
üstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i'nin (MÜS‹AD) 17. Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›, Grand Cevahir Otel'de gerçeklefltirildi. MÜS‹AD genel baflkanl›¤›na
görev süresi dolan Ömer Bolat'›n yerine Ömer Cihad Vardan seçildi. TOBB Bafl-

kan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu MÜS‹AD'›n 17. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda yapt›¤›
konuflmada, ekonomiyi yeniden gündemin ilk maddesi haline getirmek gerekti¤ini belirte-
rek, “‹fl âlemi olarak, Türkiye'de ekonominin konuflulmas›n› bekleriz” dedi. 

Hisarc›kl›o¤lu, dünyada Türkiye ekonomisinin baflar› öyküsü ve gelece¤inin konuflul-
mas›n› istediklerini de ifade ederek, ekonomide birtak›m sorunlar olabilece¤ini, ancak bar-
da¤›n bofl taraf›ndan bakarken, dolu taraf›n› da görmek gerekti¤ini söyledi. 

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin ikinci nesil reformlara bir an önce bafllama-
s› gerekti¤ine de iflaret ederek, "Bundan sonra ihtiyac›m›z kavga ve kutuplaflma de¤il. ‹k-
tisadi dönüflüm sürecini do¤ru bir flekilde, uzlaflma içinde yönetme zaman›. Ortak ak›l in-
fla etme al›flkanl›¤›n› hâkim k›lmak zorunday›z” diye konufltu. 

Türkiye'nin bu günlerde zor bir demokrasi ve hukuk s›nav›ndan geçti¤ini anlatan Hi-
sarc›kl›o¤lu, ifl dünyas› olarak, Türkiye'nin bu kritik dönemden bafl› dik ç›kmas›n› istedik-
lerini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin bu süreçte demokratik kat›l›mc› ve tart›flma süre-
ciyle çözmeyi ö¤renmesi gerekti¤ini, bunun sadece siyasi de¤il, ekonomik kalk›nma için de
gerçeklefltirilmesinin önemine dikkat çekti. 

TBMM BAfiKANI KÖKSAL TOPTAN 

TBMM Baflkan› Köksal Toptan, Türkiye'nin ya-
kalad›¤› istikrar› bölgeye ihraç edebilmek için bölge
ülkeleriyle de çok s›k› bir iflbirli¤ine girdi¤ini belirte-
rek, “Bir elini Avrupa'da bir elini Çin'de öbür elini
Orta Asya'da, öbür elini çok problemli bölge olan Or-
ta Do¤u'dan çekmemek suretiyle dünya liderli¤ine
aday bir ülke oldu¤unu dosta düflmana her zaman
göstermifltir” dedi. 

Türkiye'de son befl y›lda sa¤lanan istikrar ve gü-
ven ortam› ile birlikte bu ekonomik krizin sona erdi-
¤ini ve Türkiye'nin dünyan›n da kolay kolay kabul
edemedi¤i bir taraftan büyük bir kalk›nma hamlesini
gerçeklefltirirken, öbür taraftan da demokrasisini ça¤-
dafl demokrasiler düzeyine ç›karmak için “kimilerinin
akl›n›n alamad›¤›” büyük reformlara imza att›¤›n› be-
lirtti. 

BAfiBAKAN RECEP TAYY‹P ERDO⁄AN 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, paray› c›vaya
benzeterek, “Para da c›va gibi kendisi için uygun ze-
min neresiyle oraya gider. Türkiye'yi flu anda uygun
zemin olarak görüyorlar” dedi. 

Erdo¤an, “‹yimser bak›fl, ekonomi noktas›nda ha-
yati derecede önemli. Bunu bozdu¤unuz anda bek-
lentiler de bozulacak, karamsarl›k hâkim olacak ve
göstergeler tersine dönmeye bafllayacakt›r. Biz flu ana
kadar yapm›fl oldu¤umuz bu özellefltirmelerde 30
milyar dolara yak›n bir gelir elde ettik. Bunlar tama-
men fleffaf bir flekilde yap›lan, ciddi bir k›sm› zarar
eden kurulufllar. Bizim bu dönemde sadece IMF'ye
ödedi¤imiz borç miktar› 23,5 milyar dolardan 6,9
milyar dolara düfltü. Göreve geldik 26,5 milyar dolar
rezerv vard›, flimdi 72 milyar dolar rezerv var. 13,5
katrilyon nema ödedik. Art›k hortumlar kesildi. 22
bankan›n fona devredildi¤i bir Türkiye, flimdi ise fona
bankas› devredilmeyen bir Türkiye var” diye konufltu. 
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MÜS‹AD’›n Yeni Baflkan› 
Ömer Cihad Vardan Oldu

MÜS‹AD 17. Genel Kurulu'na TBMM Baflkan› Köksal Toptan, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Devlet
Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c›, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m, Devlet Bakan› Mehmet fiimflek, Devlet Bakan› Nimet Çubukçu, Çevre ve Orman Bakan›
Veysel Ero¤lu, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve çok say›da davetli kat›ld›
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