
‘Ankara sanayisini daha iyi desteklemeliyiz’
ASO Meclis Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ankara’nın siyasi yönünün ekonomik 
boyutunu gölgelediğini belirterek, “Başkent’in ekonomik yönünü daha iyi görüp desteklememiz gerekiyor” dedi

ANKARA Sanayi Odası (ASO) ocak ayı ola
ğan meclis toplantısı AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla 
gerçekleşti. Toplantıda yaptığı konuşm ada 
A nkara'nın ekonom ideki önem ine işaret 
eden  Yılmaz, “A nkara 'nın siyası yönü ekono
m ik boyutunu kimi zam an gölgeleyebiliyor. 
A nkara sadece siyasi b ir m erkez değil, aynı 
zam anda çok önemli b ir ekonom ik m erkezi
miz. Sosyal göstergeler bakım ından ilk sırada. 
Yüz binlerce öğrencisi olan üniversitelerin yer 
aldığı b ir il” diye konuştu. A nkara'nın 13 orga
nize sanayi bölgesi ile 2023 hedefleri açısın
dan lokom otif b ir il o lduğunu söyleyen Yılmaz, 
•‘A nkara'nın çok önem li b ir sanayi alt yapısı 
var. Kilogram başına üretim  ve ihracat defteri 
itibariyle son derece önem li b ir ilimiz ve inşal
lah bu konum unu devam  ettirecek. A nkara'nın 
bu ekonom ik yönünü daha iyi görüp destekle
m em iz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye 'n in  belirlenen ekonom ik hedeflere 
ulaşm ası için orta  teknoloji tuzağından sıy
rılarak yüksek  teknolojiye sıçraması gerek
tiğini belirten A nkara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı N urettin Ozdebir, ‘T ürk iye 'de  bu sıç
ram aya öncülük edebilecek en  önem li ilimiz 
Ankara. A nkara'nın ileri teknoloji ü ssü  olarak 
ilan edilm esi ve kam usal politikaların buna 
göre hayata geçirilmesi gerektiğini dile getir
dim . Biz ASO olarak, İstanbul'un fınans ve hiz
m et üssü  olma yolunda yürüdüğü  bir dönem de 
A nkara'nın ileri teknoloji üssü  olarak ilan edil
m esi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. 
A nkara’dan yapılan ileri teknolojili patent-fay- 
dalı model başvurularının yüzde 14'ünün ger
çekleştiğini söyleyen Ozdebir, “AR-GE yapan 
üreticilerin yüzde 15'i, yüksek  teknoloji üre
tim inin yüzde 20'si, AR-GE m ühendislerinin 
yüzde 28’i Ankara'dadır. İleri teknoloji yatı
rım larının yüzde 30'una A nkara ev sahipliği

yapm aktadır. Ankara’nın bu potansiyelinin 
kullanılm ası, harekete geçirilmesi gerekm ek
tedir. Bu yüzden A nkara'nın ileri teknoloji 
üssü  olarak ilan edilm esi yalnızca A nkara için 
değil tüm  Türkiye açısından önem lidir" dedi.


