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Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, Odamızın Ocak ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz 

diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Yeni seriye göre ekonomi üçüncü çeyrekte %1,8 küçüldü. Böylece son 27 çeyrektir büyüme 

kaydeden Türkiye ekonomisi yıllar sonra ilk defa daralmıştır. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla ise Türkiye 

ekonomisi yıllık bazda %2,2 oranında büyüme kaydetmiştir. Büyüme, üçüncü çeyrekte turizm 

sektörünün sergilediği zayıf performansın yanı sıra 15 Temmuz’daki başarısız hain darbe girişiminin 

olumsuz etkileriyle düşük kalmıştır. Hain darbe girişiminin neden olduğu beklentilerdeki bozulma 

nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde hanehalkı tüketim harcamalarındaki azalmaya rağmen kamunun 

tüketim harcamalarına hız vermesi ekonomik daralmayı sınırlandırmıştır. Yatırımlar ise üçüncü 

çeyrekte düşüş kaydetmiştir. Ancak, Kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sermaye malı 

imalatındaki artışın %7,4 olması, yatırımlardaki düşüşün geçici olduğunu düşündürmektedir. Kasım 

ayında ihracatın %9,7, ithalatın da  %6 artmış olması da ekonomide canlanmaya işaret etmektedir. 

TİM verilerine göre Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artış göstermiştir. 

İhracattaki kademeli artışın 2017'de de devam etmesi beklenmektedir. 2016’nın tamamı için 

şimdiden bir büyüme tahmini yapmak zor olmakla birlikte, yıllık büyümenin %3’ün altında olması 

beklenebilir. Ancak, 2017 yılında kötümser olmak için bir neden yoktur.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Türkiye ekonomisi dinamik ve esnek bir yapıya sahiptir. Güçlü bütçe performansı ve serbest kur 

rejimi, ekonomiyi sert dış şoklara karşı dirençli kılmaktadır. Ekonominin, değişen koşullara rahatlıkla 

uyum sağlayabilmesi en zor durumlardan bile çıkışını kolaylaştırmakta, ekonomide her geri çekiliş 

daha yükseklere sıçramak için bir fırsat olarak kullanılmasına imkân sağlamaktadır. 2017’de küresel 

ekonomik koşullar ve dünya ekonomisindeki yavaş büyüme işimizi biraz zorlaştıracaktır. Yavaşlayan 

dünya ticaret artışı ihracatımızı zorlayacaktır. Bölgemizdeki jeostratejik gelişmeler de önemli bir risk 

faktörü oluşturmaktadır. Ancak, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin 2017’de de 

beklentileri aşan bir performans göstereceğine ve herkesi şaşırtacağına olan inancım tamdır. Biz, 

reel sektör olarak motivasyonumuzu yüksek tutup işimize bakıyor, çalışmaya, istihdama, üretmeye 

ve ihracata devam ediyoruz. Bu azimle, tüm belirsizliklere rağmen  şimdiki güçlüklerin üzerinden de 

çok daha rahat geleceğimizi düşünüyorum.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Sıkıntılarımızın başında likidite ve finansa erişim geliyor. Bu konuda Hükümet, kredilerle ilgili önemli 

kararlar alıyor. 
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Kredi garanti fonunun kefalet desteğinin genişletilmesi, Nefes Kredisi, KOSGEB kredileri, EXİM 

kredileri gibi. Ancak, bankalar kredi kullandırmakta nazlanmaya devam ediyorlar, Nefes Kredisi, 

Kredi Garanti Fonu kefalet destekli kredilerini kullandırırlarken de eli sıkı davranıyorlar. Bankaların 

bu tutumu, KOBİ’lerin zaten zor olan finansmana erişimlerini daha da güçleştirmektedir. Buna ek 

olarak, bankacılık sektörüne reel sektör kredilerinin yeniden yapılandırması için yetki ve imkân 

verecek karşılıklar kararnamesi de piyasayı rahatlatacaktır. Ancak bu konuda bir eksiklik 

bulunmaktadır. Sicili bozulmamış, temerrüde düşmemiş kredilerde de takipteki müşterilere 

atılmadan karşılıkları artırılmadan yapılandırma yapılabilmelidir. Bunun için de karşılıklar 

kararnamesinden ayrı olarak Krediler Yönetmeliğinde tadilat yapılmalıdır.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Bir süredir TL üzerinde spekülatif oyunlar oynandığını, kurlardaki yükselmeyi engellemek için 

Merkez Bankası’nın faizleri yükselterek düşük kurdan dolar satmaya zorlandığını görmekteyiz. 

Merkez Bankası bu baskılara sağlıklı bir biçimde karşı koymaktadır. Merkez Bankası, piyasadaki 

likidite miktarını kısarak spekülatif dolar talebini kontrol altına almaya yönelmekte, fonlama 

maliyetlerini yükselterek dolara yönelebilecek TL talebini frenlemeye gayret etmektedir. Para 

Politikası Kurulu’nun dün almış olduğu kararlar da bu hedeflere yönelik görünmektedir. Faiz 

koridorunun üst sınırını %8,5’ten %9,25’e yükseltmiş, politika faiz oranını %8’de sabit tutmuştur. 

Ancak, fonlama maliyetinde esas etkili olan ve Geç Likidite Penceresinde uygulanan faiz oranı da 

%10’dan %11’e yükseltilmiştir. Merkez Bankası, piyasadaki likidite miktarını kısarak spekülatif dolar 

talebini kontrol altına almaya yönelmekte, fonlama maliyetlerini yükselterek dolara yönelebilecek TL 

talebini frenlemeye gayret etmektedir. Döviz kurlarında son zamanlarda gözlenen aşırı hareketliliğin 

fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek ve enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskleri 

artırması nedeniyle parasal sıkılaştırmaya gitmiştir. PPK, gerektiğinde parasal sıkılaştırmaya devam 

edebileceğini de ifade etmektedir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Bu Cuma, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye hakkında notunu açıklayacak ve 

büyük bir olasılıkla ülkemizin yatırım yapılabilir notunu BBB-'den 'BB+'ya düşürecektir. Bu not 

indirimi büyük bir sürpriz olmayacağı için, kısa süreli bir çalkantının ötesinde bir etki 

doğurmamasının ve finansal piyasalardaki etkisinin kısa sürmesini bekliyoruz.  

Değerli Meclis üyeleri, 

ABD’de 45’inci Başkan Trump, yemin ederek göreve başladı. Trump yönetiminin verdiği ilk sinyaller, 

en azından bazı seçim vaatlerini yerine getirmeye yönelik olacağını göstermektedir.  
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Nitekim Trump, ABD’yi Trans Pasifik Ortaklık anlaşmasından çekerek seçim vaatlerini yerine 

getirmeye başlamıştır. Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını da gözden geçirmeye 

kararlıdır. Trump’ın Çin’e karşı tutumunda da bir yumuşama henüz görülmemiştir. Tabii, kesin 

yargıya ulaşmak için henüz çok erkendir. Ancak, Trump’ın politikalarının korumacı eğilimlere ağırlık 

vererek dünya ticaret hacmindeki artış hızını yavaşlatacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan ABD’de 

vergi indirimleri, alt yapı yatırımlarının hızlandırılması da ABD’deki büyümeyi olumlu etkileme 

olasılığı içermektedir. Bu politikaların dünya ekonomisi üzerindeki net etkisinin ne olacağını görmek 

zordur.  Her şeye rağmen Trump’ın şimdiden küresel ekonomi için en büyük belirsizlik faktörü 

olduğunu söylemek mümkündür. Trump’ın Suriye krizi ve Ortadoğu’ya ilişkin söylemleri de endişe 

vericidir. Henüz kesin bir karar alınmamış olmakla birlikte ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınması, 

bölgede telafisi çok zor sorunlara ve yeni fay hatlarına yol açacaktır. ABD’nin Trump yönetimi 

altında Kuzey Suriye ve Irak’taki terörist gruplarla ilişkisini nasıl sürdüreceği de henüz netlik 

kazanmamıştır. Yapılan açıklamalar, ABD’nin terörist yapılar ile arasına mesafe koyacağını 

düşündürmektedir ancak bu konuda bir karar alınmış değildir. Bu konulardaki belirsizlikler de 

bölgedeki siyasi sorunları ağırlaştıracak niteliktedir.  

Sözlerime burada son verirken hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 


