
İŞ DÜNYASI REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ:

Şimdi çalışma ve 
üretme zamanı
İş dünyasının önde gelen kuruluşları, ‘Seçim geride kaldı, 

artık Türkiye için çalışma ve üretme zamanı’ mesajını verdi
'GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYELİM'
ATO Başkanı Gürsel Baran: “Büyük 
Türkiye’yi, çocuklarımızın geleceğini 
80 milyon hep beraber sağduyu ile 
inşa etmek üzere çalışmalıyız.”

'TARTIŞMALARI BIRAKALIM'
ASO Başkanı Nurettin Özdebir: “Tar
tışmaları bırakıp geleceğe odaklan- 
malıyız. Türkiye’nin yeni bir büyüme 
hikayesine ihtiyacı var.” 5'te



İŞ DÜNYASI REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ:
ÇALIŞMA VE ÜRETME ZAMANI

Ankara’da iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının temsilcileri referandumun yüksek katılımla ve huzur içinde geçmesinin memnun 
edici olduğunu belirtti. İş adamları, ‘seçim geride kaldı, artık Ankara ve Türkiye için çalışma ve üretme zamanı’ mesajını verdi

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet 
Sistemi’nin kabul edildiği 
referandumun ardından iş 

dünyasından önemli açıklamalar geldi. 
Başkent’i temsil eden kuruluşların 
temsilcileri yaptıklan açıklamalarda, umut 
dolu mesajlar verdi. Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Sandık 
geride kaldı, artık aydınlık geleceğimiz için 
durmadan yorulmadan çalışma günüdür” 
dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir de, sonuçlann 
Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Artık 
geleceğe odaklanmalıyız” diye konuştu. 
İşte referandum sonrası iş dünyasının 
mesajları:

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

‘ Durmadan, yorulmadan’
"TÜRKİYE ekonom isi, rekabet 

gücünü giderek artıran bir 
d inam izm  ve istikrarlı bir büyüme 
içerisindedir. Beklentimiz, 
ekonom ik istikrarın kalıcı hale 
gelmesidir. Türkiye 'n in yakın 
siyasi tarih ine baktığım ızda, 
ilerleme ve kalkınm anın, siyasi 
istikrarın sağlandığı dönem lerde 
gerçekleştiği görü lm ekted ir.
Sorunlu bir coğrafyada yer alan 
Türkiye, ancak güçlü b ir ekonom i 
ile ayakta kalabilir. Yeni Anayasa 
kalıcı bir güven ve istikrar ortam ın ı 

tesis edecektir. Büyük Türkiye'yi, 
çocuklarım ızın geleceğini 80 
m ilyon hep beraber sağduyu ile 
inşa etm ek üzere çalışmalıyız.
Türkiye'nin kaybedecek vakti 
yok. Sandık geride kaldı, artık 
aydınlık geleceğim iz için durm adan 
yorulm adan çalışma günüdür.
İş dünyası daha çok üretm ek, 
daha çok ihracat yapm ak, daha 
çok kazanmak, işini, ticaretin i 
büyütm ekten başka b ir şey 
düşünm üyor."

ASO BAŞKAM NURETTİN ÖZDEBİR:
‘Ülkenin yeni bir büyüme 
hikayesine ihtiyacı var’

"Artık tartışmaları geride 
bırakıp geleceğe odaklan- 
malıyız. Türkiye hedefleri 
olan bir ülke. Bu hedeflere 
birlik olduğumuz müddetçe 
ulaşabiliriz. Artık süratle 
Türkiye'nin sorunlarına, üre
tim e ve ekonomiye odak- 
lanmalıyız. Türkiye'nin yeni 
bir büyüme hikayesine ihti
yacı var. Başta hukuk sis
temi olmak üzere, adli 
ve idari yargı reformla
rını, işgücü piyasaları refor
munu, kamu harcama 
verimliliği ve reformunu, 
yatırım ve üretim ortamını 
iyileştirecek yapısal reform 
ları ve eğitim sisteminin 
ve özellikle mesleki eğitim 
reform unun süratle gerçek
leştirilmesi için çaba göster
meliyiz" dedi.


