
ANKARA 2023 
YÖN VERECEK

ANKARA Sanayi Odası’nın Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısfna katılan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkentin sadece siyasi değil, 
Türkiye için ekonomi anlamında İstanbul’dan sonra ikinci önemli bir değere

sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, “Yüz bin
lerce öğrencisi olan üniversitelere ev sa- 

, hipliği yapan, önemli bir sanayi alt yapısı
olan Ankara, ülkemizin 2023 hedefleri acı
sından lokomotif bir il” dedi. ASO Başkanı, 
Nurettin Özdebir ise, Türkiye’nin hain dar

be girişiminin üzerinden bir 
yıl geçmeden yeniden bü

yüme patikasına 
döndüğüne dikkati 

çekti.#411



A n k a r a  Sanayi 
Odası (ASO) Ocak 
Ayı Olağan Mec
lis Toplantısı’n- 
da AK Parti Cenel 

Başkan Yardımcısı Cevdet Yıl- 
maz’ı ağırladı. Yılmaz toplan
tıda yaptığı konuşmada, baş
kentin ekonomik lokasyonda- 
ki önemine değinerek, “An
kara’nın siyası yönü ekono
mik boyutunu kimi zaman 
gölgeleyebiliyor. Ankara sade
ce siyasi değil, aynı zamanda 
çok önemli bir ekonomi mer
kezimiz. İstanbul'dan sonra 
ekonomide ikinci büyük ili
miz. Sosyal göstergeler bakı
mından ilk sırada” dedi. Yıl
maz, “Yüz binlerce öğrencisi 
olan üniversitelerin yer aldığı 
Ankara, çok önemli sanayi alt 
yapısı olan, 13 Organize sana
yi Bölgesi bulunan, ülkemizin 
2023 hedefleri açısından loko
m otif bir il. Kilogram başına 
üretim ve ihracat değeri itiba
riyle son derece önemli bir ili
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miz ve İnşallah bu konumunu 
devam ettirecek. Ankara’nın 
bu ekonomik yönünü daha iyi 
görüp desteklememiz gereki
yor” diye konuştu.

HAREKAT GÜVENİ 
GÖSTERDİ

ASO Başkanı Nurettin 
özdebir ise, Türkiye’nin  ar

tık  eskisi gibi olm adığını 
belirterek, “FETÖ’nün ha
in  darbe g irişim in in  üzerin
den bir yıl geçm eden büyü
m e patikasına yeniden dö
n en  , bir yıl sonrasında yüz- 
de 11,1 ’lik büyüm e perfor
m ansı ile tüm  dünyada bü
yüm e lideri o lan , aynı dö
nem de im alat sanayi yüz

de 15’e yakın büyüyen bir 
Türkiye ile karşı karşıyayız" 
ifadelerini kullandı. Baş
kan özdebir, A frin’de yü
rütülen Zeytin Dalı Hare
katım ın  Türkiyeınin güçlü 
oluşunun ve ekonom isinin 
n e derece sağlam  olduğu
nun bir göstergesi olduğu
nu dile getirdi.

2017 yılı merkezi bütçe
de basanlı bir performans 
ortaya konulduğunun altı
nı dzen ASO Başkanı Nuret
tin özdebir. “Temel beklen
timiz, Kredi Garanti Fonu 
(KGF)’ye yönelik düzenle
melerin kurumsal hale gel
mesidir. KGF su anda ken
dine tanınan 250 milyar 
T llik  kefalet limitinin yak
laşık 200 milyar TL'lik kıs
mını kullanmış durumdadır.
2018 senesinde de banka
cılık kanalı üzerinden kredi 
genişlemesinin sağlanması 
ve piyasadaki canlılığın de
vam etmesi için KGF sürdü
rülebilir ve ekonomik bü
yümeyi de destekleyecek 
bir şekilde devamlılık arz 
eden kurumsal bir yapıya 
kavuşturulmalıdır dedi.


