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Ankara iş dünyası temsilcileri 
yeni hükümetin reformları 
hızlandıracağını söyledi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı 
Gürsel Baran, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan 

Erdal ve ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, 
65. Hükümet’teki yeni görev dağılımının istikrar 

ortamını daha da güçlendireceğini söyledi. 5 ’TE



Ankara iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından onaylanan 65. Hükümetin reformları hızlandıracağına inandıklarını belirtti

Ankara iş dünyası tem
silcileri ve sivil top
lum kuruluşları 
Bakanlar Kurulu’nda 
yapılan değişikliği 

değerlendirdi. îşte Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, Ankara Sanayi Odası 
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Gürsel 
Baran, MÜSİAD 
Ankara Başkanı İlhan 
Erdal ve Ankara 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
(ANKESOB) Başkanı 
Mehmet Yiğiner, 65.
Hükümet*teki yeni 
görev dağılımının ülkedeki istikrar 
ve güven ortamını daha da güçlen
direceğine inandıklarını söyledi.

‘ İSTİKRAR GÖSTERGESİ”
Başbakan Binali Yıldırım tara

fından açıklanan kabine revizyonu
nu olumlu karşıladıklarını belirten 
TESK Genel Başkanı Palandöken, 
“Ekonomi kurmaylarının yerini 
koruması ekonomide gidişatın iyi 
olduğunun bir göstergesidir. Yeni, 
tecrübeli ve icraatçı bakanların 
görevinde kalması esnaf ve sanat
kar camiası olarak bizleri sevindir
di. Ekonomi yönetimi güven verme
ye devam ediyor” dedi.

ASO Başkanı Özdebir, Başbakan 
Binali Yıl dirim’m  yeni reformla
ra yeni bir enerji katarak devam 
ederken bir yandan da 2019 
Cumhurbaşkanlığı ve milletve
killiği seçimlerine taşıyacak bir 
kabine açıkladığını ifade ederek, 
“Değişiklerden son derece memnu
nuz. Mehmet Ş im şek’in yerinde kal
masıyla ekonomi Mehmet Ş im şek’in 
koordinasyonuna bırakılmış gözü
küyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal 
üretim reformu paketinde, kanun 
çıkartırken sanayicisinin lehine, 
üretimi destekleyen müthiş karar
lara imza atmıştı. Maliye Bakanı 
Naci Ağbal’n görevine devam

etmesinden büyük bir mutluluk 
duyuyorum. Jiilide Sarıeroğlu’nun 
endüstriye ilişkiler üzerine mastır 
yapması ve sendika tecrübesi olma
sı sebebiyle çalışma hayatını önem
li katkılar sağlayacağını düşünüyo
rum. Yeni kabine değişikliği mevcut 
politikaların devam edeceğinin 
teminatı, ekonomide istikrar sağla
nacağının göstergesi” diye konuş
tu.

İNANIYORUZ'
ATO Başkanı Baran ise, 

Türkiye’nin ekonomide yeni ham
lelerle atılım yapacağını belirterek, 
“İş dünyası olarak yeni hükümetin

ekonomiyi 2023 hedeflerine koş
ması beklentisi içindeyiz. Yapılan 
değişiklikle daha da dinamikleşen 
hükümetin ekonomimizde başlatı
lan reformları daha ileriye taşıya
rak tamamlayacağına inanıyoruz. 
Türkiye 15 yıldır ekonomide ve 
siyasette istikrarlı bir dönem yaşı
yor” dedi.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan 
Erdal da Bakanlar Kurulu'nda yapı
lan kabine revizyonunun ülkemizin 
sosyal, siyasal ve ekonomik alanda 
kalkınma ve yükselme hızını artır
ması, sürdürülebilir politikaların 
hayata geçirilmesi açısından önemli 
bir değişim olduğu söyledi.
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