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Referandum sonucunu değerlendiren Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: 

 

Yeni dönemde yatırım, üretim,  

ihracat ve istihdamın artışına odaklanmalıyız 
 

Türkiye’nin anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu, demokrasiye yakışır yüksek bir katılım ve huzur 

ortamında geride bırakmasıyla birlikte iş dünyasının sorunlarının çözümüne odaklanılmasını beklediklerini belirten 

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, “Yeni dönemde hep birlikte yatırım, üretim, 
ihracat ve istihdamın artmasına yönelik 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasını sağlamamız gerekmektedir” dedi. 

Türk demokrasisi için bir dönüm noktası niteliğini taşıyan 16 Nisan Anayasa Referandumu’nun 

tamamlanmasını Türkiye’nin önündeki belirsizliklerin aşılması anlamında önemli bir adım olarak 
değerlendirdiklerini vurgulayan Menevşe, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Öncelikle Batı demokrasilerine örnek olabilecek bir katılımla huzur ortamında yapılan referandumun ülkemiz 

ve milletimiz için olumlu gelişmelere vesile olacağına gönülden inanıyoruz. Referandum sonucunda çıkan kararın 
kaybedeninin olmadığını, bunun Türk milletinin ortak kararı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve demokrasinin en 

temeli sayılan sandık sonucuna saygı gösterilmesi düşüncesindeyiz. Bu anlamda referandum öncesindeki ve 

sonrasındaki tartışmaları geride bırakmak gerekmektedir. Çünkü yeni dönemde hepimize büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Özetlemek gerekirse referandumun sonuçları, Türk milletinin güven ve istikrar ortamının devamı 

yönünde mesaj verdiğini göstermektedir. Referandumun sonucuna odaklanılmasından dolayı belirsizlikler yaşayan 

Türk ekonomisi ve bürokrasinin 17 Nisan tarihinden itibaren yeniden ivme kazanacağını, özel sektörümüzün önünü 
daha rahat görebileceğinden üretim ve yatırım bakımından oldukça rahatlayacağına inanıyoruz.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bürokrasideki ve diğer karar alma makamlarındaki sıkıntıların 

azalmasını sağlayacağını, bu doğrultuda iş dünyasının beklentilerinin karşılanmasında rahatlama sağlanacağından, 

yatırım üretim, ihracat ve istihdamın artışına yönelik hedeflerin yakalanmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Türk özel sektörü böylelikle 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyebilmesini sağlayacak motivasyona 

kavuşacak; işsizlik, enflasyon, yatırım, üretim, ihracat konularında önemli bir ivme yakalamış olacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iş dünyasının bu hedeflere katkısını en üst boyuta taşıyacak adımların atılmasını 
sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte ekonominin ana gündem maddesi olarak ele alınmasını 

ve ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak yapısal reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz.” 

 


