
İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ VE SİYASİLER YENİ EKONOMİ PROGRAMINI DEĞERLENDİRDİ
✓  T Ü S İA D  Başkanı E ro l B ilec ik : Tasarruf 
tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı 
ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek 
katma değerli üretimin desteklenmesi ve
cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı 
memnuniyetle karşılıyoruz.
✓  İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: YEP, nitelikli ve 
sürdün Jcbil ir bir ekonomik büyüme için sabır ve 
kararlıl £}, öncelikli olarak ise flnansal istikrarın 
yeniden tesis edilmesini öngörüyor. Programda, 
Kalkınma Bankası'nın da önemsenmesini anlamlı 
buluyoruz.

✓  ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Kontrollü ve 
ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik 
model ortaya konuldu
✓  İTO  Başkanı Şekib Avdagiç: Dengelenme, 
disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEFi 
ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz..
✓  ATO Başkanı Gürsel Baran: Dengelenme, disiplin 
ve değişimi içeren 3Dİİ dönemle birlikte Türkiye 
üretim ekonomisine dönüşecek
✓  EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Hazine 
ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın dedifi gibi 
Türkiye’nin yeni bir baçan hikayesine ihtiyacı var.



✓  DEİK Başkanı Nail 01 pak: Yaşadığımız zoriu 
sürecin başından bu yana attı* adımlarla kontrolü 
eline alan ekonomi yönetimimiz, 3 yıllık stratejisini 
somut adımlar üzerine kurdu. Büyüme ve enflasyon 
hedeflerinin reel ve tutarlı olduğunu düşünüyoruz.
✓  T İM  Başkanı İsmail Gülle: Bu sıkıntılı günleri, 
hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat 
yaparak aşacağız. Bu yıl hedefimiz 170 milyar dolan 
aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal 
ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz.
✓  ASKON Başkanı Haşan A li Cesur: Yeni ekonomi 
programı bir nevi dengeleme, disiplin ve değişimi temel

alan, piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden 
hareketle gerçekçi, şeffaf ve tutarlı bir program olmuş.
✓  Eskişehir TO Başkanı Metin Gülen Üretime 

yönelik olmayan projelerin ertelenmesinin yerinde bir 
kararolduftunu düşünüyorum
✓  CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdojjdu: 
Yeni Ekonomi Programı, olarak değiştirilen Orta 
Vadeli Program'da kriz var ama çözüm yok YEP, 
kesinlikle bir krizle mücadele programı detil. Aşın 
kur artışı ve oynaklığı sonucu sarsılan bankacılık ve 
reel sektörle ilgili hiçbir somut düzenleme yok. Tanm 
sektörü ile ilgili en küçük bir umut verilmemiş.


