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Türkiye'nin kaderini değiştirecek referandumda 'evet' kazandı. Referandum
sonuçlarını değerlendiren iş ve ekonomi dünyası halk oylamasının
sonucunda kazananın Türkiye olduğunu vurguladı.
Evet’ i TV100 mikrofonlarına değerlendiren Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur,
yatırımların hız kazanacağını belirtti. BSO başkanı İsmail Uğur yaptığı açıklamada;
“Cumhurbaşkanı yönetim sistemi ülkemiz için hayırlın olsun. İş dünyası olarakta
inşallah yeni yönetim sistemi ile birlikte anayasamızla birlikte yolumuza devam
edeceğiz. Türkiye'de yatırımlara iş dünyası hızlı bir şekilde devam edecek inşallah."
dedi.
İş dünyası yeni anayasanın huzur, güven ve pozitif istikrarın devamının sağlanması,
kalkınma ve gelişme hamlelerinin devam etmesi için büyük bir adım olduğunu
düşünüyor.
Ekonomik büyümenin ve ihracat artışının sürdürülmesinde, kilit öneme sahip istikrar
için evet’in önemini değerlendiren Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri ermişler de
şu ifadeleri kullandı; “Bizim iş dünyası olarak bakış açımız şu, biz güçlü hükümet,
güçlü yönetim ve bunun yanında da ekonomik istikrar istiyoruz. Hep bunu savunduk
bundan sonrada bunu savunacağız. Çünkü hem dış mihrakların hem de içte olan
ekonomiye yapılan darbelerin ve karışıklıkların önlenmesi ancak güçlü hükümetlerle
güçlü yönetimlerle olur. Bu bağlamda da bundan sonraki süreçte de artık Türkiye'de

karışıklıkların olmayacağı, ekonomiye müdahalenin olmayacağı, bizimde
sanayiciler, tüccarlar olarak önümüze bakacağımız bir döneme giriyoruz inşallah.
Bu sebepten dolayı memnunuz. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye'nin 2023
hedeflerine, dünyanın en iyi ilk 10 ekonomisinde yer alması yolunda bizimde hızlı
adımlar atacağımız ve iş dünyasının önünün açılacağına inanıyoruz" sözleriyle
düşüncelerini belirtti.
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Türkiye, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi için tercihini evet’ten yana
kullanırken, alınan bu sonuç iş dünyasını da memnun etti. Referandumda evet
sonucunun çıkmasının ekonomik ve siyasi istikrar açısından önemli olduğuna dikkat
çeken iş dünyasının temsilcileri, yeni sistemle birlikte Türkiye’nin hızlı bir şekilde
büyümeye başlayacağını ileri sürdü.
GÜÇLÜ EKONOMİ
Referandumda tarihi bir zafere imza atıldığını belirten BSO Başkanı İsmail Uğur, “Türkiye,
güçlü ve ekonomik istikrara oy verdi. ‘Evet’le 2023 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak
ileriye dönük emin adımlarla yürüyeceğiz. Yeni sistem, ülkemizde huzur, güven ve istikrar
sağlayacaktır. İş dünyası sonuçtan memnun” diye konuştu.

YATIRIMLAR ARTACAK
Anayasa referandumu seçim sonucunun iş dünyası tarafından olumlu karşılandığını ifade eden
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, “Demokratik bir oylamanın sonucunda Türk
milletinin yüzde 51’den fazlası tercihini evetten yana kullandı. Türk milleti yeni anayasa ve
cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. İçeride ve dışarıda birçok tehlikeyle karşı karşıyız. İş
dünyası da güçlü iktidar ve istikrar istiyor. Yeni sistemle birlikte Türkiye’nin önü açılacak ve
yatırımlar artacaktır. Türkiye, dünyadaki en büyük ilk 10 ekonomi hedefine ulaşacaktır.
Türkiye, yeni sistemle birlikte büyüyecek, iş dünyası da yeni yatırımlarla istihdamı
arttıracaktır” dedi.
TÜMSİAD: “MİLLETİN İRADESİ İSTİKRAR” DEDİ
Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi için milletin sandıkta
gereken cevabı verdiğini söyleyen TÜMSİAD Şube Başkanı Eşref Koçak, referandum
sonucunu değerlendirdi. “Türkiye’nin büyümesini hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya
çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olmuştu. Ülkemizi
yıpratma girişiminde, bulunmaya devam edenlere gereken cevabı yine milletimizin iradesi
verdi” diye konuştu. Milletimiz 16 Nisan Pazar günü verdiği karar ile daha güçlü bir Türkiye
için ilk adımlarını attığının altını çizen KOÇAK sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet kararı ile
hantal devlet yapısından kurtulmaya yönelik büyük bir adım atıldı; ülkeyi yönetmek iki
dönemle sınırlandırıldı ve ülke idaresinde çift başlılığa son verildi. Sözü ve kararı gerçek
sahibi olan milletimiz halk oylaması ile eline aldı. Bundan sonra her türlü müdahaleye karşı
ülkemiz daha güçlü olacaktır. Evet kararı ile ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin
elini kolunu bağlayan zincirlerin de kırılacağına inanıyoruz.”
HALKOYLAMASI İSTİKRARI İŞARET ETMİŞTİR.
İstikrar ve güveni arttıracak ve gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ekonomik göstergeler
açısından olumlu bir seyre yol açacağını belirten KOÇAK, ‘’İş dünyası olarak beklenti yeni
anayasa onayını müteakip hükümetimizin bütün gücünü Türkiye’nin ekonomik büyümesine
ve mali politikalarına vermesi yönündedir. Bu kapsamda da kısa vadede olumlu havanın
içeride ve dışarıda ekonomik göstergelere yansımasını bekliyoruz. Piyasalara olan güvenin
yükselmesi ile yatırımların ve istihdamdaki artışın devamı ile ekonomik büyümemizin olumlu
yönde gelişmesini bekliyoruz. Anayasa değişikliğinden sonra önü açılan ülkemizde daha fazla
üretim ve daha fazla yatırım gerçekleşecektir’’ dedi.

GELECEĞE VE EKONOMİYE ODAKLANMA ZAMANI
BASİAD Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği(BASİAD), “Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemiyle ilgili Anayasa Referandumu” sürecine ilişkin geleceğe ve ekonomiye odaklanma
zamanı geldiğini söyledi. BASİAD açıklamasında şu görüşlere yer verildi: Referandumlar,
tüm dünyada demokrasi kültürünün parçasıdır. Toplumun demokratik bir olgunluk içinde
verdiği oyun rengine güveniyoruz. Türk halkı refah, barış ve özgürlüklerin güvence altına
alındığı bir toplumsal düzen beklemektedir. Bu toplumsal düzenin demokratik hukuk devleti
ve dışa açık piyasa ekonomisi kuralları altında işlerlik kazanacağı bir gerçektir. Referandum
sürecinin tamamlanmasıyla artık geleceğe ve ekonomiye odaklanma zamanı
gelmiştir. Ekonomik teşviklerin, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, üretim ve
ihracatın artırılmasını amaçlayan Kredi Garanti Fonu’nun bütçe disiplini gözetilerek
etkinliğinin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, yerli üretimin desteklenmesi, nitelikli iş
gücünün geliştirilmesi, teknoloji ve Ar-Ge odaklı politikaların izlenmesi gibi hayata
geçirilecek ekonomik ve yapısal reformlar da sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır.

