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İhracat 2018 büyümesini destekleyecek
Adalet ve Kalkınma Partisi Ge
nel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz, 2018 ihracatının büyü
meye katkı vereceğini söyledi. 
Ankara Sanayi Odası'mn (ASO) 
Meclis Toplantısına katılan 
Cevdet Yılmaz, ihracatın yanı sı
ra ilave istihdam, asgari ücret
teki artışın da iç talebi destek
leyeceğini, yatırımlardaki artış 
ile birlikte büyümeyi üç kanal
dan olumlu etkileyecek bir görü
nüm olduğunu kaydetti. Cevdet 
Yılmaz, Ankant'nın teknoloji yo
ğun üretime katkısı, çok sayıda 
öğrencinin bulunması ve sosyal 
göstergelerde üst sıralarda bu
lunmasının önemli bir potansi
yele işaret ettiğini de vurguladı.

2018’de yüzde 5,5 oranın
da büyüme hedeflendiğini kay
deden Cevdet Yılmaz, “2018’de 
ihracatta çok iyi bir yıl yaşaya
cağız. bu da büyümeyi destek
leyecek. İç talep kapsamında 1 
milyon 378 bin istihdam var, bu
nunla birlikte asgari ücretteki 
artış da iç talebi besleyecek. Bir 
diğer katkı verecek alan da yatı
rımlar. Kapasite kullanım oran
lan fiilen yüzde 100’lük bir nok
taya geldi. Genel olarak 2018’e 
yüksek bir güvenle başladık 
201Tdeki büyüme 2018 yılında

da devam edecek” diye konuştu. 
Yılmaz, Türkiye’nin çeşitli şok
larla karşı karşıya kaldığım be
lirterek, bunlara rağmen eko
nomik büyümesini sürdürdü
ğünü ve istikrarını koruduğunu 
kaydetti. Türkiye'nin yürüttüğü 
Zeytin Dalı operasyonuna da de
ğinen Cevdet Yılmaz, operasyo
nun te rör örgütlerine karşı yürü
tüldüğünü ve başka bir amacının 
da olmadığını vurguladı.

ASO Başkanı 
Enflasyon yumuşak karın
ASO Başkanı Nurettin Özdebir 
de konuşmasında, Ankara'nın 
Türkiye’nin teknoloji merkezi 
olarak konumlandırılması tale
bini tekrarladı. Sanayide verim- 
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lilik sorunu olduğunu kaydeden 
Özdebir, bir diğer öncelik ala
nının da genç nüfus olduğunu, 
Dünya Ekonomik Forumu rapo
runda Türkiye’nin gençlerinin 
ekonomide teknolojik değişime 
hazır olmadığının gözlendiği
ni belirtti. Özdebir, Türkiye'nin 
en önemli sorunlarından biri
nin enflasyon olduğunu belirte
rek, “Türkiye ekonomisinin yu
muşak kamı enflasyondur. Baz 
etkisiyle yaz aylarına kadar dü
şüş olacak en azından bu süreci 
iyi değerlendirerek enflasyonla 
mücadele etmeliyiz” dedi.

Kredi Garanti Fonu programı
nın başarılı olduğunu, 2018’de 
de devamı yönündeki karardan 
memnuniyet duyduklarım belir

ten Özdebir, “2018 senesinde de 
bankacılık kanalı üzerinden kre
di genişlemesinin sağlanması ve 
piyasadaki canlılığın devam et
mesi için KGF sürdürülebilir ve 
ekonomik büyümeyi de destek
leyecek bir şekilde devamlılık arz 
eden kurumsal bir yapıya kavuş
turulmalıdır” şeklinde konuştu.

2018'de 3 mobilya fuan
Bu arada ASO Mobilya Sanayii 
Meclis Üyesi Ercan Ata, Türki
ye'nin mobilya sektöründe çok 
iyi bir konumda olduğunu ancak 
fuar rekabeti yaşandığını belirt
ti. Ata, “2018’de 3 tane uluslara
rası fuar olacak. Müşterilerimiz 
hangisine geleceğini şaşırıyor. 
Bu önlenmeli” diye konuştu.
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