
"Merkez Bankası 
tek sorumlu değil"

ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, "Türkiye 
ekonomisine yönelik, 
24 Haziran öncesinde 
sanki kısa vadeli, çok 
önemli bir sorunla karşı 
karşıyaymış gibi hava 
estirilmesini doğru 
bulmuyorum"dedi. 
Merkez Bankasının 
faiz artırımıyla 

faizlerin yüzde 16,5 seviyesine yükseldiğini, 
devamında bu hafta içinde politika faizine 
ilişkin sadeleşme hamlesi sonrasında 
dolar kurunun 4,60'ın altına gerilediğini 
anımsatan Özdebir,"Bu süreçte tek başına 
Merkez Bankasını sorumlu tutamayız, sorun 
kurumsal değil, sistemsel bir sorundur" 
değerlendirmesinde bulundu.»  4'te



"Sorun kurumsal degiı, sistemsel"
Ankara Sanayi Odası Haziran öncesinde sanki

(ASO) Başkanı Nurettin /ğ
Özdebir, "Türkiye i
ekonomisine yönelik, '1
24 Haziran öncesinde 1
sanki kısa vadeli, çok }
önemli bir sorunla karşı 
karşıyaymış gibi hava 
estirilmesini doğru bulmuyorum" 
dedi. Özdebir, ASO 'nun mayıs 
ayı meclis toplantısında yaptığı 
konuşmada, yeni dönemde 
AnkaralI sanayicilerin menfaati 
için çalışarak, sanayinin önünü 
açmaya, ülkenin müreffeh 
yarınlara ulaşması için çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi. 
Üretim yapılmadığı sürece 
refah seviyesinin artırılmasının 
mümkün olmadığını belirten 
Özdebir,"Bunun için de üretimin 
merkezinde yer alan sanayicilerin 
vizyoner, öngörülü, yenilikçi, 
dünyayı okuyan ve takip eden 
bir yapıda olması gerekir" diye 
konuştu.

Ekonominin birtakım 
sorunları bulunduğunu ancak son 
dönemde döviz kurunda yaşanan 
oynaklığı ve Türk lirasının diğer 
gelişmekte olan para birimlerine 
kıyasla negatif ayrışmasını 
bunlarla açıklamanın mümkün 
olmadığını vurgulayan Özdebir, 
"Türkiye ekonomisine yönelik, 24

kısa vadeli, çok önemli bir 
sorunla karşı karşıyaymış 

t gibi hava estirilmesini 
doğru bulmuyorum." 
ifadesini kullandı. 

i Merkez Bankasının faiz
artırımıyla faizlerin yüzde 

16,5 seviyesine yükseldiğini, 
devamında bu hafta içinde 
politika faizine ilişkin sadeleşme 
hamlesi sonrasında dolar 
kurunun 4,60'ın altına gerilediğini 
anımsatan Özdebir, "Bu süreçte 
tek başına Merkez Bankasını 
sorumlu tutamayız, sorun 
kurumsal değil, sistemsel bir 
sorundur" değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye'nin enflasyon ve 
işsizlik konusunda da istediği 
noktaya ulaşamadığını aktaran 
Özdebir, faizin kalıcı şekilde aşağı 
çekilebilmesi için enflasyonun 
yeniden tek hanelere indirilmesi 
gerektiğini vurguladı. Özdebir, 
belirsizliklerden ve risklerden 
olumsuz etkilendiklerinin 
altını çizerek, "Sanayici olarak 
belirsizlikler azaldığı ölçüde, 
riskli de olsa ticari yaşamın 
gereğini yerine getirmeye hazırız. 
Siyasilerden beklentimiz ise 
olabildiğince belirsizlik ortamı 
yaratmamalarıdır"diye konuştu.


