




Türkiye adına büyük bir önem taşıyan ve 

yönetim sisteminde bazı köklü değişiklikler 

getiren Anayasa Değişikliği Referandumu 

ile milletimizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına 

cevap verecek düzenlemelerin bir an önce 

hayata geçirilmesi son derece önemlidir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 

yürütmenin hızlanmasının ve bürokrasinin 

aşılmasının piyasalara olumlu yansıyacağı 

ve çıkan sonucun ekonomik istikrarı kalıcı 

kılacağı gibi özel sektörün de önünü 

açacağı düşünülüyor.

Bir süredir devam eden ekonomik 

alandaki belirsizliğin referandumun 

ardından ortadan kalkması, iş dünyası 

adına sevindirici bir gelişme. Piyasalarda 

oluşan güven ve istikrar, yerli ve yabancı 

tüm yatırımcılar için uzun vadeli yatırım 

planlarını yeniden gündeme getirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 

Kasım 2019'da yapılacak seçimle 

uygulamaya geçecek. Bu iki yıllık geçiş 

dönemine reformların damga vurması 

beklenmektedir. Yeni dönemde 

ekonominin ana gündemimiz olması ve 

sadece belli sektörlere değil, tüm 

sektörlere yönelik yapılacak reformlar ile 

üreticilere ve sanayicilere yönelik yeni 

desteklerin ve teşviklerin hayata 

geçirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 

Gelişmiş bir sanayi ve teknoloji altyapısına 

sahip olmadan ekonomik büyüme 

rakamlarının istenilen seviyeye ulaşması 

yadsınamaz bir gerçektir. Bununla birlikte 

firmalarımızın küresel alanda rekabet 

edebilirliğini artıracak adımların atılması 

ihracatımıza hareketlilik ve canlılık 

kazandıracaktır.

Dünya çok hızlı bir şekilde, bir değişim ve 

dönüşüm süreci yaşamaktadır. Dolayısıyla 

iş dünyasının ihtiyaçlarının yeniden 

tanımlanarak bu doğrultuda belirlenecek 

uygulamalar hayata geçirilmelidir. Avrupa 

Birliği ile bölgemiz başta olmak üzere 

diğer ülkelerle ilişkilerimizi ve iletişimimizi 

güçlendirmemiz önemli. Referandum 

sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dış 

ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretler ve 

katıldığı toplantılarla beraber AB ile olumlu 

bir iletişim sürecinin başlamasının ihracat 

ve ithalat rakamlarına olumlu bir etkisi 

olacaktır.

Ayrıca en kıymetli varlığımız, 

geleceğimizin teminatı gençlerimizin her 

alanda önünü açacak adımların atılmasının 

ülkemizin kalkınmasına büyük bir katkısı 

olacaktır.

Referandum sonrası hedeflerimize 

ulaşmak için yeni bir büyüme hikâyesi 

yazmamız gerekiyor. Yeni yatırım, üretim, 

ihracat ve istihdam seferberliğine 

odaklanmalı; bu alanlarda istikrar 

yakalamalıyız. 80 milyon tek vücut olarak 

birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde zaman 

kaybetmeden geleceğe bakmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle kazananın 

millet olduğu ve daha güçlü, lider bir 

Türkiye'nin hedeflendiği referandum 

sonucunun; aziz milletimize, ülkemize, 

üreticimize, sanayicimize bir kez daha 

hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki sürecin 

ekonomi konuştuğumuz, sürdürülebilir 

reformların gerçekleştirileceği bir dönem 

olmasını temenni ediyorum.
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Ülke ve millet olarak, 16 Nisan 

Anayasa Değişikliği 

Referandumu'yla sağduyunun 

galip geldiği ve kaybedenin 

olmadığı çok önemli bir süreci 

geride bıraktık. Referanduma 

halkımızın yüksek oranda 

katılımı, demokrasi 

kültürümüzün ve 

demokrasi geleneğimizin 

ne kadar güçlü olduğunu 

bir kez daha gösterdi.
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MÜSİAD 
EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ 

SAHİPLERİNİ BULDU
MÜSİAD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin (EBBÖ) 17.si Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla 

gerçekleşti. Ekonomi basınındaki başarılı gazeteci, yayın organı ve kuruluşların teşvik edilmesi amacıyla 

düzenlenen EBBÖ kapsamında, bu yıl 11 kategoride kazananlar belirlendi.

Konuşmasında ekonomi basınının önemli 

bir vazifeyi yerine getirdiğini söyleyen 

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 

“İlkelerinden taviz vermeden işini en iyi 

şekilde yapmaya çalışan bütün basın 

mensuplarına gönülden teşekkür ediyor, 

onlara saygılarımı sunuyorum. Kötüyü 

nasıl görüp eleştiriyorsak, iyiyi de görüp 

alkışlamalıyız. Ekonomi basını başarı 

ödüllerini bu amaçla tertip ediyoruz.” dedi.

Sorumlulukları Bildirgesi” normlarına 

uygun olarak değerlendirildi.  Mehmet Ali 

Ergün, Hakan Güldağ, Yavuz Barlas, Yaşar 

Kızılbağ, Zeliha Saraç, İbrahim Acar, 

Yılmaz Yıldız, Ali Çağatay, Vahap Munyar, 

Şeref Oğuz ve MÜSİAD Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Kurumsal İletişim Komisyonu 

Başkanı N. Alper Esen'den oluşan jürinin 

değerlendirmesi sonucunda MÜSİAD 

EBBÖ bu yıl 11 kategoride sahiplerini 

buldu.

EBBÖ'de kazananlar bu yıl ödüllerini 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 

elinden aldı. “Yılın Ekonomi Haberi” 

kategorisinde “Prim için gazlıyorlar” haberi 

ile Hürriyet gazetesinden Burak Coşan, 

“Yılın Reel Sektör Haberi” kategorisinde 

“Antibiyotik kepenk indirtti” haberi ile 

Akşam gazetesinden Özgül Öztürk, “Yılın 

Ekonomi Araştırma Haberi” kategorisinde 

“Bilirkişi AŞ” haberi ile Yeni Şafak gazetesi 

Ekonomi Editörü Orhan Orhun Ünal, “Yılın 

Ekonomi Röportajı” kategorisinde 

“Muhammed Barkindo Röportajı” ile 

BloombergHT TV Ekonomi Muhabiri 

Ceren Dilekçi, “Yılın Ekonomi Kulisi Haberi” 

kategorisinde “Dış ticarette milli para 

kullanımında tarihi dönemeç” haberi ile 

Anadolu Ajansı Finans Muhabiri Bekir 

Gürdamar ödül aldı. Ayrıca “Yılın Ekonomi 

Yazarı” Habertürk Gazetesi Ekonomi Köşe 

Yazarı Abdurrahman Yıldırım, “Yılın 

Ekonomi Yayını” Dünya gazetesi, “Yılın 

Ekonomi Haber Portalı” 

finansgundem.com, “Yılın Ekonomi 

Programı” CNN Türk TV'de yayınlanan 

Parametre programı oldu. MÜSİAD 

Nihat Zeybekci: “Yapılan Şey 

Yetki ile Sorumluyu Bir Araya 

Getirmektir”

Konuşmasında referandum sürecine 

değinen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

basının her seçimde yüreği ağzında seçim 

sonucunu beklediğini anımsatarak, 

“Türkiye bu dertten kurtulacak.” diye 

konuştu. Tek adam asıl şimdi var diyen 

Zeybekci, bütün yetki ve güç 

Cumhurbaşkanlığı elindeyken 

sorumluluğun hükümetin sırtında 

olduğunu söyledi. Zeybekci, “Hükümet, bir 

ilin emniyet müdürünü bile atayamaz. 

Başbakan atayamaz, Cumhurbaşkanının 

onayından geçecektir. Şu anda yapılan şey 

yetki ile sorumluyu bir araya getirmektir, 

Türkiye'nin bu hastalıklardan kurtulmasıdır.” 

dedi.

Nihat Zeybekci: 

“Haberleşmedeki Değişim 

Ekonomiyi de Etkiliyor”

Haberleşme teknolojilerindeki hızlı 

değişimin ekonomiye de yansıdığını ifade 

eden Zeybekci, “Bugün dünyadaki toplam 

ticaretin %12-13'ü e-ticaret vasıtasıyla 

yapılıyor. Bu rakam Çin'de %17'ler 

seviyesinde.  Söz konusu ülkede bunun 

artış hızı %40 civarında.” dedi.

Kamu bütçe giderlerine de değinen 

Zeybekci, “Türkiye'de bütçe giderlerinin 

içinde bizim kamu personel giderleri 

neden %30 seviyesinde de, AB ortalaması 

neden %16-17'ler seviyesinde diye bizim 

bunu sağlıklı bir şekilde tartışmamız lazım.” 

diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada 23 ülke ile Serbest 

Ticaret Anlaşması (STA) olduğunu da 

anımsatan Zeybekci, Gümrük Birliği'nin 

güncellenmesi ile ilgili sürecin mayıs, 

haziran gibi bitmesini, ardından da teknik 

görüşmelerde yol alınacağını sözlerine 

ekledi.

Yönetim Kurulu Özel Ödülü'nü Sabah 

gazetesi Emlak Editörü Seda Tabak aldı. 

“Jüri Özel Ödülü” ise 15 Temmuz'da şehit 

edilen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri, 

şehit gazeteci Mustafa Cambaz'a verildi. 

Ödülü Cambaz adına Yenişafak Gazetesi 

Haber Müdürü Recep Yeter aldı.

Nail Olpak: “Referandum 

Sürecini İyi Anlamak Gerek”

Konuşmasında referandum sürecine de 

değinen Olpak, çok hızlı teknolojik 

gelişmelerin yaşandığı bir çağda, 

hantallığın telafisi olmayacağını belirtti. 

Olpak, “Halkımızın tabiriyle, bugün gidip 

yarın gelmemek için kısacası, ekonomideki 

çarkların daha hızlı dönebilmesi için 

referandum sürecini iyi anlamak, iyi 

yorumlamak gerektiğini düşünüyoruz.” 

dedi.

Ekonomik büyüme ve daha fazla yatırım 

için istikrarın önemine değinen Olpak, 

mevcut sistemde bürokratik engellerle 

karşılaşıldığını ifade etti. Olpak, “Kamu 

kurumlarının yönetim yapısının, iş 

dünyasının dinamizmine ayak 

uydurabilecek, beklentilerine cevap 

verebilecek şekilde yeniden kurgulanması 

gerekiyor. Sistemin hem fiili ve yasal 

durumu tarif edecek şekilde tanımlanması 

hem de Türkiye'ye ayak bağı olan 

taraflarının düzenlenmesi gerekiyordu. 

Bugün yapılan değişiklik tam olarak bu. 

Bize göre Meclis'te yapılan ve 16 Nisan'da 

milletin oyuna sunulacak olan değişiklik bir 

tercih değil, bir ihtiyaç.” diye konuştu.

haberleşme kanalları ile haberleşme 

teknolojilerinin değiştiğine işaret ederek, 

bunun hızıyla artık dünyadaki ticaret ve 

ekonominin de değiştiğinin altını çizdi.

EBBÖ'de 97 Haber Yarıştı

1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri 

arasında ulusal gazete, dergi, internet 

sitesi ve televizyonlarda yayınlanmış 

haberler “Türkiye Gazetecileri Hak ve 

Nihat Zeybekci: “Doğru Karar 

Vermek için Doğru Bilgiye Sahip 

Olmak Gerek”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci törende 

yaptığı konuşmasına tüm kadınların 8 

Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak 

başladı. İnsanların doğru karar verebilmesi 

için doğru bilgiye sahip olması 

gerektiğinden bahseden Zeybekci, 

Nihat Zeybekci
T.C. Ekonomi Bakanı

Nail Olpak
MÜSİAD Genel Başkanı
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Referandum sürecinin sonlanmasıyla 

birlikte artık yeni bir sisteme geçme 

çalışmalarına başlandı. Aziz milletimiz; 

referandumda geleceğini, yarınlarını 

oyladı. Sonucun ülkemize, milletimize, 

üreticimize ve sanayicimize hayırlı 

olması en büyük temennimizdir. Bu 

yeni sistemin partili Cumhurbaşkanı 

ayağı hariç, diğer kısımları 2019 

seçimlerinden sonra yürürlüğe 

girecektir. Bu süre içerisinde 

referandum değişiklikleri 

doğrultusunda hukuksal düzenlemeler 

ile ikincil mevzuat zaman 

kaybedilmeden ivedilikle 

parlamentodan geçirilmeli, yeni 

sistemin tüm dinamiklerine uygun 

altyapı bir an önce tamamlanmalıdır.

Ülke ve millet olarak son dönemlerde 

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gibi 

birçok olayla karşılaştık. Dolayısıyla 

hukuksal düzenlemeler yapılırken bu 

yıkım faaliyetlerinin telafisi için başta 

ekonomi olmak üzere sosyal ve siyasal 

her alanda restorasyon ve reform 

çalışmaları eş güdüm halinde 

başlatılmalı ve devam ettirilmelidir.

Bu anlamda ilk yapılması gereken, 

sürdürülebilir ekonomik reform 

çalışmaları olmalıdır. Ekonomi alanında 

yapılacak reformlar, bir domino etkisi 

oluşturarak diğer tüm alanlara etki 

edecektir. Yatırımı ve üretimi 

destekleyici, piyasalara güven veren, 

verimliliği ve rekabet gücünü artırıcı 

politikalara ve eylem planlarına 

ihtiyacımız var. İş dünyası olarak, tüm 

sektörleri kapsayıcı bir reform 

dalgasının yeniden yakalanması en 

önemli beklentilerimizden biridir. 

Ekonomiye ışık tutacak ve hareketlilik 

getirecek güçlü reformlar, tüm 

ekonomi çevrelerini memnun 

edecektir.

Bir yıldır üzerinde çalışılan, birkaç hafta 

içinde yasalaşması beklenen Üretim 

Reform Paketi ile sanayi üretimimizin 

“YATIRIMI VE ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ, PİYASALARA 
GÜVEN VEREN, VERİMLİLİĞİ VE REKABET 

GÜCÜNÜ ARTIRICI POLİTİKALARA VE 
EYLEM PLANLARINA İHTİYACIMIZ VAR”

MÜSİAD ANKARA BAŞKANI

İlhan Erdal
MÜSİAD Ankara Başkanı

bir ivme yakalayacağını düşünüyorum. 

Yatırım bölgelerimizin daha güçlü ve 

verimli çalışması, üretimin önündeki 

engellerin kaldırılması, firmaların teknolojik 

kapasitelerinin geliştirilmesi, sanayide 

nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, 

şirketlerin uluslararası pazarlara girmek 

için gerekli diğer becerileri elde etmeleri, 

üretime dayalı ekonominin büyümesi ile 

yerli, yeşil ve yenilikçi sanayi bölgelerine 

geçişin sağlanması gibi önemli amaçlar 

taşıyan bu reform paketi ekonomimizin 

büyümesi açısından oldukça olumlu bir 

adım olarak görülmektedir.

Güçlü bir yürütmenin ve yönetim 

sisteminin ülkemizi daha güçlü bir hale 

getireceğine olan inancımız tamdır. Bu 

açıdan baktığımızda çift başlılığın ve 

bürokratik vesayetin kaldırılarak işlevsel bir 

yönetim sisteminin tesis edilmesi son 

derece önemlidir. Maalesef geçmiş yıllarda 

mevcut sistemden kaynaklı birçok acı 

tecrübemiz oldu. Kısa ömürlü koalisyon 

hükümetleri istikrarsızlığın ve zayıf 

ekonominin en önemli nedenlerinden biri 

oldu. Yeni sistem, piyasalara canlılık 

getirmekle birlikte yatırımcının önünü 

görmesi ve uzun vadeli yatırım projelerini 

hayata geçirmesine ortam sağlayacaktır.

Artık önümüze bakma zamanıdır. 

Türkiye'nin bir üretim, bir ihracat ve bir 

kalkınma patlamasına ihtiyacı var. Kaliteli, 

nitelikli ve katma değeri yüksek teknolojik 

ürünlere dayalı üretim çalışmalarına 

yönelik yatırımlar hız kesmeden devam 

etmelidir. İleri teknolojili üretim demek; 

markalaşmış, dünya piyasalarında rekabet 

edebilen ürün demektir. Ayrıca hayata 

geçirilen projelerde yerli ürün kullanımına 

yönelik uygulamalarda kararlılık içerisinde 

olunmalıdır. Ülkemizin son yıllarda 

yakalamış olduğu büyüme trendini 

sürdürerek yeni atılımlara ihtiyacı var.

Türkiye'nin ihracatı, Nisan'da geçen yılın 

aynı ayına göre %7,4 artarak 12 milyar 839 

milyon dolar, ithalatı %9,9 artarak 17 milyar 

784 milyon dolar oldu. Şu an yaklaşık 155 

milyar dolar civarında olan ihracatımızı yıl 

sonunda aşmak için daha çok gayret 

göstermemiz gerekmektedir. Üretim 

yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 

tahmini ise, 2016 yılının dördüncü 

çeyreğinde cari fiyatlarla 734 milyar 393 

milyon dolar oldu. 250 milyar dolardan bu 

rakama çıkarmak önemli ancak büyük 

hedeflerle ilerleyen ülkemizin 2 trilyon 

dolar rakamını yakalaması lazım. Bu 

rakamı yakalayacak potansiyelimizin, 

enerjimizin ve imkânlarımızın olduğu 

kanaatindeyim. Dünyada Afrika ve Asya 

gibi yeni pazarlara yönelmemizin ülke 

ekonomimize ve ticaret hacmimize çok 

fazla getirisi olacaktır.

Bununla beraber Avrupa Birliği hedefinin 

Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu 

düşünüyorum. Türkiye Avrupa Birliği 

ülkeleri ile yoğun bir ticari ilişki içerisinde 

bulunuyor. Bu anlamda Avrupa ile ticaret 

partneriyiz diyebiliriz. 2016 yılı Aralık 

ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş 

ülkeye baktığımızda sıralama; Almanya, 

İngiltere, Irak, İtalya ve ABD şeklinde 

olmuştur.

İş adamları olarak daha fazla yatırım 

yapmalıyız, ülkemizi hep birlikte 

büyütmeliyiz. Burada tüm milletimize, her 

ferdimize büyük görevler ve sorumluluklar 

düşüyor. Üreticiler ve sanayiciler olarak; 

güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için 

üretmeye ve istihdam sağlamaya devam 

etmeliyiz.
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Sanayi, güçlü bir 

ekonomiye sahip 

olmak isteyen ülkelerin 

olmazsa 

olmazlarından biridir. 

Çünkü ülke 

ekonomisinin en 

dinamik ve en 

üretken kesimi 

sanayidir ve 

ekonomilerin 

gücünü ülkelerin 

sanayi yapısı 

belirler.

70 71

DOSYA KONUSU GÖRÜŞ YAZISI

MÜSİAD ANKARA BAŞKANI

DOSYA KONUSU GÖRÜŞ YAZISI

Referandum sürecinin sonlanmasıyla 

birlikte artık yeni bir sisteme geçme 

çalışmalarına başlandı. Aziz milletimiz; 

referandumda geleceğini, yarınlarını 

oyladı. Sonucun ülkemize, milletimize, 

üreticimize ve sanayicimize hayırlı 

olması en büyük temennimizdir. Bu 

yeni sistemin partili Cumhurbaşkanı 

ayağı hariç, diğer kısımları 2019 

seçimlerinden sonra yürürlüğe 

girecektir. Bu süre içerisinde 

referandum değişiklikleri 

doğrultusunda hukuksal düzenlemeler 

ile ikincil mevzuat zaman 

kaybedilmeden ivedilikle 

parlamentodan geçirilmeli, yeni 

sistemin tüm dinamiklerine uygun 

altyapı bir an önce tamamlanmalıdır.

Ülke ve millet olarak son dönemlerde 

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gibi 

birçok olayla karşılaştık. Dolayısıyla 

hukuksal düzenlemeler yapılırken bu 

yıkım faaliyetlerinin telafisi için başta 

ekonomi olmak üzere sosyal ve siyasal 

her alanda restorasyon ve reform 

çalışmaları eş güdüm halinde 

başlatılmalı ve devam ettirilmelidir.

Bu anlamda ilk yapılması gereken, 

sürdürülebilir ekonomik reform 

çalışmaları olmalıdır. Ekonomi alanında 

yapılacak reformlar, bir domino etkisi 

oluşturarak diğer tüm alanlara etki 

edecektir. Yatırımı ve üretimi 

destekleyici, piyasalara güven veren, 

verimliliği ve rekabet gücünü artırıcı 

politikalara ve eylem planlarına 

ihtiyacımız var. İş dünyası olarak, tüm 

sektörleri kapsayıcı bir reform 

dalgasının yeniden yakalanması en 

önemli beklentilerimizden biridir. 

Ekonomiye ışık tutacak ve hareketlilik 

getirecek güçlü reformlar, tüm 

ekonomi çevrelerini memnun 

edecektir.

Bir yıldır üzerinde çalışılan, birkaç hafta 

içinde yasalaşması beklenen Üretim 

Reform Paketi ile sanayi üretimimizin 

“YATIRIMI VE ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ, PİYASALARA 
GÜVEN VEREN, VERİMLİLİĞİ VE REKABET 

GÜCÜNÜ ARTIRICI POLİTİKALARA VE 
EYLEM PLANLARINA İHTİYACIMIZ VAR”

MÜSİAD ANKARA BAŞKANI

İlhan Erdal
MÜSİAD Ankara Başkanı

bir ivme yakalayacağını düşünüyorum. 

Yatırım bölgelerimizin daha güçlü ve 

verimli çalışması, üretimin önündeki 

engellerin kaldırılması, firmaların teknolojik 

kapasitelerinin geliştirilmesi, sanayide 

nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, 

şirketlerin uluslararası pazarlara girmek 

için gerekli diğer becerileri elde etmeleri, 

üretime dayalı ekonominin büyümesi ile 

yerli, yeşil ve yenilikçi sanayi bölgelerine 

geçişin sağlanması gibi önemli amaçlar 

taşıyan bu reform paketi ekonomimizin 

büyümesi açısından oldukça olumlu bir 

adım olarak görülmektedir.

Güçlü bir yürütmenin ve yönetim 

sisteminin ülkemizi daha güçlü bir hale 

getireceğine olan inancımız tamdır. Bu 

açıdan baktığımızda çift başlılığın ve 

bürokratik vesayetin kaldırılarak işlevsel bir 

yönetim sisteminin tesis edilmesi son 

derece önemlidir. Maalesef geçmiş yıllarda 

mevcut sistemden kaynaklı birçok acı 

tecrübemiz oldu. Kısa ömürlü koalisyon 

hükümetleri istikrarsızlığın ve zayıf 

ekonominin en önemli nedenlerinden biri 

oldu. Yeni sistem, piyasalara canlılık 

getirmekle birlikte yatırımcının önünü 

görmesi ve uzun vadeli yatırım projelerini 

hayata geçirmesine ortam sağlayacaktır.

Artık önümüze bakma zamanıdır. 

Türkiye'nin bir üretim, bir ihracat ve bir 

kalkınma patlamasına ihtiyacı var. Kaliteli, 

nitelikli ve katma değeri yüksek teknolojik 

ürünlere dayalı üretim çalışmalarına 

yönelik yatırımlar hız kesmeden devam 

etmelidir. İleri teknolojili üretim demek; 

markalaşmış, dünya piyasalarında rekabet 

edebilen ürün demektir. Ayrıca hayata 

geçirilen projelerde yerli ürün kullanımına 

yönelik uygulamalarda kararlılık içerisinde 

olunmalıdır. Ülkemizin son yıllarda 

yakalamış olduğu büyüme trendini 

sürdürerek yeni atılımlara ihtiyacı var.

Türkiye'nin ihracatı, Nisan'da geçen yılın 

aynı ayına göre %7,4 artarak 12 milyar 839 

milyon dolar, ithalatı %9,9 artarak 17 milyar 

784 milyon dolar oldu. Şu an yaklaşık 155 

milyar dolar civarında olan ihracatımızı yıl 

sonunda aşmak için daha çok gayret 

göstermemiz gerekmektedir. Üretim 

yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 

tahmini ise, 2016 yılının dördüncü 

çeyreğinde cari fiyatlarla 734 milyar 393 

milyon dolar oldu. 250 milyar dolardan bu 

rakama çıkarmak önemli ancak büyük 

hedeflerle ilerleyen ülkemizin 2 trilyon 

dolar rakamını yakalaması lazım. Bu 

rakamı yakalayacak potansiyelimizin, 

enerjimizin ve imkânlarımızın olduğu 

kanaatindeyim. Dünyada Afrika ve Asya 

gibi yeni pazarlara yönelmemizin ülke 

ekonomimize ve ticaret hacmimize çok 

fazla getirisi olacaktır.

Bununla beraber Avrupa Birliği hedefinin 

Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu 

düşünüyorum. Türkiye Avrupa Birliği 

ülkeleri ile yoğun bir ticari ilişki içerisinde 

bulunuyor. Bu anlamda Avrupa ile ticaret 

partneriyiz diyebiliriz. 2016 yılı Aralık 

ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş 

ülkeye baktığımızda sıralama; Almanya, 

İngiltere, Irak, İtalya ve ABD şeklinde 

olmuştur.

İş adamları olarak daha fazla yatırım 

yapmalıyız, ülkemizi hep birlikte 

büyütmeliyiz. Burada tüm milletimize, her 

ferdimize büyük görevler ve sorumluluklar 

düşüyor. Üreticiler ve sanayiciler olarak; 

güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için 

üretmeye ve istihdam sağlamaya devam 

etmeliyiz.
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Sanayi, güçlü bir 

ekonomiye sahip 

olmak isteyen ülkelerin 

olmazsa 

olmazlarından biridir. 

Çünkü ülke 

ekonomisinin en 

dinamik ve en 

üretken kesimi 

sanayidir ve 

ekonomilerin 

gücünü ülkelerin 

sanayi yapısı 

belirler.


















































