
AnkaralI iş çevreleri, halk oylamasının sonucunda kazanının Türkiye 
olduğunu ve ülkede demokrasinin standartlarının yükseleceğini belirtti
"GUÇLU TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ ADIM"
ANKARA Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, tartışmaların 
geride bırakılıp geleceğe odaklanılması gerektiğini kaydederek, 
"Türkiye, hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere birlik olduğumuz 
müddetçe ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Ankara Ticaret Odası 
Başkanı Gürsel Baran da halk oylamasının demokratik bir ortamda, 
huzur içinde ve yüksek katılımla gerçekleştiğini belirtti. Baran, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlü Türkiye için atılmış en 
büyük adım olduğunu vurguladı.

"REFORMLARIN ÖNÜ AÇILDI"
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, halk oylamasının bittiğini artık 
ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtirken, İMKON Başkanı 
TahirTellioğlu,"Milletin iradesi'evet'ile tecelli etmiştir. Bu iradeye 
saygı göstermek demokrasinin gereğidir"dedi.TESK Başkanı 
Bendevi Palandöken, halk oylaması sonucunda yeni bir dönemin 
başlayacağını hatırlattı.TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman 
da, "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı olan ekonomik ve yapısal 
reformların hayata geçirilmesinin önü açılmıştır"diye konuştu.»  4'te



Başkent'teki iş dünyası temsilcileri 16 Nisan Halk Oylaması'nda çıkan sonuçtan memnun olduklarını bildirdi
A nkaralI iş çevreleri, halk 

oylamasının sonucunda 
kazanının Türkiye 

olduğunu ve ülkede demokrasinin 
standartlarının yükseleceğini 
belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, yaptığı 
yazılı açıklamada, halk oylaması 
sonuçlarının hayırlı olması 
dileğinde bulundu.

Tartışmaların geride bırakılıp 
geleceğe odaklanılması gerektiğini 
kaydeden Özdebir, "Türkiye, 
hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere 
birlik olduğumuz müddetçe 
ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Özdebir, referandumun 
kaybedeni olmadığına işaret 
ederek, "Bu değişiklikle Türkiye'nin 
kazandığına inanıyorum ama

bu sonuçları tüm Türkiye'nin 
iyi okuması gerekiyor. 
Vatandaşlarımız, demokratik 
bir olgunluk içinde, tercihlerini 
sistem değişikliği doğrultusunda 
kullanmışlardır. Yüksek bir 
katılım oranı ile alman bu karara 
tüm dünyanın saygı 
duyması gerekir." 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Gerginliklerin 
ülkeye bir fayda

getirmeyeceğini belirten Özdebir, 
artık ülkenin sorunları, üretim ve 
ekonomiyle ilgilenilmesi çağrısı 
yaptı.

Türkiye'nin yeni bir büyüme 
hikayesine ihtiyacı olduğunu 
kaydeden Özdebir, açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi:

Başta hukuk sistemi 
olmak üzere adli ve idari yargı 
reformlarını, iş gücü piyasaları 
reformunu, kamu harcama 

verimliliği ve reformunu, 
yatırım ve üretim ortamını 

iyileştirecek yapısal 
reformları ve eğitim 

sisteminin ve özellikle 
mesleki eğitim 
reformunun süratle 
gerçekleştirilmesi için 
çaba göstermeliyiz."


