
"Bankalara da önemli iş düşüyor"
Ozdcbir, A SO 'nun  m ayıs  ayı meclis  toplantı

sında yaptığı konuşm ada ,  yeni dönem de 
Ankaralı sanayic iler in  m enfaati  için 

çalışarak , sanayinin  önünü açm aya,  ülkenin 
müreffeh yarınlara ulaşması için çalışm aya 
devam  edeceklerini söyledi.

Üretim  yapılmadığı sürece refah sevi
yesinin artırılmasının m üm kün  olmadığını 
belirten Ö zdebir ,  "Bunun için de üretimin 
merkezinde yer alan sanayicilerin vizyoner, 
öngörülü , yenilikçi, dünyayı okuyan ve takip 
eden bir yapıda olması gerekir." diye konuştu.
Son dönem de  döviz kurlarında yoğun hareket
lilik y aşand ığ ına  dikkati çeken  O zdcbir ,  şöyle 
devam  etti:

"Kredi derecelendirm e kuruluşlarından M oody 's  ve S tan
dard and Poor's 'un (S&P) not indirimleri ye tm ezm iş  gibi b i rd e  
yayınladık ları  raporlarla  abartılı kaygılarını dile getirm eleri ,  
küresel risklerle birleştiğinde Türkiye'yi yüksek dcrcccdc riskli 
bir ülke konum una  sokmuştur. G el işm e yolundaki ekonom iler 
içinde T ürk iye  yeniden  riskli gös ter i lm eye  çalış ılmıştır .  Bu 
noktada öncelikle sorgulamamız gereken husus, söz konusu de
ğerlendirm eler ne derece ob jek t i f  ve tarafsızdır? M aalese f  söz 
konusu değerlendirmelerin  ob jek tif  yönleri sınırlı gö rünm ek
tedir."

Ekonominin birtakım sorunları bulunduğunu ancak son dö-
w

nemde döviz kurunda yaşanan oynaklığı ve Türk lirasının diğer 
ge lişm ekte  o lan  para b ir im ler ine  k ıyasla  negatif  ayrışm asın ı 
bunlarla açıklamanın m üm kün olmadığını vurgulayan Ozdcbir, 
"Türkiye ek o n o m is in e  yöne lik .  24 Haziran önces inde  sanki 
kısa vadeli,  çok  önemli bir  sorunla karşı karşıyaymış gibi hava 
estirilmesini doğru bulmuyorum ." ifadesini kullandı. M erkez 
Bankasının faiz artırımıyla faizlerin yüzde 16,5 seviyesine yük
seldiğini, devam ında  bu hafta içinde politika faizine ilişkin sa
de leşm e  hamlesi sonras ında  do la r  kurunun  4 ,60 'ın  altına 
gerilediğini anım satan  Özdebir,  "Bu süreçte tek başına M erkez 
Bankasını sorumlu tu tamayız,  sorun kurumsal değil, sistemsel 
bir sorundur." değerlendirm esinde bulundu.

Özdebir,  özel sektörün borçluluğunda ciddi artış o lduğuna

da değinerek ,  kredilerin yeniden yapılandırılması 
ya da  vadesin in  csncti lm csiy lc  söz konusu 

o lum suz  tesirlerin sınırlı kalacağını söyledi. 
Bu noktada bankalara önemli iş düştüğünü 
vurgulayan  Ö zdebir ,  "Bankaların ,  döv iz  
cinsinden kredileri şu dönem de  daha  uzun 
vadeye yayılacak şekilde yeniden ele  al
ması yerinde olur." dedi.

Türk iye 'n in  enflasyon  ve işsizlik ko
nusunda da istediği noktaya ulaşamadığını 

aktaran Özdebir,  faizin kalıcı şekilde aşağı 
çekilebilmesi için enflasyonun yeniden  tek 

hanelere indirilmesi gerektiğini vurguladı. 
Özdebir, belirsizliklerden ve risklerden o lum 

suz etkilendiklerinin altını ç izerek, "Sanayici olarak 
belirsizlikler azaldığı ö lçüde, riskli de olsa ticari yaşam ın  ge
reğini yerine getirm eye hazırız .  S iyasilerden bek len tim iz  ise 
o lab ild iğ ince  belirsizlik  ortam ı yaratm am ahırıd ır ."  d iye  k o 
nuştu.

24 Haziran'daki seçimlerin belirsizliği ortadan kaldıracağını 
vurgulayan Özdebir,  şunları kaydetti:

"Seçimler sonrası yolumuza çok daha net bir şekilde devam 
e tm e imkanı olacaktır. Bu vesileyle 24 Haziran'daki seçimlerin 
ülkem iz açısından güzel sonuçlar doğurmasını temenni ed iyo 
rum. Dem okrasi  kültürüm üze yakışır bir şekilde bu sürecin ta
m am lanacağ ına  inancım  tam dır  ancak  24 H aziran  seç im 
lerinden ö n ce  yaşanan  kurdaki da lgalanm a, faiz artışı, zayıfla
yan beklentilerin ekonom i üzerinde yaratacağı e tkinin  boyutu, 
özellikle kurdaki dalgalanm anın  süresine bağlı olacaktır. Bek
lentim iz T ürk  lirası varlık lara  olan talebin artacağı ve buna  
bağlı o larak  kurun gevşeyeceği yönündedir.  Bu durum  kur za
rarlarının reci sektörde yaratacağı bilanço riskinin, likidite ris
kine dönüşm esinin  önüne geçecektir."

Ö zdebir ,  Türkiye ekonomisin in  temellerinin sağlam o ldu
ğunu belirterek, "Bizlere düşen, üretimin çarklarını çevirm eye 
devam  e tm ek ,  bunu yaparken  de ihtiyatlı bir iyimserlik içinde 
o lmaktır .  Sanayic iler  o larak  o lab ild iğ ince  m uhtem el riskleri 
göz önünde bulundurarak  faaliyetlerimize devam  etm ek duru
mundayız." şeklinde konuştu. (AA)
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Nurettin Özdebir, "Türkiye 
ekonomisine yönelik,
24 Haziran öncesinde 

sanki kısa vadeli, çok önemli 
bir sorunla karşı karşıyay- 
mış gibi hava estirilmesini 

doğru bulmuyorum." 
dedi.


