinde, yapısal reformlar konusunda 
kararlı olmamız, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza 
çıkıyor.  
 
Küresel perspektiften ülkemize bakacak olursak; bugün 150 
milyar doları aşkın ihracatı, 800 milyar dolara yakın büyüklüğü 
olan, dünyayla güçlü ekonomik ve ticari bağlara sahip bir 
Türkiye’den bahsediyoruz.  
 
Bütün bunlar elbette yeterli değil. Ülkemizin dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasında yer almak gibi büyük bir hedefi 
bulunmaktadır. Ancak hepimiz biliyoruz ki; mevcut büyüme 
oranımızla bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. 2016 
yılında yıllık yüzde 2,9 oranında gerçekleşen ekonomik büyüme 
oranı, bizi sözünü ettiğim bu milli hedefimize taşıyacak 
orandan uzaktır. Ancak, bu büyümenin gerçekleştiği geçen yıl 
içinde ekonomimizin büyük zorluklar yaşadığını ve zorlu 
sınavlara tâbi tutulduğunu da asla unutmamalıyız.  
 
Yaşanan bu süreçte; ekonomimizi ayakta tutmak için 
Hükümetimizin ve ekonomi yönetiminin gösterdiği çabayı 
takdirle karşılıyoruz.  
 
Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Başkan ve Değerli Meclis 
Üyeleri, 
 
Referandumun ardından ortaya çıkacak olan güçlü siyasi 
mekanizma, ekonomide daha etkin koordinasyon ve takip için 
büyük bir imkân sunuyor. Bu imkânın iyi değerlendirilmesi 
durumunda yıllık yüzde 5-6 büyüme trendine geri 
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döneceğimizden kuşku duymuyoruz. Gerek tüketici ve gerekse 
sektörel güven endekslerinde, bunun yanı sıra kapasite 
kullanımında yakalanan yükseliş ivmesinin yanı sıra sermaye ve 
finans piyasalarında görülen olumlu gelişmeler ekonomide 
özlemini duyduğumuz normalleşmenin ilk işaretlerini veriyor.  
 
Bu noktada bir parantez açarak belirtmek isterim ki; İstanbul 
Sanayi Odası olarak açıkladığımız PMI göstergeleri ve diğer 
veriler de bu eğilimi destekliyor.  
 
Özetle söyleyecek olursam, üretim çarkları hızlanırken sanayi 
sektörümüz, her zamanki gibi ekonominin umudu ve ışığı 
olmayı sürdürecektir. Dolayısıyla Türkiye’mizin yeni vizyonuna 
yönelik politikalarda, büyümenin itici gücü olan sanayiye özel 
bir önem verilmesi gerektiği ortada. Bu amaç doğrultusunda 
ise, sanayimizin rekabet gücünün iyileştirilmesi ihtiyacı ön 
planda.  
 
Sanayimizin rekabet gücünün artırılmasından söz ederken, 
özellikle nitelik alanında bir artışa dikkat çekmek istiyorum. 
Geçtiğimiz on yıllara bakacak olursak ekonomimiz her alanda 
niceliksel olarak büyük bir gelişme yaşadı. Bu dönemde ise 
niteliksel dönüşüm, yani her alanda kalitenin ön plana 
çıkmasını arzu ediyoruz. 
 
Bu kapsamda birbirinden farklı alanlarda gerçekleştirilecek 
yapısal reformların, etkin ve verimli olması için bütün reformlar 
uyum ve eşgüdüm içinde hayata geçirilmelidir. Dolayısıyla, yeni 
dönemde ekonomide çok başlılıktan sakınılması önem arz 
ediyor. Bu noktada Bakanlıklar arası koordinasyona daha fazla 
dikkat edilmelidir.  
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Önümüzdeki reform döneminde, az önce sözünü ettiğim 
koordinasyonun sağlanabilmesinin anahtarı, tüm paydaşlar 
arasında sinerji ve işbirliğidir. Bu süreçte reel sektörle daha 
yakın bir işbirliği ve diyaloğun sağlanmasının gerekli olduğuna 
inanıyorum.  
 
İSO olarak üyelerimizin sorunlarına önem veren, çözüm odaklı 
bir anlayışa sahibiz. Değişimi sadece devletten beklemiyoruz. 
Bizler de değişmek zorundayız. Yepyeni bir nosyonla, kamu ve 
özel sektör işbirliğini savunuyoruz. İşte böyle bir anlayışla bu 
yeni dönemde her türlü işbirliğine açık olduğumuzu özellikle 
ifade etmek istiyorum. İSO olarak 65 yıllık geçmişimizle bu 
açıdan gerekli birikime ve özgüvene sahibiz. Özetle; bizi parlak 
yarınlara taşıyacak, daha dinamik bir ekonomiyi elbirliğiyle 
yaratacağımızdan hiç şüphe duymuyorum.  
 
Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Başkan ve Değerli Meclis 
Üyeleri, 
 
Şimdi, konuşmamın bu bölümünde hayata geçirilmesi gereken 
yapısal reformlara ve bu reformlara dair öneri ve 
beklentilerimize değinmek istiyorum. 
 
Üzerinde ilk durmak istediğim husus, sanayinin nitelikli 
finansmana erişimi konusudur. Nitelikli finansman; kolay 
ulaşılabilir, düşük maliyetli, güven veren ve sürdürülebilir 
olmalıdır. Hükümetimizin sanayicilerimize bu özelliklere sahip 
finansmanın sunulması noktasında son dönemde ortaya 
koyduğu çaba gerçekten takdiri hak ediyor.  
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Kredi Garanti Fonu’na yönelik son yapılan düzenlemeler hem 
sanayinin uygun koşullarda finansmana ulaşması açısından, 
hem de finansal rekabeti oluşturması açısından son 
zamanlarda yapılan en büyük reformdur. Orta vadede bu 
reformun ekonomimize yapacağı katkı daha net bir şekilde 
ortaya çıkacaktır.  
 
Bu reformun uygulamaya yönelik boyutuna bakacak olursak; 
çatı kuruluşumuz TOBB tarafından başlatılan ve İSO olarak 
bizim de güçlü bir maddi kaynak yaratarak desteklediğimiz 
“Nefes Kredisi” kampanyası bu alanda somut bir adımdır. 
KOBİ’lere yönelik sıfır faizli kredi ve diğer kredi imkânları, 
olumlu bir rüzgarın oluşmasını sağlamıştır.  
 
Sanayinin finansman kaynağını sadece banka kredileriyle sınırlı 
düşünemeyiz. Sermaye piyasaları da, sanayiciler için bir finans 
enstrümanı olarak daha etkin bir şekilde değerlendirilmelidir. 
İSO olarak bu konuda biz de üyelerimize sermaye piyasalarını 
ve finansal enstrümanları tanıtan çalışmalar yapıyoruz.  
 
Bu noktada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun sanayi odaklı olması 
gerektiğine inandığımı özellikle belirtmek istiyorum. SPK 
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda, iç ve dış imkânları 
kullanarak daha fazla kaynak yaratmalıdır.  
 
Sanayinin finansmanına yönelik olarak çeşitli zeminlerde dile 
getirdiğimiz bir başka önerimiz; yeni nesil Kalkınma 
Bankacılığının geliştirilmesidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde 
sadece özel sektör bankacılığına dayanan bir sanayileşme 
öyküsü yazılamamıştır. Bütün başarılı örneklerde mutlaka 
kamu sanayi yatırımlarına destek olmuştur. Bu nedenle bizim 
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de yeni nesil bir kalkınma bankasına sahip olmamız, mevcut 
Kalkınma Bankamızın bu doğrultuda yeniden yapılandırılmasını 
ele almamız somut ve çok gerekli bir ihtiyaçtır.  
 
Sanayileşmek için sadece özel sektör bankacılığına 
dayanamayacağımızı ifade ederken, bir uyarıda da bulunmak 
istiyorum: Bankalar bizi sadece bir müşteri gibi 
değerlendirmemelidir. Reel sektörle ilişkilerinde çok daha 
duyarlı olmalıdır. Bankalar reel sektörün tamamen yanında yer 
almalı, uzun vadeli bir paydaşı olarak görmelidir.  
 
İSO olarak üzerinde durduğumuz bir diğer husus, Odamızın da 
somut önerilerde bulunarak ciddi katkı yaptığı “Üretim Reform 
Paketidir”. Üretim Reform Paketi’nde; bütünsel bir vizyon, 
şehrin ekonomisinden, birikimlerinden ve tecrübesinden en iyi 
şekilde yararlanmayı odağa alan bir yaklaşımla, Sanayi Odaları 
ile OSB’lerin bağının güçlü tutulmasına önem verilmelidir. Bu 
yaklaşım nitelikli bir gelişmeyi sağlarken kaynak israfını da 
engelleyecektir. Bu çerçevede ekonomimizi canlandıracak 
yatırımların yolunu açmayı hedefleyen üretim reform paketi 
hızla hayata geçirilmelidir.  
 
Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Başkan ve Değerli Meclis 
Üyeleri, 
 
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi; Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin vizyonu etkin yönetimdir. Etkin yönetimin 
uygulama boyutuna bakacak olursak, bürokratik süreçlerin çok 
daha hızlı ve verimli işlemesi fırsatı karşımızda duruyor.  
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İcraatta, yani planlanan ve kabul edilen yasaların uygulamaya 
geçirilmesinde yüksek bir performansa acilen ihtiyaç 
duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun için de 
bürokrasiye performansa dayalı bir kamu yönetimi anlayışının 
mutlaka getirilmesi lazım. Şu noktaya dikkat çekmek istiyorum: 
Yatırımcı başarısız olunca bedel ödemektedir; siyasetçi 
başarısız olunca bedel ödemektedir. O halde yasalarımızdaki 
bürokratik imtiyazlar kaldırılarak bürokratlar da yeri geldiğinde 
hesap verebilmelidir. 
 
İvedilikle ele alınması gerektiğini düşündüğümüz bir başka 
husus, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusudur. 
Hükümetimiz tarafından son dönemde yatırım ortamını 
iyileştirmeye yönelik alınan önlemleri memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bununla birlikte, yalnızca yerli yatırımların değil, 
aynı zamanda büyük bir ihtiyaç duyduğumuz doğrudan yabancı 
yatırımların da yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz.  
 
Avrupa Birliği gerek doğrudan yabancı yatırımlar gerekse dış 
ticaretimiz bakımından en büyük iş ortağımız konumundadır. 
Bu nedenle AB ile artık sürdürülebilir, takvim ve kesin sonuçları 
olan samimi bir ilişkiyi yeniden tarif etmeli ve   belirsizlikleri 
ortadan kaldırmalıyız. Bu bağlamda İSO çatısı altında muhtelif 
defalar dile getirdiğimiz Gümrük Birliği’nin revize edilmesi ve 
kapsamının değişen ticari koşullara uygun olarak genişletilmesi 
talebimiz güncelliğini korumaktadır.  
 
Sonuç olarak risklerin azaldığı, güvenli ülke algısının daha da 
güçlendiği bir yatırım ortamında sanayicimizin ve üreticimizin 
yatırım iştahının da canlanacağını ifade etmek istiyorum. 
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İşte bu noktada teşviklerin önemine değinecek olursam; Türk 
sanayisinin yüksek katma değerli ve yüksek, orta-yüksek 
teknolojili sektörlere dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
dönüşüm ancak yeni bir anlayışa dayalı reformcu bir teşvik 
sistemi ile mümkün olacaktır.  
 
Daha önce, başta bölge bazlı kalıplaşmış teşvikler yerine 
firmaların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran firma ve 
proje bazlı yeni bir modelin geliştirilmesi önerimizi bu Mecliste 
gündeme getirmiştik. “Terzi işi teşvik” olarak adlandırılan, yeni 
teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe 
girmesini ve bu konuda uygulamaya yönelik adımların 
atılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte bu 
modelin geliştirilerek farklı sektörlerde yaygınlaştırmanın 
yatırımlara ivme kazandıracağına inanıyoruz.   
 
Geçtiğimiz dönemde ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin ve 
verdiği desteklerin ekonomimiz üzerindeki olumlu etkisine 
daha önce değinmiştim. Ancak bu destekler geçici ve sürelidir. 
Bu nedenle ekonomide geçici desteklerden kalıcı reform 
programına odaklanarak ekonomideki büyüme ve iyileşmeyi 
kalıcı hale getirmeliyiz. Üretim destekleri programı bu konuda 
çok önemli bir işlev görecek, sektörleri ve firmaları 
rahatlatacaktır. 
 
Yeri gelmişken, teşvikler dahil her alandaki kamu desteklerinin 
çok daha etkin, verimli ve sonuç odaklı kullanılması gereken bir 
dönemdeyiz. Bu bağlamda şirketler ve kurumlar mutlaka 
yakından izlenerek reytinge tâbi tutulmalıdır. Böylece yüksek 
performans gösteren şirketler ve kurumlar ön plana 
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çıkartılarak ekonomimizin bütünü adına daha üretken ve 
verimli bir gelişme çizgisi desteklenebilecektir.  
 
Özetle söyleyecek olursam: İç ve dış bütün yatırımcıya, 
girişimciye daha fazla değer vermeliyiz. Yatırımcı ve girişimci en 
etkili ve en verimli şekilde desteklenmelidir. Sürekli teftiş 
anlayışının yerine, girişimciye güven esas olmalıdır. Çünkü 
girişimci dünyanın her yerinde az yetişen, bir avuç insandan 
oluşan, kıymetli bir değerdir. Bu nedenle girişimciyi tehdit değil 
fırsat olarak gören bir yaklaşımın daha fazla öne çıkmasını 
sağlamalıyız.  
 
Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Başkan ve Değerli Meclis 
Üyeleri, 
 
Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge; sanayimiz ve Türkiye’nin 
küresel rekabetteki konumunu güçlendirmek için çok 
önemlidir. Bu alanda verilen kamu desteklerinin karşılığında 
somut çıktıların elde edilmesi elzemdir.  
 
Ar-Ge ve Teknoloji konusunda önemli gördüğüm bir hususa 
dikkat çekecek olursam: Her alanda milli bir anlayış ön plana 
çıkarken, teknoloji de milli olmalı. Kendi oluşturduğumuz milli 
ve özgün kavramlarla yüksek katma değer ve yüksek teknoloji 
alanında hedeflediğimiz niteliksel dönüşümü 
gerçekleştirmeliyiz. 
 
İstanbul Sanayi Odası olarak en çok önem verdiğimiz konuların 
başında sanayici ile girişimciyi bir araya getirmek ve sanayi-
üniversite işbirliği yer alıyor. Sanayi-üniversite ilişkilerinin daha 
fazla geliştirilmesi gerekiyor. Ancak bununla yetinmemeliyiz. 
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Hayalini kurduğumuz eğitim reformu, üniversiteden temel 
eğitime doğru daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. 
Nitelikli sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının 
dayanağı da şüphesiz ki eğitimdir. İşte bu açıdan eğitim 
reformunun orta ve uzun vade için çok ayrı bir öneme sahip 
olduğuna kuşku yok. 
 
Gündemimizde olan bir diğer yapısal reform alanı, istihdamdır. 
Malumunuz, geçtiğimiz Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız 
herkesi “İstihdam Seferberliğine” katılmaya çağırdı.  İstanbul 
Sanayi Odası olarak biz de ilk günden itibaren İstihdam 
Seferberliğine bütün heyecanımızla destek verdik ve bu 
çabamızı sürdürüyoruz. Ülkemizde işsizliğin düşmesine, 
istihdamın artmasına, toplumsal huzurun gelişmesine, 
ekonominin çarklarının dönmesine destek oluyoruz.  
 
İstihdamdan bahsetmişken, İstihdam alanındaki bütün 
çabalara rağmen işverenler yeni istihdam yaratmaya mesafeli 
kalmaktadır. Bunun en önemli nedeni, istihdam piyasasının çok 
katı kurallara sahip olmasıdır. Türkiye’de mevcut koşullar 
içinde daha çok istihdam yaratmak istiyorsak esneklik-güvence 
dengesini yeniden gözden geçirerek daha esnek 
düzenlemelere yönelmeliyiz. Bu noktada “kıdem tazminatı” ile 
ilgili getirilecek olan yeni düzenlemeyi vakit kaybetmeden 
hayata geçirmeliyiz. 
  
Sanayinin bir başka temel bir ihtiyacı da ucuz, güvenli ve 
sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Bu konuda milli enerji 
politikası doğrultusunda sanayimize rekabet gücü 
kazandıracak uygulamanın hayata geçmesini bekliyoruz. 
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KDV, uygulanış esası olarak sanayinin kıt kaynaklarından 
kamuya adeta bir işletme sermayesi transfer yükü 
getirmektedir. Mevcut KDV sisteminin değiştirilmesi 
çalışmalarını heyecanla izliyoruz. Bu konuda ümit verici 
çalışmaların sonuçlanmasını bekliyoruz.  
 
Sonuç olarak: Bütün reform alanlarında, bir kez daha 
vurgulayacak olursam, bütün ilgili aktörlerin işbirliği içinde 
olmaları, somut hedefleri belirlemeleri, bunlara ulaşma 
yollarını saptamaları son derece önemlidir. 
 
Öte yandan hem ekonomi kurumlarında hem de ekonomide 
değişim ve dönüşüme derinlik ve kalite katacak yeni bir 
anlayışa sahip olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu 
toplantımızı bu anlayış doğrultusunda atılmış önemli bir adım 
olarak gördüğümüzü özellikle vurguluyorum. 
 
Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri,  

 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi bu şekilde 
paylaştıktan sonra şimdi bir seyahat bilgisini sizlere duyurmak 
istiyorum: Tarihimizde farklı bir yeri ve anlamı olan Çanakkale 
ilimize 12-13 Mayıs tarihlerinde bir seyahat gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Bu seyahatimizi, Meslek Komitesi Üyelerimizin de 
iştiraki ile geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. Siz değerli 
Meclis Üyelerimizin Çanakkale seyahatimize katılımınızdan 
büyük memnuniyet duyacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. 
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Sayın Başbakan Yardımcımız, 

Sözlerimi noktalarken; size tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi, 
şahsım ve yönetim kurulumuz adına bir kere daha saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 


