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Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
 

Temmuz ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  
 
Türkiye kısa bir süre önce yeni bir döneme adım attı. 
Hatırlayacaksınız, 2017 yılının Nisan ayında yapılan 
referandumla, ülkemizin yönetim sistemini değiştiren anayasa 
değişiklikleri milletimiz tarafından kabul edilmişti. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan yeni 
sistemin, yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 
hayata geçmesi öngörülmüştü. İşte geçtiğimiz Haziran ayında 
yapılan seçimleri takiben, yeni yönetim sistemimizin vücut 
bulmasına hep birlikte tanıklık ediyoruz.  
 
Bildiğiniz gibi yeni sistemin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk 
Cumhurbaşkanlığı kabinesini de bu ay içinde açıkladı. Yeni 
Kabinemiz ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Bakanlarımızı 
kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 
 
Şu noktayı özellikle vurgulamak isterim ki yaşamakta 
olduğumuz bu dönem, tarihsel bir öneme sahiptir. Öyle ki 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yasama 
ve yürütme organları ve süreçleri yeniden tanımlanırken, bu 
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kapsamlı değişimin ekonomik ve toplumsal hayatımız üzerinde 
büyük etkiler doğurması da kaçınılmazdır. O nedenle biz 
sanayiciler, toplumun bütün kesimleri gibi yeni sistemin hangi 
değişiklikleri getireceğini, bu değişikliklerin üretimimizi, 
ekonomimizi ve sosyal hayatımızı nasıl etkileyeceğini 
öğrenmenin ve anlamanın gayreti içindeyiz. Öte yandan yeni 
sistem hızlı ve etkin olmak esası üzerine kurulu. O halde bizlerin 
de yeni sistemi bir an önce yakından tanıyıp, sistemin 
gerektirdiği hız ve etkinliğe kendimizi uyarlamamız gerekiyor. 
 
İşte bu anlayıştan hareketle bugün burada Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ni bütün bu boyutlarıyla, kıymetli bir 
konuğumuzla birlikte ele alacağız.  
 

Siyaset Bilimci ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı 
Profesör Doktor Sayın Haluk Alkan, “Yasama, Yürütme, 
Ekonomi ve Toplum Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne Bakış” konulu bu ayki meclis toplantımıza 
katıldığınız için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.   

  
  
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,  
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi ifade etmeden 
önce bazı hususlara değinmek istiyorum. 
 
Geçtiğimiz hafta açıkladığımız 2017 yılındaki üretim 
faaliyetlerini incelediğimiz “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırmamız; hem küresel ve hem de ülkemiz 
açısından zor geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında 
sanayimiz açısından güçlü bir performansa işaret etti. 
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Araştırmamızda 500 kuruluşlarının faaliyet karları yüzde 43,9, 
dönem karları ise yüzde 67,2’lik artışlarıyla bir önceki yıla 
oranla dikkat çekici bir performans gösterirken, maalesef  
şirketlerimizin faaliyet karlarının yüzde 42,8’i de yine çok 
önemli bir kısmını; tıpkı İSO 500’de olduğu gibi finansmana 
ayırdığını görüyoruz. 
 
İçinde bulunduğumuz 2018 yılında sanayici özellikle faiz ve 
kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla 
hissediyor. Bu da bize sanayiciler açısından finansman yükünün 
giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların 
sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır. Şunu 
özellikle ifade etmek isterim ki finansal istikrar sağlanmadan, 
niyetler her ne kadar üretim ekonomisinden yana olsa da 
mevcut koşullarda üretim ekonomisinin gelişmesini kimse 
bekleyemez.    
 
Finansman sorununa değinmişken bankacılık sektörü ile ilgili 
son zamanlarda yaşanan bir sıkıntıyı da gündeme getirmek 
istiyorum. Bankacılık sisteminin çalışmasını düzenleyen 
Bankacılık Kanunu’nun en önemli amaçlarından biri bankalarca 
kullandırılacak kredilerin etkin, objektif ve rekabet gücü 
kazandıracak şekilde ekonomimizin hizmetine sunulmasıdır.  
 
Son günlerde malumunuz üzere piyasalarda devam eden nakit 
sıkışıklığı ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle özellikle orta 
ölçekli firmalarımız krediye erişim konusunda zorluklar 
yaşamaktadır. Buna ek olarak son dönemde büyük kredilerde 
yaşanan yeniden yapılandırılma uygulamalarının da etkisiyle 
bahsettiğimiz nakit sıkışıklığının derinleştiğini gözlemliyoruz. 
Başka bir deyişle bankacılık sektörü büyük kredilerin 
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yönetiminde ve kaynakların etkin kullandırılmasında yetersiz 
kalmıştır. Bankaların bu uygulamasının bedelini orta ölçekli 
sanayici firmalarımız ödememelidir.  
 
Bildiğiniz üzere firmalara kullandırılacak kredilerin 
büyüklükleri, bankaların öz kaynak büyüklüklerine göre çeşitli 
sınırlamalara tabi durumdadır. İşte bu noktada biz İSO olarak 
kredi limitlerinin ve oranlarının orta ölçekli firmaları mağdur 
etmeyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesini ve asıl ihtiyacı 
olan firmaların göz ardı edilmemesini talep ediyoruz.  
 
Özetlemek gerekirse Bankalar Kanunu’nun amacında da 
belirtildiği gibi kaynakların verimli kullanılması ön planda 
tutulmalıdır. 
 
Şimdi, Odamız faaliyetleriyle ilgili olarak iki konuyu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
 
İlk olarak sizlere daha önce duyurusunu yaptığımız Meclis 
Çalışma Grupları’nın ilk toplantıları, yaz dönemine gelmesi ve 
katılımın az olacağından hareketle sizlerden gelen talepler 
doğrultusunda, Eylül ayına ertelenmiştir. Ağustos ayının ilk 
haftasında, Meclis Çalışma Gruplarımızın Eylül ayı içindeki 
toplantı tarihleri Genel Sekreterliğimiz tarafından sizlere 
iletilecektir. 
 
Öte yandan, yeniden yapılanan bakanlıklara iletilecek sektörel 
konular da, bugünkü Meclis toplantımızın ardından meslek 
komitelerimizin önümüzdeki toplantılarında gündem maddesi 
olarak ele alınarak yönetim kurulumuza iletilmesini bekliyoruz.  
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,  
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum:  
 
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçiş, ülkemizin siyasi ve toplumsal hayatı 
bakımından tarihsel öneme sahip yeni bir döneme başlangıçtır.  
 
Bu dönemin getirdiği köklü kurumsal değişiklikler ekonomi 
başta olmak üzere hayatın her alanını yakından ilgilendiriyor. 
Bu değişikliklere özetle değinecek olursam:  
 
Parlamenter sistemden farklı olarak, yasamayla yürütmenin 
birbirinden daha kesin çizgilerle ayrıldığı, güçlü liderlik ve etkin 
yönetimi odağına alan bir yürütme anlayışının esas olduğunu 
görüyoruz.  
 
Başbakanlık kurumu kaldırılırken, doğrudan seçimle belirlenen 
Cumhurbaşkanı, fiilen yürütmenin başında yer alıyor. Böylece 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, eski Bakanlar Kurulu’nun yerini 
almış durumda.  
 
Bu kurumsal yapı içinde yasama organına bakacak olursak: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama görevini yerine getirmeye 
devam edecek. Ancak yasa tasarıları Bakanlar Kurulu yerine 
milletvekilleri tarafından hazırlanacak. Böylece bir yandan 
halkın ihtiyaçlarını en yakından tanıyan vekiller yasa tasarılarını 
hazırlarken; diğer yandan artık vekil sıfatı taşımayan Bakanlar 
da ihtiyaç duydukları yasalar için Meclis’i doğrudan 
etkileyemeyecekler. 
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,  
 
Bildiğiniz gibi yeni sistemde asıl değişiklikler yürütme 
noktasında yer alıyor. Daha hızlı, daha etkin ve bürokrasiyi en 
aza indiren bir yürütme anlayışı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin özünü teşkil ediyor.  
 
Cumhurbaşkanı’nın doğrudan seçimle işbaşına gelmesi ve 
icraat programını uygulamaktan sorumlu kabine üyelerini 
kendisinin belirlemesi, yürütmeyi daha güçlü bir hale getiriyor. 
Bu yeni sistem, sonuç odaklı, yüksek performanslı ve etkin bir 
yürütme yapısına dayanıyor.  
 
Doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlanan Bakanlıklar, yürütme 
organının gövdesini oluşturmaktadır. Bakanlıklar noktasında iki 
önemli yenilik bizi yakından ilgilendiriyor. Birincisi, 
bakanlıkların artık “icracı” konumda olduğunu, yani kendi 
alanlarında strateji ve politika oluşturma görevlerini 
devrettiklerini görüyoruz. Bu görevi artık doğrudan 
Cumhurbaşkanı’na bağlı, akademisyenlerle, sektör 
temsilcileriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde 
çalışacak “Dokuz Kurul” üstleniyor.  
 
Ekranda da görüldüğü üzere özellikle Ekonomi Politikaları 
Kurulu ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ülkemiz 
sanayisinin ve ekonomisinin gelişmesini sağlayacak stratejileri 
geliştirmekten ve ilgili Bakanlıkların bu stratejileri uygulamasını 
takip etmekten sorumlu. Uzmanlık bilgisini ve liyakati esas alan 
bu kurullar, katılımcı anlayışın bir yansıması olarak görülüyor. 
Özetle, fikir üretme görevi artık bu özel kurulların elinde 
olacak.  
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Bakanlıklar noktasındaki diğer önemli gelişme, İSO olarak 
muhtelif defalar talep ettiğimiz gibi, ekonomi yönetimindeki 
çok başlılığa son verilerek bakanlıkların birleştirilmesidir. Buna 
göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma 
Bakanlığı’nın yerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aldı.  
 
Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleşerek Hazine ve 
Maliye Bakanlığı oluşturulurken; Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlıkları da Ticaret Bakanlığı çatısı altında 
birleştirildi. Ekonomi yönetimi bu üç icracı bakanlığın elinde 
toplanmış durumda.  
 
Ekonomi alanı haricinde de benzer şekilde birleşmeler yaşandı. 
Örneğin Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı’na katıldı. 
Bütün bu birleşmelerin sonucunda bakanlık sayısı 16’ya indi.  
  
Bakanlıkların verimliliğini ve icracı yönünü güçlendirmeye 
yönelik, uzun süredir talep ettiğimiz bu adımları olumlu 
karşılıyoruz.  Bundan sonra ekonomi ve sanayi alanlarında 
alınacak tedbirlerin, çağın ruhuna uygun olarak çok daha etkin 
ve çok daha hızlı uygulamaya geçirileceğine inanıyoruz.  
 
Politika Kurulları ile Bakanlıkların yanı sıra, bütün bakanlıkları 
ilgilendiren ortak konularda koordinasyonu sağlamak amacıyla 
da dört adet Ofis oluşturuluyor.  
 
Özetle söyleyecek olursam; Bakanlıklar, Politika Kurulları, 
Ofisler ve Başkanlıklar düzeylerinde Cumhurbaşkanlığı teşkilatı 
bünyesinde ekonomiyle ve sanayiyle yakından ilgili, sonuç 
almaya yönelik etkin ve koordineli bir yapı oluşturulmuş 
durumda.  
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Önemli gördüğümüz bir başka noktaya daha dikkat çekecek 
olursam, o da sistemin performans ve uzmanlığa dayalı bir 
sistem olduğudur. Bu, uzun süredir dile getirdiğimiz bir 
anlayıştı. Özel sektörde başarısızlığın büyük bir bedeli varken 
kamu yönetiminde başarısızlığın karşılıksız kalması çağın 
ruhuna uygun değildi. Bundan böyle Cumhurbaşkanı karşısında 
sorumlu olan yöneticiler, kendilerinden beklenen performansı 
göstermek noktasında çok daha etkin bir şekilde denetime tâbi 
olacaklar.  
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin toplumsal boyutuna 
değinecek olursam; bunun da ekonomik boyutla yakından 
ilişkili olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye büyük 
hedefleri olan bir ülke. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olma hedefine yönelik olarak tasarlanan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hepimize yeniden pozitif 
gündeme odaklanma imkânı sunuyor. Daha hızlı ve daha 
kaliteli bir ekonomik büyüme, toplumsal refahın artışı, 
ihracatımızın artması ve daha nitelikli bir kompozisyona 
kavuşması toplumun her kesiminin önde gelen arzusudur.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,  
 
Biz İstanbul Sanayi Odası olarak odağında üretimin bulunduğu 
bir ekonomi anlayışına duyduğumuz ihtiyacı uzun süredir dile 
getirmekteyiz. Bir kez daha burada özellikle vurgulamak 
istediğim husus, arzu ettiğimiz üretim yapısının nitelikli, yüksek 
teknolojiye dayalı ve küresel düzeyde rekabetçi bir üretim 
olduğudur. Umut ediyoruz ki bu anlayış kurumsal yapılanma 
boyutunda hayata geçer. 
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Şimdi yapılması gereken ise, hız kaybetmeden Türkiye’nin 
ihtiyacı olan doğru hedeflerle belirlenmiş sanayi projelerini 
gündeme almak ve nokta atışlarla küresel rekabet gücünü 
oluşturmaktır. Hızı, etkinliği ve performansı ön plana alan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çatısı altında, üretim 
ekonomisine yönelik somut adımların en kısa sürede 
atılacağından hiç şüphe duymuyorum.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,  
 
İstanbul Sanayi Odası olarak sorunlar karşısında elini taşın 
altına koyan, çözüm odaklı ve proaktif bir yaklaşıma sahibiz. 
Türkiye’nin en büyük ve en köklü sanayi odası olan İSO, 66 yıllık 
birikimiyle yeni dönemde de ülkemize güçlü katkı sağlamayı 
sürdürecektir. Bugünkü toplantımızı da böyle bir anlayış 
eşliğinde yapıyoruz. 
 
Sözlerimi burada tamamlarken hepinizi bir kez daha saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.  
 


