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“ESİAD: SANAYİ POLİTİKALARINA VE YAPISAL REFORMLARA ODAKLANMA 
ZAMANIDIR”  
 
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 

referandum sonucuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı değerli medya kuruluşlarımıza saygıyla 

sunar :  

 

 

Bilindiği üzere çok partili siyasi tarihimizin en yüksek katılım oranlarından birisiyle sandık 

demokrasisine koşan, ülkesinin geleceğine sahip çıkan aziz milletimiz tercihini yapmıştır. 

Demokrasi inancı ve olgunluğuna sahip olduğunu bir kez daha gösteren, bu ülkede yaşayan ve 

üreten tüm bireylerin bu tercihe koşulsuz saygı duymasının bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade 

etmek isteriz.  

 

Bu kapsamda, milletin iradesiyle yeşeren yeni yönetim sisteminin, bireysel hak ve özgürlüklerin, 

demokratik laik hukuk devletinin devamının öncelik olarak görüldüğü bir anlayışla, Türkiye’nin 

2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstleneceğine olan inancımız sarsılmazdır. 

 

16 Nisan Referandumuyla beraber, belirsizlik yaratan unsurların ortadan kalkmasıyla, bir süredir 

bekleyen sanayi yatırımlarının devam etmesini, bürokrasinin iş dünyasının önünü açacak şekilde 

hızlanmasını ve ekonominin aşağıdaki hedeflere yönelik olarak rayına girmesi önem arz 

etmektedir.  

 

Cumhuriyetimizin 100.Yılı hedeflerine ulaşmak için evrensel ilke ve değerlerden taviz vermeden 

demokrasimizi, ekonomik gelişmemizi, toplumsal barışı ve sosyal yapıyı güçlendirecek reformları 

eskisinden daha da süratle sürdürmemiz lazımdır. 

 

Artık toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin ülkemiz siyasetinin hedeflerinden en önemlisi 

olması, yaşanan kampanya sürecinin ardından kutuplaşmanın yerini, demokratik birlik ve 

beraberliğin tesis edilmesi için gerekli adımların atılmasına bırakması, tüm ülkenin aynı hedefe 

doğru güçlü, kesintisiz adımlarla ilerlemesi gerekmektedir.   

 



 

 

Bundan sonra tüm ulusumuzun, iş dünyamızın ve devletimizin sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine, ekonomik kırılganlıkların bertaraf edilmesine, bilim, sanayi ve teknolojik gelişmede 4. 

Nesil Sanayi devrimine yönelik atılımlarının hızlandırılmasına elbirliğiyle destek vermesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Katma değerli üretimi arttıracak dev adımların süratle atılmasına, yatırımcının önünün açılacağı 

tedbir ve düzenlemelerin hızlandırılmasına, bilimsel eğitim kalitesinin artırılarak hızlı bir dönüşüm 

yaşayan dünya trendleri ile küresel ekonomilerle uyumlu, rekabet gücünü artıracak araştırma ve 

istihdam politikalarının geliştirilmesine, yerlileştirmenin itici gücü teşkil edeceği daha ileri vadeli 

sanayi politikalarına ve yapısal reformlara odaklanma zamanıdır.  

 

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), ülkemizin refahı ve toplumsal bütünleşmenin 

sağlanması, gelecek için sürdürülebilir kalkınma önerilerinin geliştirilmesi, toplumsal barışın 

korunması, terörün bitirilerek sosyal yapının güçlendirilmesi yönünde tüm desteği vermeye devam 

edecektir. 

 

ESİAD olarak, Türkiye’nin geleceğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne, devletin gücüne olan 

sarsılmaz güveni ile ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürmek azmiyle, 16 Nisan 

referandum sonuçlarının tüm vatandaşlarımız için aydınlık ve güven dolu bir geleceğe vesile 

olmasını dileriz. 

 


