
 

 

 

Basın Bülteni                                                                                               16 Ekim 2012 

 

ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren Ekonomi Gündemini Yorumladı: 

 

 Türkiye’nin büyümesine ilişkin fazla tedirginliğe gerek yok 

 

 Gelecek 12 – 16 boyunca enflasyonla mücadele ön planda olacak 

 

 Euro Bölgesi durgunluğunun dünyaya yayılma riski yüksek değil 

 

Ekim ayına ilişkin Türkiye ve dünya ekonomilerindeki gündemi yorumlayan ING 

Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren, yaklaşık bir yıldan fazla bir süre 

enflasyonla mücadelenin ön planda olabileceğini ve artırılan bütçe hedeflerinin 

para politikasındaki esnekliği azaltabileceğini dile getirerek mali disiplin 

açısından yapısal reformların öneminin artarak devam etmesi gerektiğini 

söyledi. 

  

ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren, Ekim ayında Türkiye ve dünya ekonomilerinin 

gündem maddelerini yorumladı. Sengül Dağdeviren, Türkiye’nin büyümesine ilişkin tedirgin bir tavır 

içinde olmanın gerekmediğini ancak gelecek 16 aylık süreçte enflasyon ile mücadelenin ön planda 

olacağını dile getirdi. Dağdeviren’in Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin görüşleri şöyle;  

 

“Yıl sonu enflasyonu yüzde 7 seviyelerinde gerçekleşebilir” 

 

“Enflasyon konusunda bu yıl sonunda yüzde 7 seviyesinde bir enflasyon görmemiz kaçınılmaz olacak.  

Her ne kadar Orta Vadeli Program’da 2012 sonu için yüzde 7,4’lük bir öngörü bulunsa da 24 Ekim’de 

yayımlanacak Merkez Bankası tahminlerinin ve yakın dönemdeki para politikası uygulamasının 

beklentiler açısından önemi artacak. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’a dair dünya 

ekonomisinde büyüme belirsizliklerinin ön planda olduğu bir dönemde bu kaygıyı dikkate alarak ve 

Türkiye özelinde de büyüme konusunda fazlasıyla temkinli varsayımlara oturtulmuş bir program olarak 

açıklanması, ilk aşamada piyasalarca güven verici bulundu.”  

 

“Bütçe açığı hedeflerindeki revizyon harcamalardaki artışlardan kaynaklanıyor” 

 

“Yapısal cari açık sorununun önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarındaki hızlı bir düşüşün mümkün 

görünmediği bir ortamda devam edeceğini dikkate alırsak bütçe açığı hedeflerinin bir önceki programa 

göre artırılmış olmasının özellikle para politikası yönetimindeki esnekliği bir miktar azalttığını 

söyleyebiliriz. Bütçe açığı hedeflerinde 2011’de açıklanan OVP’ye göre 2013 ve 2014 yılları 

hedeflerinin bu yıl yapılan sırasıyla 76 ve 86 baz puanlık artışın gelirdeki muhafazakar bir yaklaşımdan 

değil, harcamalardaki artışlardan kaynaklandığını görüyoruz. OVP döneminde üç ayrı seçim 

yapılacağı dikkate alınırsa, harcama konusunda önceden bir esneklik yaratılmasının tercih edildiği 



düşünülebilir. Dolayısıyla hedeflerin ulaşılabilirliği açısından daha sınırlı bir risk görünüyor. Ancak 

ekonomide belirgin bir yavaşlamanın olduğu 2012 yılına benzer bir bütçe açığı/faiz dışı fazla hedefinin 

önümüzdeki üç yılda da korunmasının beklentiler açısından çapa olma niteliği zayıflamış durumda.” 

 

“Daha sıkı bir para politikası gerekebilir” 

 

“Türkiye’nin hala GSYH’nin yüzde 1’i civarında bir faiz dışı fazla hedefliyor olmasına rağmen bütçe 

harcama hedeflerinin detaylarında da yapısal olarak bir iyileşme sinyali göremiyoruz. Bu yılın ilk sekiz 

ayında faiz dışı giderlerin yüzde 75’ini oluşturan personel giderleri ve cari transferlerin önümüzdeki üç 

yıl boyunca da payının yüzde 70’in üzerinde olması öngörülüyor. Yatırımların toplam faiz dışı giderler 

içindeki payının ise bu yılın ilk sekiz ayındaki yüzde 7 düzeyinden ancak yüzde 10 düzeyine 

çıkarılması planlanıyor. Dolayısıyla mali disiplin açısından da yapısal reformların önemi artarak devam 

ediyor. Enflasyonla mücadelenin ön planda kalmak zorunda kalacağı önümüzdeki 12-16 aylık 

dönemde ise OVP’nin esnek yapıda da olsa daha sıkı bir para politikasını gerekli kılacağını 

söyleyebiliriz.  

 

“Birçok ekonomiye dair büyüme öngörülerimizi aşağıya çektik” 

 

“Eylül ayında makroekonomik verilerde iyileşme olmadan piyasalardaki iyimserlik konusunda temkinli 

olmalıyız demiştik. Nitekim bu ay dünya ekonomisinde yaşanan büyüme kaygılarının artan likiditenin 

yarattığı veya yaratacağı olumlu algının yeniden önüne geçtiğini görüyoruz. Bu çerçevede ING olarak 

başta Euro Bölgesi olmak üzere birçok ekonomiye dair 2013 büyüme öngörülerimizi aşağıya çektik. 

Özellikle politika cephesindeki belirsizlikler ya da gecikmeler önümüzdeki yıl Euro Bölgesi’nde pozitif 

büyüme görülmesi olasılığını ciddi ölçüde azalttı. Her ne kadar yaklaşan seçimler sonrasında 

A.B.D.’de özellikle 2013 büyüme görünümünü baskı altına alan mali uçuruma dair oynaklık 

yaratabilecek bir yapı karşımıza çıksa da Euro Bölgesi durgunluğunun dünyaya yayılma riskini yüksek 

görmüyoruz. Bu ortamda Türkiye için sermaye akımları görünümünün dış ticaret kanalından daha 

önemli olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla hükümet öngörülerinden daha iyi bir konumda 

kaldığımız halde büyüme tahminlerimizi değiştirmemeyi tercih ettik.”  

 

 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 94 binin üzerinde 

çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada 

faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır.  

 

Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 

finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 

yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 

sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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