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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   72 

R. TARİHİ:  24.09.2019 

Gündem: IMF RAPORU, T. COOK ŞİRKETİ, TÜSİAD BAKIŞI 

IMF BU YIL EKONOMİK DARALMA BEKLEMİYOR 

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Türkiye heyeti, Türk ekonomisinde bu yıl daralma 

beklemediğini açıkladı. 

LİRA TOPARLANDI: IMF raporunda, “Lira toparlandı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme 

görüldü. Türkiye, iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Bununla birlikte güçlü, 

sürdürülebilir, orta vadeli büyüme için görünüm, daha fazla reform yapılmadan zorlu 

görünüyor” değerlendirmesine yer verildi. 

POZİTİF BÜYÜME: Raporda, 

 Yapısal reformların daha sürdürülebilir büyüme için başarıyı ve ekonominin şoklara karşı 

dayanıklılığını artıracak, 

 Mevcut olumlu piyasa duyarlılığı reformları yapmak için iyi bir fırsat,  

 Türk ekonomisi tekrar büyümeye başladı ve bu teşviklerle desteklendi, 

 Genişleyici maliye politikası ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığı ekonominin yılın ilk 

yarısında pozitif büyüme kaydetmesini sağladı. 

 “IMF heyeti, geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu 

yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0.25) bekliyor”.        

 Piyasa baskısı azaldıkça Türk lirası toparlandı, 

 Güçlü turizm sezonu ve daralan ithalat, cari dengede dikkate değer bir ilerlemeye yol 

açtı.        

ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞEBİLİR: 

 Türk lirasındaki istikrar ve olumlu baz etkileri enflasyonu aşağıya çekti,  

 Böylece TCMB’nin politika faizlerini düşürmesine imkan sağladı,  

 Enflasyon gelecek aylarda tek haneli rakamlara düşebilir. 

 IMF’ce, “Türkiye’nin güçlü sürdürülebilir büyüme beklentilerinin zayıfladığı” iddia edildi.  

 Temel politika zorluğu; orta vadede daha güçlü ve daha esnek bir büyümeyi güvenceye 

almaktır. 

 Yeni Ekonomi Programı’nda Türk ekonomisinin karşılaştığı zorluklar açıkça belirtilmeli ve 

bunlara yönelik kapsamlı politikalar sıralanmalı, denildi.  

THOMAS COOK’UN İFLASI 

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook resmen iflas ettiğini açıkladı. Rakamlarla T. 

Cook:  

1841: Dünyanın en eski tur operatörü Thomas Cook’un kuruluş yılı (178 Yıl)  

150 BİN: Acil ülkelerine dönmesi gereken turist sayısı 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/imf
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/turkiye
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450 BİN: Kademeli olarak ülkelerine dönecek turist sayısı 

560: Thomas Cook’un toplam ofis sayısı 

20 BİN: Şirketin toplam çalışan sayısı 

6 BİN OTEL: Şirketin iflasıyla dünyada zarar görmesi beklenen otel sayısı 

11 MİLYON: Şirketin yıllık toplam tatil paketi satışı  

Bugün itibariyle Thomas Cook İngiltere’nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri 

bulunmakta. Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL 

(İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. Açıklaması yapıldı.  

İFLAS SÜRECİ NASIL BAŞLADI? 

 

Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle zaman içinde borçlarını yönetmekte zorlanan şirketin 

Mayıs 2019’da 1.2 milyar sterline yükselen borcu için önce ana ortak, daha sonra ise İngiliz 

hükümetine başvuruldu. 

Thomas Cook’un en büyük hissedarı Çinli Fosun Grubu liderliğindeki 900 milyon sterlinlik 

kurtarma paketinin hissedarlar tarafından kabul görmemesi üzerine son çare olarak İngiliz 

hükümetinden destek istendi. 

Hafta sonu süren kurtarma görüşmelerinde, hükümetten talep edilen desteğin “ticari 

faaliyetleri nedeniyle gelecekte zor durumda kalabilecek şirketlere örnek teşkil etmemek” için 

alınamaması üzerine şirketin iflasının açıklandığı belirtildi. 

THOMAS COOK NEDEN BATTI? 

1. Tatil tercihlerindeki değişim, Tatilciler artık deniz, kum güneş yerine şehir tatilini tercih 

ediyor. 

2. Thomas Cook’un tüm dünyada 600’e yakın ofisi bulunuyor, ancak müşteriler artık 

internet üzerinden tatil alıyor. Bu da yüksek ofis maliyetleri nedeniyle şirketi zora 

sokuyor. 

3. En büyük sorunlardan biri de kötü yönetim ve yanlış anlaşmalar.  

4. Toplam net borcu 1,2 milyar sterline yükseldi. 

 

YENİ EKONOMİ PROGRAMI İÇİN TÜSİAD'DAN 5 TEMEL SORU 

Programdan beklentimiz;  

1. ‘Enflasyon nasıl düşecek?’,  

2. ‘Bütçe açığı nasıl kontrol altına alınacak?’,  

3. ‘Yüksek dış borç nasıl azaltılacak?’,  

4. ‘Reel sektörün rekabet gücünü artırmak için ne yapılacak?’ ve  

5. ‘Hangi yapısal reformlar, ne zaman yapılacak?’.  

Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz, kırılganlıklarımız devam ediyor mu? 
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Geçtiğimiz yıl ağır bir kur şoku ve onun yansımalarını tecrübe ettik. Bugün, oldukça büyük bir dış 

borç yükümüz var. 

Şirket borçlulukları yüksek. Geçtiğimiz on yılda şirketler özkaynakla büyümek yerine krediyle 

büyüdüler. Kredilerin mevduata oranı TL’de yüzde 140’ları buldu. Türkiye’nin dış borcu milli 

gelirin yüzde 60’ını geçti. En son 2001 krizinde yüzde 56 dolayında dış borcumuz vardı.  

Kredi büyümesi son yıllarda bir ekonomi politikası aracı haline geldi. Özellikle seçim 

dönemlerinde normal olmayan kredi dalgalanmaları gördük.  

Sorunlu borçlar… 

Son dönemde 46 milyar TL’lik kredinin aslında sorunlu olduğu ve takibe alınması gerektiği 

açıklandı.  

Finansal istikrarı sağlayacak adımların atılması gerekir ki ülke risk primi düşsün, finansal sistem 

ihtiyaç duyduğu makul şartlarda dış kaynağa ulaşabilsin. 

KIRILGANLIKLAR DEVAM EDİYOR: Türkiye’de büyüme, işsizlik, ihracat gibi göstergeler bize 

nasıl bir yılsonunu ve 2020’yi işaret ediyor? 

Bankacılık sektöründeki tıkanıklığı aşmadan potansiyel büyümeye yani yüzde 5 civarında bir 

büyümeye dönmek zor. Bu yılı sıfıra yakın bir büyümeyle kapatacağız. Önümüzdeki yıl 

büyümenin artması beklenebilir. 

BÜYÜK REFORMLAR YAPALIM: Makroekonomik hedeflerin yanında daha uzun vadeli 

bakarsak rekabet gücümüzü artırmak için ne yapılmalı?  

Artık hukuk sistemi, eğitim, işgücü ve vergi alanlarındaki reformlar gerçekleştirilmeli.  

Dijital dünyada yine takipçi pozisyonunda kalacaksak, dünyadaki sıralamamız da, ihracattan 

aldığımız pay da değişmez. 

Düşen faizler, artan krediler ekonomiyi canlandırır mı? 

Finansman maliyeti kriterlerden sadece biri. 

OYUNUN KURALLARI SIK DEĞİŞMEMELİ. Güvenin geri gelmesi için ne yapılmalı? 

İstikrar olmayınca güven olmaz ve yatırım olmaz. Tüm dünyada iş dünyası bir ülkeye yatırım 

yaparken faiz kaç, kur kaç diye bakmıyor bugün, kurallar var mı, hukuk var mı, güvence var mı 

diye bakıyor. Serbest piyasa ilkelerinin çalışıp çalışmadığına bakıyor. 

Faizler ve enflasyonun düşmesine ve dünyadaki olağanüstü parasal genişlemeye rağmen talebin 

bir türlü canlanmaması, ekonomik işleyişe güvenin henüz tesis edilmemiş olmasındandır. Bu 

çerçevede, kurumlarımıza ve demokrasimize güveni artırırsak zaten yatırım ortamı da iyileşecek, 

talep canlanacaktır. 

ASRİAD Değerlendirmesi; Yüksek dış borçlara vurgu yapılması çok isabetli gözükmüyor. Zira 

küresel ölçekte hala ülkenin borçları AB kriterlerine bile uygun. Gelişmiş ülkelerin borç yükleri 

çok daha fazla. Yeni programda hala uygun CDS seviyesinin yakalanma şartları irdelense daha 

doğru olacaktır.  


