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İH om iye odaklanma zamanı
6 AYDIR Türkiye 'n in  gündem ini 
belirleyen tartışm ada seçmen 
son sözü söyledi. M ille tin  kara
rının hayırlı olmasını d iliyorum . 
Anayasalar top lum sal sözleş
m elerd ir ve uzun öm ürlü o lab il
m eleri için en geniş m utabakatla

yapılması te rc ih  edilir. Ö nüm üz
deki dönem de atılacak adım 
larda bu hassas denge m utlaka 
d ikkate alınarak hareket edilm eli. 
D iğer ta ra ftan  artık  tartışm aya 
son verip bir an önce ekonomiye 
odaklanmalıyız.

Markaların büyüme
hamlesi sürecek
TURK markalarının yeni dönemde 
de yurt dışı büyüme hamlesinin 
süreceğini öngörüyoruz. Yurt iç in
de döviz artışından kaynaklanan 
sıkıntıların düzenlemelerle sona 
ereceğini üm it ediyoruz.

Yatırım ortamı iyileşmeli
TARTIŞMALARI geride bırakıp ge
leceğe odaklanılması gerek. Türkiye, 
hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere 
birlik olduğumuz müddetçe ulaşabi
liriz. A rtık ülkenin sorunları, üretim  
ve ekonomiyle ilgilenilmesi lazım. 
Başta hukuk sistemi olmak üzere

adli ve idari yargı reformlarını, iş gü
cü piyasaları reformunu, yatırım ile 
üretim  ortamını iyileştirecek yapısal 
reformları ve eğitim  sisteminin ve 
özellikle mesleki eğitim  reformunun 
süratle gerçekleştirilmesi için çaba 
göstermeliyiz.

Güçlü dinamikleri 
hayata geçipfiijüi
DAHA çok üretim, daha çok ihracat 
için Türkiye, güçlü dinamiklere sahip.
Özellikle ekonomi yönetim inden alacağı 
kararlarla bu dinamikleri harekete geçi
rip, iş dünyasının önünü açacak adımları 
atmasını bekliyoruz.

Türkiye'nin gücü artacak
TÜRKİYE'NİN referandumda verdi- ye'nin gücünü artıracak çalışmaların

Daha çok üretmek istiyoruz
stra te jik  hedeflerine ulaşmasını 
sağlayacak. İş dünyası, daha çok 
üretm ek, daha çok ihracat yap
mak, daha çok kazanmak, işini, 
tica re tin i büyütm ekten başka bir 
şey düşünm üyor.

YENİ anayasa, sistem deki t ı 
kanıklıkları ortadan kaldırarak 
dem okrasim izin  standartlarını 
yükseltecek, m illi b irliğ im iz in  ve 
ekonom im izin  daha da güçlen
mesini, Türk iye 'n in  uzun vadeli

ği kararı ülkemiz için iyiliklere vesile 
olmasını dileriz. Türkiye'nin daha da 
güçlü bir birlik içinde bundan sonra 
da her alanda büyümesini sürdü
receğine yürekten inanıyoruz. İş 
dünyasının temsilcileri olarak, Türki-

devamlılığını görmekten büyük bir 
memnuniyet duyarız. Ülkemizin bü
yümesine, yüksek teknolojili üretim  
kabiliyetlerini geliştirmeye, istihda
mı arttırmaya katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.
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