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7. Büyükelçiler Resepsiyonu Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda büyükelçinin katıldığı 
resepsiyonda 51 ülkeden temsilci bulundu. Resepsiyona milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum örgütle
ri başkanları, ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri ile çok sayıda sanayici katıldı.

51 ÜLKEDEN TEMSİLCİ BULUNDU ----------------

ASO is Dünyası ile yabana 
misyonu bulustuıdu

ASO Başkanı Özdebir 
konuşmasında, "Her 
şeyden önce son bü
yüme rakamları gös
terdi ki Türkiye eko
nomisi tahmin edile
nin ötesinde bir per

formans sergiliyor. 
TÜİK, 2017 yılının ilk 

yarısında Türkiye 
ekonomisinin yüzde 

5.14 büyüme gösterdi
ğini açıkladı.

Haber Merkezi ANKARA

A nkara Sanayi Odası'nm (ASO) iş 
dünyası ile yabana misyon tem
silcilerini biraraya getirerek işbirliği 
imkanlarını artırmayı hedeflediği 
7. Büyükelçiler Resepsiyonu Etnografya Mü

zesi'nde gerçekleştirildi. ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce 
son büyüme rakamları gösterdi ki Türkiye 
ekonomisi tahmin edilenin ötesinde bir per
formans sergiliyor. TÜİK, 2017 yılının ilk ya
rısında Türkiye ekonomisinin yüzde 5.14 bü
yüme gösterdiğini açıkladı. Bu açıklamanın 
ardından finans kuruluşları, kredi derecelen
dirme kuruluşları hepsi birer birer Türkiye'nin 
2017 büyüme rakamlarını yukan revize ettiler. 
Büyümenin bileşenleri incelendiğinde, oldukça 
sağlıklı bir büyüme olduğu net bir şekilde gö
rülmektedir. İkinci çeyrekteki yüzde 5.1'lik bü
yümede yatırımlar 2.8 puan, ihracat ise 2.2 
puan katkı sağlamıştır. Bu dönemde Türkiye

imalat sanayi de önemli bir performans gös
termiştir. 2016 yılının 2. çeyreğinde %4.8, bü
yüyen imalat sanayi bu sene yüzde 6'lık bü
yüme performansı yakalamıştır. Bu rakam 
bizler için ümit vericidir. Çevremizdeki ülkeler 
ile karşılaştırıldığında Türkiye'de üretim kül
türünün oldukça gelişmiş olduğunu görüyoruz. 
Türkiye ekonomisi doğal kaynağa dayalı bir 
ekonomi olmadığından büyüyebilmek için 
üretim yapmış ve imalat kültürü gelişmiştir. 
Bu kültürü daha da geliştirmemiz gerekmek
tedir. 15 Temmuz gibi korkunç bir süreci eko
nomik olarak yalnızca bir çeyrek daralarak 
atlatan, devamında %5 gibi bir ekonomik bü
yüme rakamını yakalayan kaç ülke olabilir? 
Biz sanayiciler olarak bu süreci, yalnızca sosyal 
olarak değil ekonomik olarak da yaşadık. 
Ancak bizlere korku salmaya çalışanlar, um
duklarını bulamadılar. Sunduğum bu tablo, 
Türkiye olarak yapısal bir takım düzenlemeleri 
hayata geçirmek zorunda olduğumuz gerçeğini 
hiçbir şekilde değiştirmemektedir. Bunu bili

yoruz ve kabul ediyoruz. Ülke olarak yapısal 
düzenlemelere odaklanmanın zamanıdır. Özel
likle 2019'a kadar tamamlanması öngörülen 
uyum yasaları ile birlikte, ekonomi açısından 
gerekli yapısal düzenlemelerin de gerçekleş
tirileceğine inanıyoruz. Orta gelir tuzağından 
kurtulması ve belirlenen ekonomik hedeflere 
ulaşması için Türkiye'nin ilk önce şu anda 
içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden 
yüksek teknolojiye sıçraması gerekmektedir. 
Türkiye olarak bu sıçramayı gerçekleştirebilecek 
birkaç il bulunmakta ve bunların başında An
kara gelmektedir. İstanbul'un finans ve hizmet 
üssü olma yolunda yürüdüğü bir dönemde 
Ankara'nın "ileri teknoloji üssü" olarak kur
gulanması ve tüm kamusal politikalann buna 
göre hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ar-Ge 
yapan üreticilerin yüzde 15'i, ileri teknoloji 
üretiminin yüzde 13'ü Ankara'dadır. Ar-Ge 
mühendislerinin yüzde 28'i Ankara'dadır. İleri 
teknoloji yatırımlannınyüzde 30'una Ankara 
ev sahipliği yapmaktadır" dedi.


