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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   70 

R. TARİHİ:  10.09.2019 

Gündem: Yeni Oluşumdan Ekonomiye Bakış, ABD Ticaret Bakanı, İFM, İç Tasarruflar 

YENİ OLUŞUMDAN EKONOMİYE BAKIŞ 

Siyasette yeni oluşumların gündem olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Bu oluşumlardan birisinin lideri 

konumunda olan Ali BABACAN’ın ekonomi ile ilgili değerlendirmeleri: “Ekonomik kriz çözülür. Tecrübeli 

Ekonomik kriz yöneticisi özelliğimiz var. Daha önce, 34 yıl çift haneli, üç haneli enflasyon olmuş bu 

ülkede 2 yılda tek haneye indirdik, paradan 6 sıfırı attık. Bunları iki yılda yaptık. Ekonomide rasyonalite 

olduktan sonra çabuk toparlanıyor işler. 

Adalet, özgürlük ve ekonomi herkesi ilgilendiriyor. Bu sorunları çözme kapasitesinin ve niyetinin bizde 

olduğunu da görüyor insanlar. Niyet ve kapasite.  

İlke ve değerlerden uzaklaşılması temel bir sorun. Ekonomide yaşanan sıkıntıların arkasında da aynı 

sorun var. 2011 seçimlerinden sonra başlayan, özellikle de 2013 sonrasında hızlanan bir sapmadan 

bahsediyorum. Ekonomide “güven” kavramı başarının en önemli faktörü. Devletin ekonomik aktörlere 

sürekli olarak güvenilir bir gelecek perspektifi vermesi gerekir. İtibar gören planlar, programlar, yol 

haritaları hazırlayacaksınız. Söz verince yerine getireceksiniz. Program açıkladığınızda, tavizsiz bir şekilde 

hayata geçireceksiniz. Politika belgelerinde ilan ettiğiniz tüm ilkeleri sonuna kadar savunacaksınız, 

uygulayacaksınız. Şeffaf olacaksınız. Tutarlı olacaksınız. Öngörülebilir olacaksınız. Kurumların itibarını 

koruyacaksınız. Kurallara uyacaksınız. Piyasa ekonomisinin ruhu ile ters düşen müdahale ve 

uygulamalardan uzak duracaksınız. Bunlara dikkat etmediğinizde güven oluşturmak mümkün değil.  

Ekonomik sorunlarla etkili mücadele etmenin olmazsa olmaz koşulları. 

 Politika uygulamalarında tutarlılık,  

 Öngörülebilirlik,  

 Kök nedenlere odaklanmak ve  

 Bütüncül bir yaklaşım ortaya koymak,  

Benim bakanlıktan ayrıldığım dönemde Hazine yaklaşık yüzde 10 faizle borçlanıyordu. Enflasyon %7 idi.  

Ekonominin kendine has kuralları var. Eğer faizin emirle düşmesi mümkün olsaydı 4 yılda yapılmalıydı.  

Bütün dünya genelinde borçluluk sorunu var. Özellikle faizli muamelelerin rakam olarak hane halkı için 

de şirketler için de bankalar, devletler için de çok büyüdüğünü, bunun da dünya finansal riskleri 

açısından zarar vereceğini açıkladık.  

100 sayfalık raporla pek çok öneri de sunduk. 16 kişilik uluslararası bir heyet olarak sunduk bu önerileri. 

Ve o önerilerimizin içinde özellikle borç-alacak ilişkisine dayanmayan, yani faize dayanmayan finansal 

metotların tüm dünyada daha çok uygulanmasının gerektiğini de bir tespit olarak ortaya koyduk. Bunu 

G20’ye önerdik. Ki onlar istemişti bizden bu çalışmayı. 16 kişilik uluslararası heyetin ortak kanaati olarak 

koyduk. Alternatif metotlar tabi ki var ve daha da yaygınlaştırılmalı. 

 

Dışa açık bir ekonomi olarak ve dışarıdan finansman ihtiyacı olan bir ekonomi olarak devletin farklı 

alternatifteki finansman imkanlarına da açık olması gerekiyor. Farklı metotlar da ön plana çıkarılabilir. 
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Ama bu geçiş esnasında uluslararası kabul edilmiş temel iktisat normları önemli. Bunların dışında hareket 

edildiğinde bırakın faizlerin düşmesini, olması gerekenin çok daha üstüne çıkabiliyor.  

Bugün Avrupa Merkez Bankası eksi faiz uyguluyor. Almanya, Bulgaristan hükümeti eksi faizle borçlanıyor. 

Türkiye’nin borçlanma rakamlarına bakıyorsunuz, çok yüksek faizler ödeniyor.  

Şu anda ekonomimizin en önemli sorunu öngörülebilirlik sorunu. Yazılı politika dokümanlarının gelecek 

perspektifi vermesi gerekiyor. Başta bağımsız kurumlar olmak üzere kurumların itibar ve güvenilirliğini 

artırmak gerekiyor. Para politikasının, maliye politikasının ve makro ihtiyati tedbirlerin birbiriyle uyumlu 

olması gerekiyor ve öngörülebilir olması gerekiyor.  

Yapısal reformların yeniden canlandırılması gerekiyor. Türkiye son dönemde, 90’lı yılları andıran yüksek 

enflasyon - düşük büyüme - yüksek işsizlik sarmalına girdi. Gelir dağılımı bozuluyor. Büyük çabalar ve 

fedakarlıklarla elde ettiğimiz ülkemizin ‘yatırım yapılabilir’ kredi notu kaybedildi. “Orta Gelir Grubu” 

ndan “Yüksek Gelir Grubu”na geçme aşamasına gelmiş olan ekonomimiz “Orta Gelir Grubu”nda tıkandı. 

Hatta bu gruptaki sıralaması dahi kötüleşmeye başladı. Milli gelirimiz düştü, fakirleştik. 

Ülkemizin sadece güncel büyüme ve kalkınma göstergeleri gerilemekle kalmadı, aynı zamanda uzun 

dönemli büyüme potansiyeli de ciddi bir tehditle karşı karşıya. Gerekenler yapılmazsa Türkiye’nin bu 

sarmaldan çıkması mümkün olamaz. 

Bugün dünyada “eksi” faizler dönemi yaşanıyor. Likiditenin çok bol ve ucuz olduğu bir süreçten 

geçiyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye’de devletin ve özel sektörün bu kadar yüksek faiz ödemek zorunda 

kalması gerçekten çok üzücü. Türkiye’nin risk priminin acilen düşürülmesi gerekiyor. 

Ekonomideki sorunların sebebi sadece ekonomi politikasıyla ilgili de değil. Ülkemizdeki hukuk güvenliği 

sorunu yatırımcıyı ürkütüyor. Dış politikada dönem dönem ekonomiyi olumsuz etkileyecek gelişmeler 

yaşanıyor. Güvenlikle ilgili problemlerin ekonomik sonuçları oluyor. Topyekün bir siyasi revizyona ihtiyaç 

var 

ABD TİCARET BAKANI TÜRKİYE’DE: ORTAK SEKTÖREL KOMİTELER KURULUYOR 

Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komiteler sonuç odaklı çalışacak. Tekstil, mobilya, 

mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya öncelikli sektörler olarak belirlendi. 

Ayrıca; tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, 

çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerinde, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli 

sektörler olarak belirlendi. 

"Ticaretin önündeki engeller karşılıklı olarak kaldırılmalı" 

İki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için engellerin karşılıklı olarak kaldırılmalı. 

- Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller,  

- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmamızın sonuçları,  

- otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemler.  

- özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi 

ülkemizin de muaf tutulması. 

"Eximbank iş birliğiyle ortak yatırım alanlarına odaklanmak" 

KONGRE YAPTIRIM İSTERKEN ABD TİCARET BAKANI TÜRKİYE’DE 5 GÜN NE YAPAR? 

Normal zamanlarda dahi bir ABD Ticaret Bakanının Türkiye’ye 5 günlük bir çalışma ziyareti yapması 

görülmüş şey değil. NATO müttefikleri Türkiye ve ABD, Rus S-400 füzeleri alımı ve Türkiye’nin ortak 
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üretilen F-35 programından çıkarılma girişimi nedeniyle en ciddi krizlerinden birisinin ortasındayken 

özellikle olağandışı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ross’u hem de Kongre Türkiye’ye CAATSA ekonomik 

yaptırımları talep ederken, bu kadar uzun süreyle Türkiye’ye göndermesinin altında, Haziran ayında 

Japonya’da Erdoğan ile görüşürken iki ülke arasındaki ticaret hacmini (mevcut 20 milyar doları beşe 

katlayarak) 100 milyar dolara çıkarma hedefinden söz etmesi yatıyor. 

Bu sadece Trump’ın Türkiye’nin stratejik değerine (Kongre’nin itirazına rağmen) verdiği önemden ve 

Türkiye’yi Rusya ile ayrıca İran ve Çin ile daha sıkı işbirliğine mecbur bırakmak istememesinden 

kaynaklanmıyor. Aynı zamanda, şu anda kendisi açısından en önemli stratejik konu olan Çin ile ticaret 

savaşları bakımından da çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyor. 

Nitekim Türkiye, “eşit ve adil ilişki istiyoruz” açıklamasında saydığı sivil havacılık, otomotiv, mücevher, 

mobilya ve tekstil sektörleri, ABD pazarında Çin’den ithal edilen ürünlerin yokluğunu telafi etme 

yaklaşımını açıklıyor.  

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ  

Cumhurbaşkanı, Alternatif Finans Konferansı'nda konuştu. Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nin 

tamamlanma tarihini 2022 olarak açıkladı. Konuşmadan satır başları: 

 Finansal sistemin mevcut yapısı ile görevini hakkıyla yerine getiremediğini görüyoruz.  

 Üretimin artışına katkı yapması gereken sistem istikrarı tehdit eden bir konuma gelmiştir.  

 Adeta tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği bu sağlıksız yapı sürdürülemez. 

 Sadece daha fazla kazanma hırsı ile işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır. 

‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR SADECE SİYASİ ANLAMDA BİR MESELE DEĞİL’ 

 Ülkelerin kendi içinde ve küresel ölçekte makas sürekli açılıyor.  

 Bu düzenin üzerimize yıkılmasını bekleyemeyiz.  

 Bizim medeniyetimiz insanı merkeze alır.  

 Küresel ekonomik ve finansal sistem hiç vakit kaybetmeden dönüştürülmeli, üretimin asli unsur 

olduğu bir yapıya geçilmeli. 

  Alternatif finans bu dönüşümün en önemli unsurlarından biridir. Dünya 5'ten büyüktür. 

 İFM, İslami finans için yegane çekim merkezi olacak. Bu proje en geç, 2022 yılı başında hayata 

geçirilmeli.  

 Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi'ne ortak olacak 

 Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen çözümü kazandığı topraklarda arayan tüm reel sektör 

mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. 

 Katılım bankacılığı değil, Katılım finans sistemi olmalı.  

PPK 12 EYLÜL OPLANTISI: 2-4 PUAN ARASI DÜDÜŞ BEKLENİYOR  

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında politika faizinin 250-275 baz 

puan arasında düşürüleceğini tahmin ediyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının altıncısı 12 Eylül 

Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 

oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekilmişti. 

Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-

275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17,25'e indirileceğini tahmin ediyor. Bizim tahminlerimizin daha 

yüksek olduğunu vurgulamak gerekir.  

https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/turkiye-varlik-fonu-istanbul-finans-merkezine-ortak-olacak-5303211/?utm_source=szc&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
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YURTİÇİ TASARRUFLAR  

Tasarruflarda en belirgin fark, TL’ye yönelmede ve tasarruflarda genel bir artışta meydana 

gelmektedir. 

Döviz mevduat hesapları rekor kırarken ve dikkatler o yöne dönerken, TL mevduatları çok daha hızlı arttı. 

Bu artış faiz indirimine başlanmasından dolayı daha çok ağustos ayında gerçekleşti. 

TL MEVDUAT DAHA HIZLI ARTIYOR 

Aşağıda yer alan tablolardan izlenebileceği gibi, döviz mevduatları halen TL mevduatlarından 22 milyar 

lira daha fazla. Ama iyice azalmış bir makas. Çünkü Haziran sonu verilerinde aradaki fark döviz 

mevduatları lehine 63 milyar lirayı bulmuştu. 1 trilyon 7 milyarlık TL mevduatına karşılık 1 trilyon 70 

milyar liralık döviz hesabı bulunuyordu. 

YERLİLERİN FİNANSAL VARLIĞI 2.6 TİRLYON LİRA 

 

Ancak faizler düştükçe TL den diğer yatırım araçlarına doğru kayış devam edecektir. Mesela özel sektör 

tahvillerine 8 ayda 13 milyar lira yatırıldı. Böylece bu stok 33 milyar lira oldu. Son 8 ayda döviz hesapları 

%29, TL mevduatları %6yatırım fonları ise %71 yükseldi.  

Yurt içi tasarruflar 8 ayda 347 milyar lira arttı ve 2.562 milyar lira oldu. Sıcak parada yılbaşına göre 

önemli bir hareketlilik yok. Ancak geçen yıl %38 civarında azalmayla darbesini vurmuştu.  Stok toplamı 

2029 8. Ay itibariyle 69 milyar dolar düzeyinde kaldı. Aşağıdaki tablo bunu özetliyor.  

 


