
Ekonomi dünyası
'ten memnun

Türkiye'nin ekonomisine yön ve
ren iş çevreleri, halk oylamasın
da  kazanının Türkiye olduğunu 
ve ülkede demokrasinin stan
dartlarının yükseleceğini belirtti

İYİ OKUMAK GEREKİR
■  Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 

yaptığı yazılı açıklamada, halk oylaması so
nuçlarının hayırlı olması d ileğinde bulundu. 
Özdebir, referandum  sonuçlarını tüm  Türk i
ye’nin çok iyi okuması gerektiğ in i hatırla ttı.

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN
■  Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Ko- 

nukoğlu ise, halk oylamasının hayırlı olmasını 
dileyerek, “Artık daha güçlü Türkiye için birlikte 
çok çalışma zamanıdır” dedi. 6 'd a



Türkiye'nin ekonomisine yön veren iş çevreleri, halk oyla
masının sonucunda kazanının Türkiye olduğunu ve ülkede 
demokrasinin standartlarının yükseleceğini belirtti,

A
n k a ra  Sanayi Odası (ASO)
B askaın  N ure ttin  Özdebir, 
yaptığı yazılı açıklamada, halk 
oylaması sonuçlarının hayırlı 

o lm ası dileğinde bulundu. Tartış-

bir. referandumun kaybedeni olmadığı
na işare t ederek. "Bu değişiklikle 
Türkiye'nin kazandıöıııa inanıyorum 
ama bu sonuçları tüm  Türkiye'nin iyi

i  J  J

okuması gerek iyor dedi.

Standartlar yükselecek
A n k a r a  

T icare t O d as ı 
(ATO) B aşkanı 
G ürse l B aran , 
halk oylamasının 
demokratik bir or
tam d a . h u z u r  
içinde ve vüksek 

katılım la gerçekleştiğ in i belirtti. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 
güçlü Türkiye için atılmış en büyük 
adını o lduğunu  vurgulayan  Baran. 
"Yeni anayasa, sistemdeki tıkanıklıkları 
o r tad an  kaldırarak dem okrasim izin  
s tandartlarım  yükseltecek, milli bir- 
ligimizin ve ekonomimizin daha da 
güçlenmesini, Türkiye'nin uzun vadeli 
stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlay
acaktır" ifadelerini kullandı.

maların geride bırakılıp geleceğe odak- 
laııılması gerektiğini kaydeden Özdebir. 
"Türkiye, hedefleri olan bir ülke. Bu
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hedeflere birlik o lduğum uz müddetçe 
ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Özde-

ATO Başkanı 
Nurettin Öz

debir, referan
dum sonuçla
rını tüm Tür
kiye’nin çok 
iyi okuması 
gerektiğini 
hatırlattı.


