
BÜYÜKELÇİLER RESEPSİYONUNDA KONUŞAN ASO BAŞKANI OZDEBIR:

tAnkara ileri teknoloji
) üssü olmalı’

İleri teknoloji üretiminin yüzde 13’ünün Ankara’da olduğuna 
dikkat çeken ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “ İstanbul’un finans 
ve hizmet üssü olma yolunda yürüdüğü bir dönemde Ankara’nın 
ileri teknoloji üssü olarak kurgulanması gerekmektedir” dedi

ANKARA Sanayi Odası 
(ASO), Başkent iş dünyası ile 
Türkiye’de görev yapan yabancı 
misyon temsilcilerini bu yıl 
yedincisi düzenlenen resepsi
yonda bir araya getirdi. Etnog
rafya Müzesi’nde gerçekleşen 
resepsiyona milletvekilleri, 
bürokratlar, Barolar Birliği Baş
kanı Metin Feyzioğlu, ATO Başkanı 
Gürsel Baran, IMF Türkiye Daimi 
Temsilcisi Srikant Seshadrı, sivil top
lum örgütleri başkanları, ASO Yönetim 
Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri ile çok 
sayıda sanayici katıldı.

Resepsiyonda konuşan ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, Ankara’nın ülke eko
nomisindeki yerini değerlendirdi. Belir
lenen ekonomik hedeflere ulaşılması 
için Türkiye’nin içinde bulunduğu orta 
teknoloji segmentinden yüksek tekno
loji segmentine sıçraması gerektiğini 
vurgulayan Özdemir, Türkiye'de bu 
sıçramayı gerçekleştirebilecek birkaç 
il bulunduğunu, bunların başında da 
Ankara’nın geldiğini belirtti.

İleri teknolojili patent/fay
dalı model başvurularının yüzde 
14’ünün Ankara’da gerçekleşti
ğine ve AR-GE yapan üreticile
rin yüzde 15’i ile ileri teknoloji 
üretiminin yüzde 13 ünün Anka
ra’da olduğuna dikkati çeken 
Özdemir, “ İstanbul’un finans ve 
hizmet üssü olma yolunda yürü

düğü bir dönemde Ankara’nın ileri tek
noloji üssü olarak kurgulanması ve tüm 
kamusal politikaların buna göre hayata 
geçirilmesi gerekmektedir” değerlen
dirmesini yaptı. AR-GE mühendisleri
nin yüzde 28’inin Ankara’da olduğunu, 
Ankara’nın ileri teknoloji yatırımları
nın yüzde 30’una ev sahipliği yaptığını 
belirten Özdebir, “ îleri teknolojili 13 alt 
sektörün tamamında Ankara rekabet 
gücüne sahiptir. Ankara’nın bu potan
siyelinin geliştirilmesi olmazsa olma- 
zımızdır. Ankara bu potansiyeli ile 
bölgenin AR-GE ve ileri teknoloji üre
tim üssü konumunu önümüzdeki yıl
larda daha da ileriye taşıyacaktır” diye 
konuştu.
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SON açıklanan 
büyüme rakamlarını 
da değerlendiren ASO 
Başkanı Özdemir, 
Türkiye’nin tahminlerin 
ötesinde bir performans 
sergilediğini belirtti. İkinci 
çeyrekteki yüzde 5,1 ’lik 
büyüme rakamını hatırlatan 
Özdemir, büyümede 
yatırımların 2.8, ihracatın 
ise yüzde 2.2 puan katkı 
sağladığını ifade ederek,
“15 Temmuz gibi korkunç 
bir süreci ekonomik 
olarak yalnızca bir 
çeyrek daralarak atlatan, 
devamında yüzde 5 gibi 
bir ekonomik büyüme 
rakamını yakalayan kaç 
ülke olabilir? Açık yüreklilik 
ile söyleyebilirim ki, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ekonomi

yönetimimiz 15 Temmuz 
sonrası dönemde 
zamanında ve yerinde 
tedbirler aldılar. Bizler 
de belirsizliklere rağmen 
üretimden vazgeçmedik, 
bugünlere geldik” 
diye konuştu. Gelişme 
yolundaki ülkelerde 
kalkınma ile sanayinin 
öneminin azalıp, yerini 
hizmet ve ticaret 
sektörlerinin aldığını 
belirten Özdemir, “Biz 
Türkiye sanayicileri olarak 
trendin ülkemizde bu 
şekilde gelişmemesi için 
elimizden geleni yapıyoruz. 
Çevremizdeki ülkeler 
ile karşılaştırdığında 
Türkiye’de üretim 
kültürünün oldukça 
gelişmiş olduğunu 
görüyoruz” dedi.


