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İTO Yöneticilerinden Toptan'a Ziyaret...

"Millet Olarak Büyük Hayaller Kurup,
Büyük Hedeflere Yönelme Zamanıdır"

T

optan, "Yeni dünya düzenin
de, sınırların fiilen kalktığı bir

düzende, bütün değerlerin küre
selleştiği bir dönemde, rekabetin
acımasız bir hale geldiği bir
dönemde, Türk özel teşebbüsü
gerçekten olağanüstü bir kavga
veriyor. Kalkınmanın sırrı, özel
sektördür. Dünyada bunu herkes
kabul ediyor" dedi.
Meclis Bülteni- İstanbul Ticaret Odası ( İ T O ) Başkanı

rı aşmak için biraz zaman gerekiyor" dedi. Üniversitelere

Murat Yalçıntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, 4 Ekim'de

gittiğinde gençlerden "hayal kurmalarını" isteğini belirten

T B M M Başkanı Koksal Toptan'ı ziyaret etti. Koksal Top

Toptan, "Millet olarak da büyük hayaller kurup büyük he

tan, kabulde yaptığı konuşmada, İstanbul'un Türkiye'yi

deflere yönelme zamanıdır" dedi. Büyük hedef güdemeyen

taşıdığını ifade ederek, Türkiye'nin özellikle son 10 yılda

toplumların refahı yakalayamayacağını kaydeden Koksal

ilginç gelişmeler yaşadığını söyledi. "Krizlerle battı" deni

Toptan, hem siyasi hem demokratik hem de ekonomik

len Türkiye'nin, istikrarlı bir dönemin başlamasıyla çok

başarının beraber elde edilmesi gerektiğini söyledi.

büyük bir güç gösterisi yaptığını kaydeden T B M M Başkanı
Toptan, "Bunda birinci derecede pay sahibi olan Türk özel

Yeni Model Arayışı

sektörüdür, Türk sanayicisidir. Türkiye, size müteşekkirdir.

işadamı ve sanayicilerin sorunlarının çözümüne yöne

Yeni dünya düzeninde, sınırların fiilen kalktığı bir düzen

lik her şeyin yapılması gerektiğini ifade eden Toptan,

de, bütün değerlerin küreselleştiği bir dönemde, rekabetin

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının hükümet tarafından

acımasız bir hale geldiği bir dönemde, Türk özel teşebbüsü

yenilendiğini ve şu anda Adalet Komisyonunun günde

gerçekten olağanüstü bir kavga veriyor. Kalkınmanın

minde olduğunu söyledi. Toptan, bu tasarının kısa sürede

sırrı, özel sektördür. Dünyada bunu herkes kabul ediyor.

yasalaşacağını belirterek, Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili

Türkiye bu konuda biraz geç kaldı. Türkiye, çok demode

çalışmaların da devam ettiğini, 6 ay içinde önemli yasala

"karma ekonomik" gibi sistemlerle çok oyalandı. Ama

rın hepsini çıkarma imkanı olduğunu kaydetti.

şimdi bütün dünya gibi, kafasına kalkınma modelini koy
muş olan ülkeler gibi özel sektörüyle kalkınma modelini

İ T O Başkanı Murat Yalçıntaş da konuşmasında, iş adam

benimsedi.

larının Türk Ticaret Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kanunu
nun çıkarılmasını istediklerini belirterek, "İş adamlarımız
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Özel sektörün önünü açacak, onu rahatlatacak, bürok

bu iki kanuna kısa sürede ihtiyaç duymaktadırlar. Meclisin

ratik engelleri kaldırma çalışmaları çok yapıldı. Ama

bunları ele alması sevindirici bir gelişme" dedi. Daha sonra

muhtemeldir ki yine uygulamadan kay

Î T O Başkanı Yalçıntaş, ziyaretin anısına

naklanan sorunlar vardır. Çünkü bizde

T B M M Başkanı Toptan'a bir porselen

genetik bir takım problemler var. Bunla-

tabak sundu.
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