
Seçim öncesi Türkiye ekonomisini eleştirenlere bir cevap da Ankara Sanayi Odası Başkanı • • • • 
Nurettin Ozdebir’den geldi. Ekonomin sağlam temeller üzerinde olduğunu belirten Ozdebir. 

Moody’s ve Standard and Poor’s’un raporlarını da objektif bulmadıklarını sövledi.
BUZ ÇARKLARI ÇEVİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ ■  MOODY’S VE S&P’NİN RAPORLARI ABARTILI

ANKARA Sanayi Odası (ASO) Başkanı N urettin  Özdebir, 24 Hazi- SON dönem de döviz kurlarında yoğun hareketlilik yaşandığına dikkati
ran  ’da yapılacak seçimler öncesi, bazı kesimler tarafından  ülke- çeken özdebir, “Kredi derecelendirm e kuru luşlanndan  Moody’s ve

n in  kısa vadede çok büyük b ir sorunla karşı karşıyaymış gibi hava Standard and Poor’s ’u n  (S&P) n o t indirim leri yetm ezm iş g ib i, bir de
estirildiğini söyledi. Özdebir Türkiye ekonom isinin tem elleri sağ- yayınladıkları raporlarla abartılı kaygılannı dile getirm elerine

lam . Bize düşen, ü re tim in  çark lannı çevirmeye devam etm ek, de sert tepki gösterdi. Özdebir, M aalesef bu değerlendirm elerin
bunu  yaparken de iyimserlik içinde olm aktır "ded i. objektif yönleri sı mrlıi görünm ektedir” ifadesini kullandı.



Çarkları çevirmeye
ASO Başkanı Nurettin O/debir. 24 Haziran öncesi ülkenin kısa vadede çok büyük bir sorunla karsı 
karsıyaymıs gibi hava estirildiğini belirterek. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Bize düşen, 
üretimin çarklarını çevirmeye devam etmek, bunu yaparken de iyimserlik içinde olmaktır” dedi.

A NKARA Sanayi 
Odası (ASO) Baş
kanı Nurettin 
özdebir, sanayi- 

1 nin önünü açma
ya, ülkenin müreffeh yarın
lara ulaşm ası için çalışma
ya devam edeceklerini söy
ledi. Mayıs Ayı Meclis Top- 
lantısı’nda konuşan Özde
bir, üretim  yapılmadığı sü
rece refah seviyesinin artı
rılm asının m üm kün olm a
dığını dile getirdi.

MOODY’S VE S&P’YE TEPKİ
özdebir, “Bunun için 

de üretim in merkezinde yer 
alan sanayicilerin vizyoner, 
öngörülü, yenilikçi, dünya
yı okuyan ve takip eden bir

yapıda olması gerekir” ifa
delerini kulandı.

Son dönemde döviz kur- 
lannda yoğun hareketlilik 
yaşandığına dikkati çeken 
Özdebir, “Kredi derecelen
dirme kum luşlanndan Mo- 
ody’s ve Standard and Po- 
or’s’un  (S&P) not indirimle
ri yetmezmiş gibi, bir deya- 
yınladıklan raporlarla abar
tılı kaygılannı dile getirme
leri, küresel risklerle birleş
tiğinde Türkiye’yi yüksek 
derecede riskli bir ülke ko
num una sokmuştur. Çeliş
me yolundaki ekonomiler 
içinde Türkiye yeniden risk
li gösterilmeye çalışılmış
tır. Bu noktada öncelikle 
sorgulamamız gereken hu

sus, söz konusu değerlen
dirmeler ne derece objek
tif ve tarafsızdır? Maalesef 
söz konusu değerlendirme
lerin objektif yönleri sınır
lı görünmektedir" diye ko
nuştu.

BANKA .ARADA
ÖNEML İS DÜŞÜYOR

Ekonominin birtakım 
sorunlan bulunduğunu an 
cak son dönemde döviz ku
runda yaşanan oynaklığı ve 
Türk Lirası’nın diğer geliş
mekte olan para birimleri
ne kıyasla negatif aynşma- 
sını bunlarla açıklamanın 
m üm kün olmadığını vur
gulayan Özdebir, "Türki
ye ekonomisine yönelik, 24

Haziran öncesinde sanki kı
sa vadeli, çok önemli bir so
runla karşı karşıyaymış gi
bi hava estirilmesini doğru 
bulmuyorum" dedi.

Özdebir, özel sektö
rün  borçluluğunda ciddi 
artış olduğuna da değine
rek, kredilerin yeniden ya
pılandırılması ya da vade
sinin esnetilmesiyle söz ko
nusu olumsuz tesirlerin sı
nırlı kalacağını söyledi. Bu 
noktada bankalara önem
li iş düştüğünü vurgulayan 
Özdebir, “Bankalann, dö
viz cinsinden kredileri şu 
dönemde daha uzun vade
ye yayılacak şekilde yeniden 
ele alması yerinde olur” ifa
desini kullandı.

OLMALIYIZ
ÖZDEBİR, belirsizliklerden 
ve risklerden olumsuz et
kilendiklerinin altını çize
rek, “Sanayici olarak be

lirsizlikler azaldığı ölçüde, 
riskli de olsa ticari yasa

mın gereglnl yerine getir
meye hazırız. Siyasilerden 

beklentimiz ise olabildi
ğince belirsizlik ortamı ya- 
ratmamalandır” dedi. Öz
debir, 24 Haziran’daki se
çimlerin belirsizliği orta

dan kaldıracağını vurgula
dı. Başkan özdebir, Türto- 

ye ekonomisinin temelleri
nin sağlam olduğunu belir
terek, “Bizlere düsen, üre
timin çarklarını çevirmeye 
devam etmek, bunu yapar

ken de ihtiyatlı bir iyim
serlik içinde olmaktır. Sa
nayiciler olarak olabildi
ğince muhtemel riskleri 

göz önünde bulundurarak 
faaliyetlerimize devam et
mek durumundayız” dedi.


