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Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın uluslararası 

yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği telekonferanstan öne çıkan hususları şu 

şekilde özetleyebiliriz: 

 Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan volatilite artışı temel 

ekonomik göstergeler kaynaklı görülmemektedir; 

 Bankacılık sektörü güçlü yapısını sürdürmektedir, en kötü senaryoda bile 

sermaye yeterlilik rasyosuyla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkmamakta; sorunlu 

kredilerde baskı olmasına karşın makul seviyede kalmakta; döviz açık 

pozisyonu da bulunmamaktadır; 

 Reel sektörün kısa vadeli döviz borcu 65 milyar dolar civarındadır; açık 

pozisyonu 200 milyar doların üzerindedir ancak bu rakam finansman 

ihtiyacını yansıtmamaktadır, geri ödeme açısından gerekli kaynakları 

bulunmaktadır; 

 Bankacılık sektörü, mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitededir; kısa 

vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler alınmıştır ve bundan sonra 

da destek verme konusunda tereddüt edilmeyecektir; 

 Türkiye ekonomisi, borçluluk rasyoları açısından gelişen piyasa 

ortalamasına göre hala düşük seviyede bulunmaktadır (1Ç itibariyle 

GSYH’nin %137’si, GOÜ: %211); 

 Mali disiplinin çapa haline getirilmesi, ekonomi yönetiminin önceliklerinden 

biridir; güçlü tasarruf planı hazırlanacak, büyümeye katkısı düşük olacak 

harcamalardan vazgeçilecektir. Mali kural üzerinde de çalışılmaktadır. Faiz 

dışı fazlanın bu yıl 6 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir; 

 Enflasyonla mücadelede para politikasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali 

yaklaşım sağlanacaktır; para ve maliye politikasının koordinasyonu kritik 

önemde görülmektedir; 

 Yapısal reformlar, ekonomi politikalarının diğer bir öncelik alanıdır; 

 Sürdürülebilir büyüme ortamına dönüşüm sağlanması nihai amaç 

niteliğindedir; gelecek yıl ılımlı bir büyüme oranı beklenmektedir;  

 Sermaye kontrolü gibi serbest piyasa mekanizmasının dışında hiç bir araç 

gündemde değildir; 

 IMF ile, hali hazırda rutin ilişkiler dışında, herhangi bir yeni işbirliği planı 

bulunmamaktadır; 

 ABD yaptırımlarının etkilerine karşılık, AB başta olmak üzere diğer 

ülkelerle işbirlikleri geliştirilmektedir. 

Sonuç olarak, gelecek dönem ekonomi politikalarının, mali disiplin eşliğinde 

enflasyon ve cari açığın düşürülerek sürdürülebilir büyüme ortamına ulaşma 

hedefli olarak yürütülmesi hususunda kararlılığın teyid edildiğini 

söyleyebiliriz.  
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 

hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım 

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 
Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak 

değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve 

zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü 

giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari 

Elektronik ileti kapsamında değildir. 
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