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Atılım sağlayacak 

yeni reformlar yapılmalı
15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi üzerindeki etkilerinin silinmesi için ‘tek ses tek 

yürek’ olan iş insanları, bundan sonraki süreçte atılım sağlayacak yeni reformlara ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorlar. RAHiME b a ş  u ç a r  / id r iz  ç o k a l  / ö z l e m  k a p a r  b a y b u r s

15 T E M M U Z  darbe  girişiminin üzerinden  bir yıl geçti am a T ürk  
milleti o gece yaşananları unutm adı. D em okrasi şehitleri, gazi
leri, bom balanan  Gazi M eclis... Bunlar T ürk  milletinin hafıza
sından silinmeyecek. T ü rk  iş dünyası da  o hain darbe  girişimini 
unutmadı ve unutmayacak. 15 Tem m uz gecesinde olduğu gibi dar
be girişiminden sonraki bir yıllık sü reçte  de  “ tek ses, tek  yü rek” 
o lan T ü rk  iş dünyası, ekonom ide  de  darbe  travmasının atlatılm a
sı için var gücüyle çalıştı. H ü k ü m et ve ekonom i yönetimiyle ko- 
ordineli çalışan iş insanları, da rbe  girişiminin etkilerini kısa sü 
rede  üzerinden  atmayı başardılar. Bunu yaparken  e lbe tte  yurt- 
dışındaki m uhataplarına Türkiye’deki normalleşmeyi anlatıp, yurt- 
dışındaki ticari partnerlerinin Türkiye’ye olan güvenlerini hep  ta
ze tu tm alarını sağladılar. T ü m  bun lara  rağm en 15 T em m u z  d a r 
be girişimin T ü rk  ekonom isinde  50 milyar dolarlık bir kayba yol 
açtığı tahm in  ediliyor.

BÜYÜDÜK, GÜÇLENDİK
Kayıplar olsa da  T ü rk  iş dünyası ekonom ik  ve sosyal yaraları 

sa rm ak  için seferber oldular. D o la r  yerine T L ’nin kullanılm ası
na, işçi ç ıkarm ak yerine istihdam  seferberliğ ine katılmaya, yatı
rımları du rdurm ak  yerine daha  fazla üretm eye k ad ar  birçok tak 
dire şayan hareketin  içinde oldular. Yılın ilk çeyreğinden itiba
ren Türkiye ekonom isi da rbe  travmasını atlatm ayı başardı. B u

nu da en  iyi büyüm e rakam ları ortaya koyuyor.
D arbe  girişiminin gerçekleştiği 2016 yılının üçüncü çeyreğin

de yüzde 1.8 dara lan  Türkiye ekonom isi, bu büyük şoka  ve bazı 
u luslararası kuruluşların  yanlı değerlend irm elerine  rağm en hız
la top ar lana rak  yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüdü. Böylelik
le ekonomi 2016’nm  tam am ında orta lam a yüzde 2.9 büyüm e p e r
form ansı gösterdi. Türkiye ekonom isi, bu yılın ilk çeyreğinde ise 
beklentilerin  üzerine ç ıkarak  yüzde 5 büyüdü.

YAPISAL REFORMLAR ŞART
iş dünyasının ö n d e  gelen isimlerine göre  Türkiye ekonom isi

nin çift haneli büyüm e rakam larına  ulaşm a potansiyeli var. Z o r 
lu sınavı a tla tan  T ürk iye’nin daha  büyük başarılara  u laşabilm e
si için de iş dünyasının özellikle yapısal re fo rm lar  adına bek len 
tileri var. “ Yeni bir atılım süreci başlatılm alı” diyen iş insanları, 
özellikle de  T ürk iye’nin sanayi ve ticaret odası başkanları geçen 
hafta  o rtak  top lan tıla r  yaparak  birçok o rtak  m esajlar verdiler.

“Şimdi dimdik ayaktayız am a  rehavete  kapılmayacağız. Y ap a 
cağımız çok iş ve büyük hedeflerimiz var” diyen iş dünyasının tem 
silcileri, T ü rk  hüküm etine  ve milletine güvenlerini dile getiriyor
lar. İşte T ürk  iş dünyasının önde  gelen isimlerinin 15 T em m u z’un 
y ıldönüm ünde  “ Büyük T ürk iye”ye giden yolda verdikleri m esaj
lar...
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“Yeni bir atılım süreci başlatılmalı"
Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 
Temmuz'un yıldönümündeyiz. İki hafta boyunca, 
farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle 
ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı 
tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Ekonomimiz de bu saldırıdan 
olumsuz etkilendi. Allah'a şükür, birlik ve 
beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa 
sürede atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare 
içinde aldığı önlem ve yaptığı reform larla hızla 
toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden bir 
yıl geçmeden ekonomide yüzde 5'lik büyümeyi

yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı 
ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni 
istihdam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde 
artırm aya başladık. Yabancı yatırımcıların 
güvenini yeniden kazandık. Çok açık ifade 
ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres 
testinden başarı ile çıkmıştır. Emin olun bizim son 
bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı 
bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz dimdik 
ayaktayız. Yapacak daha çok işimiz var. 
Toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir 
atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.

'Türkiye'nin geleceği için çalışacağız11
Millet olarak birlik içinde omuz omuza vermeye 
devam ederek Türkiye'mizi daha da büyüteceğiz. 
15 Temmuz'u asla unutmadan, gelecek 
hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Ülkemizin 
istiklali ve istikbali için canını feda eden tüm 
şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırası bizler 
için en büyük ilham kaynağıdır. 'Zaferin 
cephanesi üretimdir' vizyonuyla iş dünyası olarak 
Türkiye'miz yeni başarı hikayeleri yazmaya ve 
rekorlar kırmaya devam edeceğiz.
FETÖ te rö r örgütünün darbe girişiminin yıl 
dönümünde tüm şehitleri rahmetle gazileri de

minnetle anıyoruz. Vatansever milletimizin şanlı 
direnişi sayesinde devletimiz ve demokrasimiz bir 
uçurumun eşiğinden döndü. Bayrağı ve vatanı için 
en güçlü silahlara, en azgın düşmanlara karşı 
göğsündeki imanıyla bedenini siper ederek 
hainleri püskürten kahraman milletimiz, 
Çanakkale'deki, Kurtuluş Savaşı'ndaki eşsiz ruhu 
yeniden ortaya koymuştur. Bu anlamda dünya 
tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi'nin unutulmaması çok önemli. 
Bursa iş dünyası olarak ortaya koyduğumuz 
vatansever duruşu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

İbrahim BURKAY / Bursa T ica re t 
ve Sanayi Odası YKB

“Prangaları çözdük; şimdi koşma zamanı11
Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun 
milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu 
fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve 
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında 
dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. 
Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'nin 
geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır. Ekonomimiz de bu 
saldırıdan olumsuz etkilendi. Birlik ve 
beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa
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Davut ÇETİN / Antalya T ica re t ve 

Sanayi Odası (ATSO ) Başkanı

sürede atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare 
içinde aldığı önlem ve yaptığı reform larla hızla 
toparlandık. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi 
koşma zamanı. Büyümede, istihdamda, ihracatta 
yeni rekorlar kırmalıyız. Refah seviyesini daha da 
artırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar 
için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform  
süreci başlatmalıyız. Buradan yu rt dışındaki 
dostlarımıza da sesleniyoruz. Dostlarımızı iftira  
kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tav ır almaya davet ediyoruz.

"Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni tam II

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılını 
geride bıraktık. Başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak 
üzere Parlamentomuz, Hükümetimiz, siyasi 
partilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve 
toplumumuzun tüm kesimleri 15 Temmuz 2016 
gecesi demokrasimize sahip çıktı. Böylece 
Türkiye bu hain saldırıyı atlatmayı başardı. 
Türkiye bu bir yıllık sürede gerek siyasette 
gerekse ekonomide istikrarını korudu. Bunu 
yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinden 
de rahatlıkla görüyoruz. Katıldığımız her

Uğur TERZİOĞLU / Amerikan -  
Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı

platformda Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, 
bölgesindeki lider ülke konumunu anlatıyoruz. 
Nitekim Amerika'nın önde gelen birçok şirketi 
Türkiye'de yatırım  yapmak için yeni fırsatları 
araştırıyorlar. Konseyimize yeni yatırım  ve 
ortaklık konusunda birçok talep geliyor. Konsey 
olarak bu çalışmalarımızı hükümetimizin de 
desteğiyle aralıksız sürdüreceğiz. Türkiye güçlü 
ekonomisi ve jeopolitik konumuyla bölgesinde 
lider ülke olma özelliğini bundan sonra da 
sürdürecektir.
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