
VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN 
DOLAYI ÖZÜR DİLEMİYORUZ!

•  TOBB Başkanı Rltat »sar- 
akiıoglu: “G20'nin en hızlı bü
yüyen ülkesiyiz. OECD içindey
se 2. tonuma yükseldik. Büyü
me rakamlan ülkemize moral 

verdi. ıs âlemi (cm umut ve gü
ven kaynağı oldu. Olumsuz bek

lentilerini ve tahminlerini bo
sa (feartmak suretiyle verdiği
miz rahatsızlıktan dolayı dere 
celendırme kuruluşları ve ulus

lararası kurumlardan ozur d i
lemiyoruz. Tum bu tezvlratla- 

ra kulağımızı tıkadık, ileriye ba
karak yeni bir basarı hfcâyesı 

yazdık. Türkiye'ye güvenip yatı
rıma yapanlar kazandı. Türkiye 
küresel guc olma yolunda yürü
meyi sürdürecek. Sîzler de da 

ha guclü bir ekonomi, daha güç
lü bir Türkiye idn daha cofc üre

tim. yat rım. istih
dam ve ihracat
la bu büyüme- 

yi devam et
tirmeye karar 

lıyız."

•  Türkiye İhracatçı
lar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükeksi:
'İhracatta olduğu g)W 
büyümede de devleri 
geride bıraktık. Yaka

ladığımız bu güçlü büyümede ihra
catçılarımız önemli b r rol oynadı.

•  Müstakil Sanayi
ci ve İşadamları Der
neği (MUSlAD) Baş
kanı Abdurrahman 
Kaan:'8u motivas
yonla girdiğimiz ve ilk 
çeyreğim geride bı

rakmak üzere olduğumuz 2018 y ı
lında da Türkiye ekonomisinin guclü 
buyume performansını sürdüreceği
ni w  en az yüzde 5 civarında büyü
yeceğini lafımın ediyoruz."

•  Anadolu Aslanla- 
j  r ı İşadamları Deme- 
/  gl (ASKON) Baska-

nı Haşan A lı Cesur;
'Is dünyası olarak bo- 

j t j ğ '  yuk bir gurur doy
duk Türkiye dengeli 

bir seklide büyümesini sürdürüyor. 
Sektöre! bazda spesifik desteklerin 
gelmesi ile birlikte 2018 yılının ilk 
iki çeyreğinde cok güzel rakamlarla 
karşılaşacağımızı umuyoruz.’

•Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Başkanı 
Gürsel Baran: 'Eko 
nemi hükümetin des- 
teg ve reel sektörün 
azmiyle basarı hika

yesi yazdı. Ülkeye ve istikrara güve
nin olması, başarıyı getirdi Ekono
miye teshıs erken konuldu ve teda 
viye eksiksiz başlandı.*

•İstanbul Ticaret 
Odası (ITO) Başka
nı Oztürk Oraıt Güdü 
büyüme sadece eko 
nomtnizm değil, böl
ge barısına yapacağı

mız katkıların ve dünyada gelişen 
ülkelere karsı duyulan güvenin de 
teminatıdır. Yüzde 7.4'lük cesur bü
yümeden 2018 de de en kucuk br 
taviz vermeyeceğiz.'

* v . «AnkaraSanayi 
Odası (ASO) Başka
nı Nurettin Ozdefcin 

. -  . ■2017yılındaG20or- 
U  \  /] talamasmm yozde 3.8 
W f  'Jm  oldu&j. Cin'n yüzde 
6.8. Hindistan'ın yüzde 6.4 buyudugu 
b r yılda Türkiye, yüzde 7.4 ile önem 
İl b r basanya imza attı. 2017 sene 
si. yüzde 9.2lik büyüme performansı 
sergileyen sanaytmn y* olmuştur.'


