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BİRKONFED Başkanı Osman Unsal:

Türkiye hayati bir 
fırsat yakaladı
>  TARİH milletiyle barı
şık, milletine inanan ve 
milletinin kendisine inan
dığı güçlü liderlerin, mille
tiyle birlikte yazdığı başarı 
destanlarıyla doludur. Tür
kiye geride bıraktağımız 
referandumla ekonomi
de, sanatta, ticarette, iş dünyasında, 
yaşamın dört bir yanında zorluk çıka
ran, günlük hayatı formalitelere boğan 
zorlukların da hızla giderilmesi için son 
derece hayati bir fırsat yakaladı.

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan:

Kampanyalara 
millet yanıt verdi
>- EKONOMİK istikrarın, 
yatırımların ve ekonomik 
canlılığın devam etme

si için Türk milleti referan
dumda gereken cevabı 
verdi. Türkiye'nin büyü

mesini hazmedemeyen
lerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları 
darbe kalkışması millet iradesi karşı
sında yerle bir olmuştu. Ülkemizi yıp
ratma girişiminde bulunmaya devam 
edenlere gereken cevabı da yine mil

letimizin iradesi verdi.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle:

Hedef 10 ekonomi

40* *

arasına girmek
> MİLLETİMİZ referan
dumda kararını vererek,

Türkiye için yeni bir döne
mi başlatmıştır. Yeni dö
nemler, yeni heyecanlar 
demektir. Artık kısır tar
tışmaları bırakıp, millet

çe kenetlenerek geleceğe odaklanma 
zamanıdır. Yeni dönemde hepimize 
büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemiz 
ekonomisini dünyada ilk 10'a sokma 
hedefini gerçekleştirmek için bütün 

gücümüzle çalışmalıyız.

CNR Holding YKB Ceyda Erem:

Dönüşüm güçlü 
liderlikle gelir
►TÜRKİYE, koalisyon 
hükümetleriyle yönetildi
ği dönemlerde büyüme
de diğer ülkelere göre 
ortalamanın altında per
formans gösterdi. Ülke
mizde tüm dönüşümleri 
ancak ve ancak 'güçlü yürütme' ve 
'güçlü liderlik' kurumu sağlar. Cum
hurbaşkanımız RecepTayyip Erdo
ğan'ın iderliğinde başkanlık sistemi, 
parlamenter rejimden daha etkin ve 
uzun vadeli bir perspektif sunacak.

GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu:

Koalisyonlar, siyasi 
buhranlar bitecek
> TÜRKİYE'DE istikrar
ve güven ortamını güç
lendirmeye, kalıcı ha
le getirmeye mecburuz.
Bu nedenle öncelikle si-
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'Sandık'tan ertelenen
EV ALIMI DA ÇIKTI
Vatandaşın ev hayali sandıktan çıkan 'Evet' sonucuyla gerçek oluyor. Emlak sektö
rü temsilcileri istikrar kararıyla ertelenen konut talebinin hayata geçeceğini söylüyor.

SANDIKTAN çıkan ‘Evet’ 
karan, Türk iş dünyasın
da bahar havası yarattı, 

îş dünyasının önündeki yapısal 
engelleri ortadan kaldıracak 
reformların hayata geçirilece
ği yeni dönemde, yatırımların artıp, 
ekonominin canlanması bekleni
yor. Seçimden çıkan sonucun en faz
la Türkiye’nin lokomotif sektörü olein 
inşaat ve emlak sektöründe görül
mesi bekleniyor. AKŞAM’a konuşan 
sektör temsilcileri seçimden sonra va
tandaşın ertelediği konut alımlarını 
gerçekleştireceğini ifade ediyor.

PİYASAYI CANLANDIRACAK
Sandıktan Türkiye ve milletin refahı 

yönünde olumlu bir sonuç çıktığını di
le getiren Artaş İnşaat 'Yönetim Kurulu 
Başkam Süleyman Çetinsaya, referan
dum öncesinde yatınmlannı beklemeye 
alan kitleden geri dönüşler alınacak bir

sürece girildiğini kaydetti. îhlas 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ze- 

|  ki Celep de Türkiye'nin bu sonuç- 
|  la, ekonomik hamleleri ve makro
0

1 seviyede pek çok yatırımı bir bir 
hayata geçireceğini söyledi.

KALKINMA SÜRECİ BAŞLAR
Sistem değişikliğiyle Türki

ye'de büyüme ve kalkınma 
sürecinin başlayacağı
na dikkat çeken Ce
lep, bu dönemde 
inşaatın lokomo
tif sektör olma
yı sürdüreceğini 
kaydetti. Irmak 
Group ve Vadişe- 
hir Yönetim Kuru
lu Başkam Yüksel 
Akgül, demokrasi
de açılan yeni sayfay
la iç ve dış büyümenin

hızlanacağını, kalkınma hamleleri
nin büyük ivme kazanacağım söyledi. 
Akgül, Irmak Group olarak da faa
liyet gösterdikleri tüm sektörlerdeki 
yatırımlarına 2017 yılında ara verme
den devam edeceklerini belirtti. Fuzul 
Grup Yönetim Kumlu Başkan Yar
dımcısı Eyüp Akbal, Evet kararından 

sonra Türkiye’de yatırım 
hamlelerinin hızlana- 
. cağım, kesintisiz de- 
^  vam eden büyük 

alt yapı proje
leri sayesinde 
büyümenin 
yüzde 2.9’un 
çok daha üs
tüne çıkaca
ğını kaydetti. 

Akbal, tüm işa- 
damlanna daha 

fazla yatırım yap
maya çağnsı yaptı.

alımları artacak
>TURK halkının referandum sonrasında 

ertelediği yatırımları hayata geçirmeye baş
layacağını ifade eden 216 Yapı Yönetim Kuru
lu Başkanı Bilent Dündar da, açıklamasında 
şunları kaydetti: "Gayrımenkıılde ciddi bir 
canlanma bekliyoruz. Ertelenen ev sahibi 
olma hayalini hayata geçirecek olan ya

tırımlar hem sektörün canlanmasını 
sağlayacak hem de Türk eko

nomisine can suyu ka
tacaktır."

Körfez'den 120 milyar dolar bekleniyor
>• SANDIKTAN çıkan siya

sı istikrar kararıyla gayrimenkul 
sektörünün büyük ölçüde rahat
layacağını vurgulayan Özyurtlar 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Özyurt ise, "Ya

bancı yatırımcılar başta

Suudi Arabistan ve Katar olmak 
üzere Körfez ülkeleri ve Arap 
dünyasından da ciddi yatırım ge
leceğini düşünüyorum. Kısa ve 
orta vadede Arapların 120 mil
yar dolar ve üzeri yatırım yapa
cağı beklentisi var" dedi.

GAİB «.Başkanı Abdülkadir Çıkmaz:

Kabuğumuzu kırdık
> TÜRKİYE'NİN kabuğunu kırabilmesi 
için değişime gitmesi gerekiyordu.
O da gerçekleştirildi. Cumhur
başkanlığı hükümet sistemi 
ile çift başlılık ortadan kalka
cak, bürokratik engeller son 
bulacaktır. Şimdi yeni pro
jelere imza atmak lazım.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar:

İşimize odaklanalım
> REFERANDUM sonucu hayata ge
çirilecek yeni sistemin ekonomi
ye olumlu yansımaları olmasını 
bekliyoruz. Artık milletin ira
desi tecelli etmiştir. Bundan 
sonra tartışmalar bir tarafa bı
rakılmalı, ekonomiye, işe, 
asa odaklanılmalıdır.

IKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Yeni sistem geliyor
>- KABUL edilen anayasa değişikliğiyle 
Türkiye yeni bir siyasi sisteme geçiş 
yaptı. Yürütmenin cumhurbaş
kanlığı makamında toplandığı 
bu yeni sistemin başarılı so- 
nuçlar vermesini ümit ediyoruz.
Artık kalkınma gündemi
mize geri dönelim.

Kibar Holding YKB Ali Kibar:
■ ■

Ülkeye katkı 
sağlayacağız
► TÜRKİ
YE'NİN ver
diği kararı 
ülkemiz için 
iyiliklere ve
sile olma
sını dileriz, 
iş dünyasının temsilcile
ri olarak, Türkiye'nin gücü
nü artıracak çalışmaların 
devamlılığını görmekten 
büyük bir memnuniyet 
duyarız. Tüm grup şirketle
rimizle ülkemizin büyüme
sine katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

Devlet çarkı 
hızlanacak
>• REFE
RANDUM
DA milli 
irade tecelli 
etti. Bundan 
sonra ya
pılması ge
reken ülkemizin daha ileri 
gitmesi için ekonomide 
ve diğer alanlarda ülkemi
zin faydasına olan gerekli 
adımların zaman kaybe
dilmeden atılmasıdır. Re
ferandumla devletteki 
çarklar hızlanacak ve yeni 
bir dönem başlayacak.

ASO Başkanı Nurettin Özdebin

Yeni hikayeye 
ihtiyaç var
>• RE
FERAN
DUMUN
kaybedeni 
yok. Gergin
likler ülke
ye bir fayda 
getirmez, artık üretim ve 
ekonomiyle ilgilenilmesi 
gerekiyor. Türkiye'nin yeni 
bir büyüme hikayesine ih
tiyacı var. Yapısal reform
ları ve eğitim sisteminin 
özellikle mesleki eğitim 
reformunun süratle ger
çekleştirilmesi lazım.

İttifak Holding CEO'su Tahir Ati la:

Millet doğru 
kararı verdi

S

¥i
► MİLLETİ
MİZ ülkemi
zin istikbali 
için en doğ
ru kararı ver
miştir. Tıpkı 
milli mü
cadelenin Anadolu'dan 
başlaması gibi, ülkemi
zi prangalarından kurtara
cak yeni anayasamızda da 
Anadolu insanımızın verdi
ği karar belirleyici olmuş
tur ve ülkemiz için güneş 
bir kez daha Anadolu'dan 
doğmaktadır.

yasi istikrarın korunması 
şarttır. Cumhurbaşkanlı
ğı hükümet sistemiyle birlikte inşal
lah güçsüz hükümetler, koalisyonlar, 
siyasi buhranlar sona erecek. Bundan 
sonraki süreçte artık önümüze bak
malı, yeniden ekonomiye ve yapısal 
reformlara odaklanmalıyız.


