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Özdebir: U 
vazgeçmedik,
Ekonominin durabileceği söylentileri ile 
başlayan 2017 yılında 9 ayın geride kaldığını 
belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
“Tüm belirsizliklere rağmen üretimden 
vazgeçmedik, sebat ettik. Türkiye 
ekonomisi tüm dünyaya nasıl sağlam bir 
ekonomi olduğunu gösterdi” dedi

ANKARA Sanayi 
Odası (ASO) Başkanı 
N urettin özdebir, ASO 
eylül ayı olağan meclis 
toplantısında gündem deki 
ekonom ik gelişmeleri 
değerlendirdi. Türkiye 
ekonomisinin 15 Temmuz 
gibi zor bir süreç ile 
karşı karşıya kalm asına 
rağm en başarı hikayesine 
imza attığını söyleyen 
Özdebir, TÜlK tarafından 
açıklanan büyüm e 
rakam larını hatırlattı. 
Türkiye ekonom isinin 
yüzde 5.1 oranında 
büyüdüğüne dikkat çeken 
Özdebir, “Büyüm enin 
bileşenleri incelendiğinde, 
yatırım ların 2.8 puan, 
ihracatın ise 2.2 puanlık 
katkı sağladığı görülüyor. 
Büyüm e rakam ının 
yanı sıra büyüm enin 
kompozisyonu bize 
ekonom inin ikinci 
çeyrekte istediğimiz 
perform ansta 
gerçekleştiğini gösteriyor” 
diye konuştu. 2016

yılının 2. çeyreğinde 
yüzde 4.8, 2015’in aynı 
dönem inde ise yüzde 
5.8 büyüyen im alat 
sanayinin bu sene yüzde 
6’yı aşan b ir büyüm e 
perform ansı yakaladığını 
belirten Özdebir,
“Büyüme rakam ları 
ile som utlaştırılan bu 
perform ans bize, tüm  
zorluklarına rağm en 
Türk sanayicisinin 
yoluna devam ettiğini 
gösterm ektedir” dedi.
H er an ekonom inin 
durabileceği söylentileri 
ile başlayan 2017 yılında 
9 ayın geride kaldığını 
belirten ASO Başkanı 
N urettin özdebir, “Ancak 
geldiğimiz nokta itibari ile 
çok şükür görüyoruz ki, 
Türkiye ekonomisi bugün 
tüm  dünyaya nasıl sağlam 
bir ekonomi olduğunu 
bir kez daha göstermiş 
durum dadır. Bizler de 
belirsizliklere rağm en 
üretim den vazgeçmedik, 
sebat e ttik” dedi.

Seçim öncesi son toplantı
4 yıllık dönem in son meclis 

toplantısını yaptıklarını belirten 
Özdebir, ekim ayındaki oda organ 
seçimleriyle ilgili dileklerini şu 
sözlerle anlattı: "Umarım  önüm üz
deki dönemde de sizlerle birlikte 
oluruz. Çok daha keyifli, çok daha 
verimli ve üretken bir medis 
çalışması yaparız. Önümüzdeki 
dönemde ASO  ve ülke ekonom i
sine katkıda bulunacak, fikriyle, 
duruşuyla davranışıyla fayda 
sağlayacak arkadaşların aramız
da olmasını diliyorum. Hepinize 
hayırlı seçimler temenni ediyorum. 
Ülkem iz için Odam ız için Ankara 
sanayisi için iyi bir seçim süreci 
yaşayacağımıza olan inancımla 
hepinize başarılar diliyorum."


