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'Türkiye'nin yumuşak karnı 
81 milyonu etkileyen cari açık1
24 Haziran seçimleri öncesi eko
nomide kısa vadeli sorunlarla 
karşı karşıyaymış gibi bir hava 
yaratılmasını doğru bulmadığını 
dile getiren Ankara Sanayi Oda
sı (ASO) Başkanı Nurettin Öz- 
debir, Türkiye’nin yumuşak kar
nının 81 milyonu etkileyen cari 
açık olduğunu söyledi.

ASO, seçimlerden sonra ye
ni dönemin ilk meclis top- 
lantısmı gerçekleştir- 
di. Toplantıda konu-

• •

şan Ozdebir, Merkez 
Bankası’nm sadeleş
tirme uygulamasının 
faiz artışından daha 
etkili olduğunu vurgula-

• • • 

dı. Ozdebir, “insanın neresi ağ
lıyorsa canı oradadır derler. Tür
kiye’nin de yumuşak karnı 81 mil
yonu etkileyen cari açık. Borçların 
çevirebilmesi için nisan, mayıs 
aylarında üst üste binen ödeme
lerden dolayı her ay onar milyar 
dolar ödemek mecburiyetindey
dik. Piyasadan çıkan bu miktar 
yumuşak kamımız olan cari açık
la biıieşerek bu dönem içerisin
de gelen para miktarının az olması 
ve fonların Türkiye’de yatırım ya-

püabilirliğinin aşağıya çekilmesi 
de bir takım kuraklık yaratmıştır” 
açıklamalarında bulundu. Gün- 
demdekilerin dün ortaya çıkmış 
yadaerken seçimkaranndan son
ra gerçekleşmiş sorunlar olma-

• •

dığını aktaran Ozdebir, “Türkiye 
olarak uzun zamandır bu ekono
mik sorunlar ile boğuşuyoruz. Hal 
böyleyken bir anda, sanki bu so

runlar bugün ortaya çıkmış 
gibi bir hava estirilme

sinin iyi niyetli olma
l ı* ’ H  Ĉ 1 kanaatindeyim" 

diye konuştu. Mer
kez Bankası'nm artı

rımıyla faizlerin yüzde 
16,5 seviyesine yükseldiği

ni, devamında sadeleşme ham
lesi sonrasında dolar kurunun 
4,60'm altına gerilediğini anım-

• •

satan Ozdebir, “Bu süreçte tek ba
şına Merkez Bankası'm sorumlu 
tutamayız, sorun kuramsal değil, 
sistemsel bir sorundur” değer
lendirmesinde bulundu. 24 Ha- 
ziran'daki seçimlerin belirsizliği 
ortadan kaldıracağını da vurgula-

• •

yan Ozdebü’, Türkiye ekonomisi
nin temellerinin sağlam olduğunu 
sözlerine ekledi.


