
ASO Başkanı Özdebir, "Ankara'nın ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi 
yalnızca Ankara için değil tüm Türkiye açısından önemlidir"dedi

destekleyecek kurumsal bir yapıya kavuştu
rulması gerektiğini belirten Özdebir, şunları 
kaydetti:

“2018’de yeni sermaye yatırımlarının 
hayata geçirilmesi, makine parkurunun 
moderııize edilmesi, genişlemeye yönelik 
yatırımların gerçekleşmesi için hüküm eti
mizin makiııe-teçlıizat harcam alarında yatı
rımcılara destek olacak birtakım tedbirleri 
devreye almasını destekliyoruz. Maliye Ba
kanımız firmaların KDV alacaklarını lıızla 
ödeyecek bir sistem kuracaklarını belirtti. 
Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçi
rilmesini tem enni ediyoruz. Dün Başbakan 
Yardımcımız Recep Akdağ, 93 maddelik 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform 
Paketi’ııi açıkladı. Bu pakette yer alan 65 
m adde icra İflas Kanunu ile ilgili. Tasarıyla 
umarız istismarların ortadan kaldırılacağı, 
ticaretin kuralları içinde, konkordato miies- 
se sesin in daha iyi işleyeceği bir iflas ertele
me hayata geçirilir.”

Ak Parti G enel Başkan Yardımcı
sı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi 
Odasının (ASO) ocak ayı meclis 
toplantısında ekonomiyi değerlendirdi. Bu 

yıl istihdam teşviklerinin devam edeceğinin 
altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Maliye Bakanımızın gönderdiği torba 
kanun düzenlemesinde istihdam  teşvikleriy
le ilgili hüküm ler yer alıyor, im alat sanayisi
ni desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü bir 
ekonomi imalat sanayisinden geçer. Bütün 
sektörler önemli am a im alat sektörü işin 
m otoru. Bu alanda güçlii olduğunuz zaman 
dış şoklara daha dayanıklı olursunuz. Ü ret
kenlik, verimlilik alanında daha 
fazla yol alabilirsiniz.”

Enflasyonla mücadeleye de 
değinen Yılmaz, “2023 hede
finde amacımız yüzde 5 ile 5’iıı 
altına inen bir enflasyon. Türki
ye’nin bunu başarmaması için bir 
sebep yok. Burada veıimlik ve 
rekabet artışının önemli olduğu
nu düşünüyorum .” dedi.

ASO Başkanı Nurettin Ö zde
bir de A nkara'nın ileri teknoloji 
üssü olarak ilan edilmesi gerekti- 
ğini söyledi.

Başkentin, ileri teknolojili patent-faydalı 
model başvurularının yüzde 14’ünü gerçek
leştirdiğine işaret eden Özdebir, ileri tekno
loji yatırımlarının yüzde 30’ıına bu kentin ev 
salıipliği yaptığını bildirdi. Özdebir, “A nka
ra 'n ın  bu potansiyelinin kullanılması, hare
kete geçirilmesi gerekm ektedir. Bu yüzden 
A nkara’nın ileri teknoloji üssü olarak ilan 
edilmesi yalnızca Ankara için değil, tüm 
Türkiye açısından önem lidir” dedi.

Türkiye ve dünya ekonomi
sindeki gelişmelere dikkati çeken 
Özdebir, hem IM F’nin hem de 
Dünya Bankasının küresel bü
yüme tahminlerini yukarı yönlü 
revize ettiklerini hatırlattı. Öz
debir, Türkiye'de yaz aylarına 
kadar enflasyonun aşağıya inme
sini beklediklerinin altını çizerek, 
“Bu süreci iyi değerlendirirsek 
yılın geri kalanında da enflas
yonu kontrol ederek, OVP’deki 

yiizde 7 oranına ya da en azından dün Mer
kez Bankasının açıkladığı yüzde 7,9’luk orana 
rahatlıkla ulaşabileceğimizi talimin ediyo
rum ” diye konuştu.

Reform paketi olumlu
Bu yıl bankacılık üzerinden kredi geniş

lemesinin sağlanması ve piyasadaki canlılı
ğın devam etmesi için Kredi G aranti Fonu
nun sürdürülebilir ve ekonom ik büyümeyi


