
Yapısal Dönüşüm

Başkent’teki iş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
açıkladığı, Yapısal Dönüşüm Paketi’nin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
AYAKLARI YERE BASIYOR

TİCARET Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran, “Vergiden kıdem tazm inatına ka
dar ele a lm an  konular itibariyle ayakları yere 
basın bir paket. Yapısal dönüşüm  ad ım lan , eko
nom im izi adım  adım  geliştirip, güçlendirecek
tir” dedi. Yeni ekonom ik program ın, disiplin, 
dengelenm e ve değişim  olmak üzere 3 ayak 
üzerine kurulduğunu belirten Baran, değişim 
dönem inin  yapısal reform larla gerçekleştirilecek 
olm asının önem ine dikkati çekti.

KAPSAMLI VE BÜTÜNSEL
SANAYİ Odası Yönetim K urulu Başkanı 
N urettin  özdebir, Yapısal D önüşüm  Paketi’n i, 
“Yoğun, kapsam lı ve bü tünselliğ i olan bir 
paket. Özellikle reform  a lan la rın ın  başında 
fınansal sektörün ön  plana çıkm asını 
önem siyoruz. Ekonom ik hayatın  her a lan ın ı 
ilgilendiren hukuk  refo rm una kuvvetle vurgu 
yapılm ası ayrı b ir önem  taşıyor. Ü retim e ve 
özellikle yerlileştirm eye yönelik vurgular da 
m em nuniyet verici” sözleriyle değerlendirdi.

PİYASALAR HAREKETLENECEK
TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederas
yonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Re
form ların zam an kaybedilmeden hayata ge
çirilm esiyle haksız rekabet ortadan  kalkacak
tır. En önem lisi ü re tim in  ve ih racatın  a r tm a 
sıyla her alanda istihdam  artacak, işsizlik d ü 
şecektir. Alınan tedbirler sayesinde bankacılık 
ve finans sektöründe yaşanacak rah a t
lam ayla piyasalara hareketlilik gelecek
tir” değerlendirm esinde bu lundu . ^
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’daki is dünyasının temsilcileri. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al- 
bavrak’ın açıkladığı. Yapısal Dönüşüm Paketi’nin memnuniyet verici olduğunu 

belirterek, gereken adımların bir an önce atılması çağrısında bulundu.

A NKARA Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kuru
lu Başkanı Cürsel Ba- 

^  ran, Hazine ve Mali- 
 ̂ ye Bakanı Berat Albay- 

rak tarafından açıklanan Yapı
sal Dönüşüm Adımları 2019 Pake
ti’ni değerlendirdi. Baran, “Ver
giden kıdem tazm inatına kadar 
ele alm an konular itibariyle ayak
ları yere basın bir paket. Yapısal 
dönüşüm  adım lan, ekonomimi
zi adım  adım geliştirip, güçlen
direcektir” dedi. Yeni ekonomik 
programın, disiplin, dengelen
me ve değişim olmak üzere 3 ayak 
üzerine kurulduğunu belirten Ba
ran, değişim dönem inin yapısal 
reformlarla gerçekleştirilecek ol
m asının önem ine dikkati çekti.

MEMNUNİYET DUYDUK
Türkiye’nin üretim  ve vergi

lendirmede de reforma ihtiyaç 
duyduğunu belirten Baran, ku
rumlar vergisinin kademeli ola
rak düşürülecek olmasından duy
duğu memnuniyeti dile getirdi. 
Baran, dolaylı vergilerin azaltı
lıp, dolaysız vergilerin artırılması 
ve verginin tabana yayılmasının 
mükelleflerin gönüllü uyum sevi
yesini artıracağını söyledi. Türki
ye’nin Varlık Fonu eliyle ticaret
te bölgesel lojistik üs haline geti
rilecek olmasının önemine dikka
ti çeken Baran, Türkiye’nin coğ
rafi avantajlannın ekonomik se
viyesinin yükseltilmesinde değer

lendirilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Kıdem tazm inatının da çö
züm bekleyen bir konu olduğunu 
ifade eden Baran, “Kıdem tazm i
natı konusu bu haliyle ne işçiyi ne 
de işvereni m em nun ediyor. İş ba- 
nşına hizmet etmediği gibi m ah
kemelerdeki iş yükünün artm a
sına da neden oluyor. Kıdem taz
m inatın ın  Bireysel Emeklilik Sis
temi ile entegre değerlendirilme
si çok önemli bir gelişmedir. Bu 
süreçte kıdem tazm inatı şartlan 
ile tazm inata esas çalışma süre
si de yeniden ele alınm alıdır” de
di. ATO Başkanı Baran, Tarım 
da Milli Birlik Projesi’nin açık
lanacak olm asının da m em nu
niyet verici olduğunu belirterek, 
Maliye ve Hazine Bakanı’mız Sa
yın Albayrak’ın açıkladığı paket 
ayakları yere basan, uygulanabi
lir, etkili, yapısal sorunlara reçe
te içeren etkili bir pakettir. Yapı
sal dönüşüm  adım lan, ekonomi
mizi geliştirip, güçlendirecektir” 
ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI VE BÜTÜNSEL
Ankara Sanayi Odası Başkanı 

Nurettin Özdebir de Yapısal Dö
nüşüm  Paketi’ni, “Yoğun, kap
samlı ve bütünselliği olan bir pa
ket. Özellikle reform alanlarının 
başında fınansal sektörün ön pla
na çıkmasını önemsiyoruz. Ay- 
nca ekonomik hayatın her ala
nını ilgilendiren hukuk refor
m una kuvvetle vurgu yapılma

sı çok önemli. Üretime ve özellik
le yerlileştirmeye yönelik vurgu
lar m em nuniyet verici” sözleriyle 
değerlendirdi. Özdebir, bankacı
lık sistemi ve özel sektör borçları 
konusundaki veriler ile bunların 
çevrilebilirliğini gösteren oran
ların moral verdiğini belirterek, 
“Bu yapılandırm alann bankala
ra bırakılmaması hüküm et tara
fından yapılacak bir düzenleme 
ile hüküm et bankalar arasında 
koordineli olarak yapılması daha 
önemli olacaktır” diye konuştu.

Nurettin Özdebir “Yeni vergi 
uygulamalarında istisna ve m ua
fiyetlerin azaltılması ve Kurumlar 
Vergisi’n in  kademeli olarak dü
şürülmesi, özellikle sanayici açı
sından vergi yükünün azaltılması 
noktasında önemli bir avantajdır. 
Kıdem tazm inatı reformu ile iş
çi ve işveren açısından uygulam a
ya konulan düzenlemeler sürdü
rülebilir bir büyüme ve istihdam 
performansı açısından önemli bir 
adım olacaktır” dedi. Nurettin 
Özdebir, özellikle uygulamayla 
sağlanacak tasarruf artışlarının, 
enerji, maden, petrokimya, tu 
rizm, bilişim, otomotiv ve ilaç sa
nayilerine yönlendirilmesinin sa
nayiciler açısından önemli bir ge
lişme olduğunun altını çizdi.

PİYASALAR NEFES ALACAK
Türkiye Esnaf ve Sanatkar

lar Konfederasyonu (TESK) Ge
nel Başkanı Bendevi Palandö

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “ Hem 
içeriye hem de dışarıya güven telkin et
memiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin art
ması büyüme acısından olumlu bir sin
yal olacaktır. Yerel secim sonrası, 4 bu
cuk yıl ülkemizde secim olmaması, ge
rek kamu gerekse özel sektörde islere 
daha iyi odaklanılarak verim artıracak 
ve uzun dönemde ekonomiyi de istikra
ra kavuşturacaktır. Ülkemiz daha önce 
yaşamış olduğu krizlerden güçlenerek 
çıkmıştır. Ülke ekonomisine güvenimiz 
tamdır, en kısa zamanda bu olumsuz
luklar bertaraf edilerek ekonomimiz ye
niden istikrara kavuşacaktır" dedi.

ken, “Yeni açıklanan Ekonomik 
Program ’ın zam an kaybedilme
den hayata geçirilmesi ile hak 
sız rekabet ortadan kalkacaktır” 
dedi. Palandöken, “E nönem li
si ü re tim in  ve ihracatın  artm ası 
ile her alanda istihdam ın  artışı 
ile işsizlik düşecek. Alman ted
birler sayesinde bankacılık ve fı- 
nans sektöründe rahatlam a ile 
birlikte piyasalara bir hareket
lilik gelecek. Tarım  ve hayvan
cılıkta atılacak adım lar özellik
le küçükbaş canlı hayvan sayı
sın ın  45 m ilyondan 100 milyo
n a  çıkanlacak olm ası e t itha la 
tın ı sonlandıracak, çiftçim izin 
ve hayvan üreticilerin in  yüzünü 
güldürecektir” diye konuştu.


