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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 84 

R. TARİHİ  : 21.1.2020 

Gündem : Oxfam Raporu, Hazine Bakanı, Döviz Borçlanması, Davos Zirvesi  

Oxfam Raporu: İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin 

2.153 kişisinin elinde bulunan servetin, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğunu 

söyledi. 

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti 116,4 milyar dolar. 

Fransız işadamı Bernard Arnault ise 116 milyar dolarlık servete sahip. 

Yüzde 0,5'lik vergi artışı eğitim ve sağlık alanlarında 117 milyonluk yeni istihdam demek 

22 erkek tüm Afrikalı kadınlardan daha zengin. 

"Aşırı servet, işlemeyen bir ekonomik sistemin emaresidir" 

"2030 itibarıyla 100 milyona yakın insan yoksulluk içinde yaşayacak" 

Eşitsizlikleri yok etmenin, yoksullukla mücadelede ekonomik büyümeden daha etkili olduğu 

belirtilen raporda, gelir dağılımındaki eşitsizliği yüzde 1 oranında düşüren ülkelerde 2030 

itibarıyla 100 milyon daha az kişinin yoksulluk içinde yaşayacağı belirtildi. 

Raporda görüşlerine yer verilen Oxfam'ın yöneticilerinden Amitabh Behar, son 10 yılda 

milyarder sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak "Zengin ve fakir arasındaki ara, eşitsizlik 

giderici politikalar 

uygulanmadan kapatılamaz" 

ifadesini kullandı. 

Bütçe açığı  

2019 yılı toplam bütçe açığı 

123.69 milyar TL olarak 

açıklandı. 2018’e göre artış 

oranı yüzde 70’i buluyor. 

Bütçeye göre açığın 80.62 

milyar TL olması 

hedefleniyordu.  

Merkez Bankası’nın ihtiyat 

akçesi Hazine’ye aktarıldı. 42 

milyar TL.   

Bir de çeşitli adlar altında 

çıkartılan aflardan gelen bir 

https://onedio.com/etiket/ingiltere/50273314cc161f8ec1342339
https://onedio.com/etiket/amazon/5c221b23d63d850512d90daf
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defalık gelirler var. Toplam 70.46 milyar lira.  

HAZİNE BAKANININ AÇILALMALARININ ÖZETİ ALBAYRAK: 2020 İNCE AYAR YILI OLACAK 

- 2018 Haziran-2019 Haziran döneminde Türkiye'nin kabaca 3 farklı kur atağına maruz 

kaldığını söyledi. 

- Türkiye'de tüm bu gelişmeler ışığında ciddi iyileşmeler yaşanmaya başladığını gördük, 

gerek iç piyasada, gerek dış piyasada, gerek risk primlerinde, gerek Türkiye'nin referans 

faizi dediğimiz 2 yıllık tahvil faizlerinde ciddi iyileşmeleri bu süreçte görmeye başladık. 

Bu noktada bizim için çok önemli olan 5 yıllık CDS risk primi göstergesinde ve 2 yıllık 

devlet tahvil faizlerinde sadece son 1-2 yılın değil, bazı indikatörlerde son 3-5 yılın bile 

altında iyileşmeyi ciddi anlamda görmeye başladık. 

- Borsa İstanbul'da swap piyasası kurulması, ekim başı itibarıyla bu işlemlerin artık Borsa 

İstanbul'da gerçekleşmesinin önünün açılmasıyla sadece bu işlemler değil, işlem 

hacminin artması açısından da önemli bir süreç başladı. Sadece son 15 ayda, ekim 

başından aralık sonuna kadar bu anlamda 1,5 trilyon liralık işlem gerçekleşti.  

- 2019'u pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. 

- Türkiye'nin borç stokunda çok ciddi bir marjı var 

- TL varlıkları ayrıştı ve kazandırdı. 

- TL borç stokunda da ciddi sıkıntılı bir resim ortaya koymadan tamamladık.  

- TLREF'e dayalı borçlanma araçları ihracı 17,7 milyar lirayı geçti 

- Ekim 2018'de kurulan BİST Swap piyasasında gerçekleşen işlemlerin 2019 sonu 

itibarıyla 1,5 trilyon lirayı aştığı aktarıldı. 

- Tahsisler 50 milyar lirayı, kullanımlar da 30 milyar lirayı buldu 

"Yaklaşık 35-40 milyar liraya yakın hedef koymuştuk biliyorsunuz 6 aylık süreçte. Şu an 

itibarıyla tahsisler 50 milyar lirayı, kullanımlar da 30 milyar lirayı buldu. Bu şu demek; 2019 

itibarıyla bu rakam başarılı."  

- Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı 

- Türkiye, askeri operasyonları yapacak ekonomik güce sahip 

- Özel bankacılık sektörü 2019'da faiz indirimleri noktasında başarısızdı 

Türkiye son 5 senede 8 seçim geçirmiş: 2014'te 2 seçim, 2015'de 2 seçim, 2016'da darbe, 

2017'de 1 seçim, 2018'de 1 seçim, 2019'da tekrarla birlikte 2 seçim yapıldı. 

- Elektrikte zam net artışın altında 

- Türkiye, dünyadaki değişimin tam ortasında bulunuyor 

- Çok rekabetçi ve önemli bir ekonomiye sahibiz 

- 2020’li yıllarda Türkiye hem denizde hem karada pozitif habere kavuşacak 

Türkiye'nin özellikle enerjide arama ve sondaj faaliyetlerinde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. 

"Türkiye tarihte olmadığı kadar etkin bir sondaj ve aramacılık faaliyetleri yürütüyor. Benim 

inancım şudur ki 2020’li yıllarda Türkiye hem denizde hem karada pozitif habere kavuşacak." 

- Değerli konut vergisiyle ilgili çalışma yürütülüyor 

- İyileştirmelerin tamamı devam edecek 

- Türkiye’ye özgün bir çalışmayı yürütüyoruz 
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- Kanal İstanbul’un finanse edilebilirliği noktasında sıkıntı görmüyorum 

DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMA SORUNSALI VE KISA SERÜVENİMİZ 

2001 krizinden sonra uygulamaya konan ekonomi programının başarılı sonuçlarından biri de 

Hazine’nin döviz cinsinden borcunun toplam borcu içindeki payının önemli ölçüde düşmesiydi. 

2003 başında bu oran %58 düzeyindeydi.  

İstikrar, ekonomiye ve milli paraya duyulan güvenle, bu pay sürekli düştü. 2010 sonlarına 

gelindiğinde döviz borcunun payı %26’ya indi. 

Döviz cinsinden borun en büyük sakıncası, ani kur sıçramalarının borcunuzu da sıçratması.  

Kurun sıçradığı dönemlerin akabinde bizim gibi ülkelerde büyüme de düştüğü için borcun milli 

gelire oranı da yükseliyor. Hem kredi notu düşüyor hem de risk primi artıyor. Daha yüksek faiz 

ile borçlanmak zorunluluğu doğuyor. Bütçe dengesi de bu nedenle bozuluyor. 

Türkiye, 2001 krizinde yaşananlardan aldığı dersle tüketicilerin döviz cinsinden borçlanmasını 

engelledi. Ayrıca, döviz cinsinden geliri olmayan şirketlerin döviz cinsinden borçlanması da 

yasaklandı. Bu yasak, 2008-2009 küresel krizinden sonra kaldırıldı.  

Geçici olması gereken bu karar kalıcı oldu. Ucuz döviz borcunun dayanılmaz cazibesi vardı; 

şirketler kesiminin döviz cinsinden borcu döviz cinsinden alacağını çok fazla aştı.  

G-20 grubundaki gelişen ekonomiler 

içinde Türkiye ne yazık ki bu konuda 

birinci kaldı.  

2018’deki kur şokunu izleyen 

dönemde, şirketlerin döviz cinsinden 

borçlanmalarına tekrar kısıtlamalar 

getirildi. Doğru bir karardı ancak, 

kamu kesimi döviz cinsinden 

borçlanmayı aynı dönemde çok 

yükseltti. 

Geldiğimiz noktada kamunun 

borcunun yarısı döviz cinsinden 

haline dönüştü.(Grafik). 

 

 

DAVOS ZİRVESİ(WEF) 

Davos Zirvesi bugün başlıyor: Ana Tema "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" 

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, 

akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/wef
https://www.sabah.com.tr/haberleri/davos-zirvesi
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Zirvede; küresel gündemde öne çıkan, gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, 

küresel ekonominin durumu, paydaşların kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret 

ve 4'üncü sanayi devrimi gibi çeşitli başlıklara odaklanacak. 

Davos toplantıları bu yıl, "Sağlıklı gelecekler", "Gezegen nasıl kurtulur", "Jeopolitiğin ötesinde", 

"Adil ekonomiler", "İyilik için teknoloji", "Daha iyi iş", "Toplumun ve çalışmanın geleceği" 

temalarında 400'e yakın açık ve kapalı oturumla gerçekleştirilecek. 

Davos'ta 50'den fazla ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edilecek. Zirveye, ABD 

Başkanı Trump,  ve diğerleri katılacak.   

Zirvede, uluslararası kurumlar da üst düzeyde temsil edilecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel 

Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri 

Roberto Azevedo, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo, Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 

de Davos'ta olacak. 

 

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil edecek. 

Çavuşoğlu'nun "Ortadoğu ve Afrika Jeopolitik görünümü" ve "NATO'nun geleceği", Albayrak'ın 

da, "Küresel büyüme gündemini şekillendirmek" başlıklı oturumda konuşması bekleniyor. 

Türkiye'nin büyük firmalarının üst düzey yöneticileri de Davos programlarını takip edecek. 

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan 

Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade 

Doğan Boyner, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, İhlas Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Limak 

Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu 

Başkanı Rövnag Abdullayev, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Cüneyd Zapsu gibi iş 

insanlarının Davos'a katılmaları öngörülüyor. 

Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu büyük şirketlerin temsilcileri de Davos Zirvesi'nde 

yer alacak.  

İklim aktivisti Greta Thunberg'ün de Davos'a katılması ve konuşma yapması öngörülüyor. 

 

 


