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ING Kurumsal Bankacılık Global Başekonomisti Rob Carnell: 
 

“Türkiye’nin GSYH performansı G10 ülkelerine oranla çok daha iyi” 
 

“Euro Bölgesi teknik olarak resesyonda” 
 

“G10 ülkelerinde çalışan nüfusun yaşlanma oranı kritik seviyede” 
 

“İspanya kurtarılamayacak kadar büyük bir ekonomi” 
 

 

ING Kurumsal Bankacılık Global Başekonomisti Rob Carnell, ING Özel 

Bankacılık Ekonomi Toplantıları’nın misafiri olarak Türkiye’ye geldi. Carnell, 

Türkiye’nin GSYH performansının Amerika ve AB ülkelerinin ekonomilerine 

oranla çok daha iyi olduğunu dile getirirken Euro Bölgesi’nin de teknik 

olarak resesyonda olduğunu belirtti. 
 

ING Özel Bankacılık, üç yıldır düzenlediği Ekonomi Toplantıları ile ING Grubu’nun global deneyimini 

ve bilgi birikimini Türkiye’ye taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ING Grubu Baş Ekonomisti Mark 

Cliffe’i ağırlayan ING Özel Bankacılık, bu yıl da ING Kurumsal Bankacılık Global Başekonomisti Rob 

Carnell’i misafir etti. 25 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da ING Özel Bankacılık müşterileri ile bir araya 

gelen Rob Carnell, yatırımcılar için yol gösterici analizlerde bulundu.  

 

2004 yılından bu yana ING Grubu bünyesinde çalışan Carnell, Londra’da yer alan ING Kurumsal 

Bankacılığın global baş ekonomisti olarak görev yapıyor. 2005 yılında ABD ekonomisinde yaşanan 

yavaşlamayı ilk tahmin eden ekonomistlerden birisi olarak bilinen Carnell, ING Özel Bankacılık 

Ekonomi Toplantılarında mevduat getirisinin tarihsel olarak en düşük düzeylerinde seyrettiği, hisse 

senedi piyasasının para basımı yoluyla canlandığı bir ortamda normal koşullara dönüş bekleyebilir 

miyiz yoksa yeni normalimiz bu mu sorularına yanıt vererek yatırımcılar için yol gösterici analizlerde 

bulundu. Ekonomi Toplantılarında Rob Carnell’e ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren eşlik 

ederek Türk ekonomisiyle ilgili beklentileri paylaştı.  

 

2011 sonunda piyasalarda “panik” hissi oluştu 

 

Amerika’nın, geçtiğimiz yıl iki kez parasal genişlemeye gittiğini anımsatarak Avrupa Merkez 

Bankası’nın da bankalara yönelik yüklü 3 yıllık fon enjeksiyonunun piyasaları 2012 yılına güçlü bir 

başlangıca taşıdığını söyleyen ING Kurumsal Bankacılık Başekonomisti Rob Carnell; “Teknik 

olarak bakıldığında, Euro Bölgesi resesyonda. Bu yıl ekonomide daralma bekleniyor diyebiliriz. 2008 

yılında başlayan ekonomik felaketten henüz çıkamadık. Ancak 2011 yılı sonunda finans piyasalarında 

panik hissi oluştu. Eğer bir şeyler yapılmasaydı çöküş yaşanacaktı. 2011’in son çeyreğinde Avrupa 

Merkez Bankası’nın hayata geçirdiği uzun vadeli finansman programı 2012’ye geçişte gidişatın kötü 

olmadığı kanısını oluşturdu. Ancak son döneme baktığımız zaman piyasalara hala endişenin hakim 

olduğunu görüyoruz. En büyük kaygı; kırılgan büyüme ve Euro Bölgesi’ndeki sorunlar. Bu konuda kötü 

gidebilecek olaylar listesi hala çok kabarık. Sonuçta baktığımızda uzun vadeli finansman, piyasalarda 

rahatlama yarattı ancak sorunun temel çözümü değil. Çünkü tahvil piyasalarında yeniden bir bozulma 

çoktan yaşanmaya başladı. Paketin büyük bir bölümünü İspanya ve İtalya kullandı. Söz konusu 



kaynaklar eğer tahvile yatırıldıysa yakın dönemde yeniden Avrupa Merkez Bankası desteğine ihtiyaç 

duyulabilir. İspanya, kurtarılamayacak kadar büyük bir ekonomi ve borç sürdürülebilirliğine dair 

endişeler devam ederse daha sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalırız” dedi. 

 

Türkiye’nin büyüme performansı olumlu  

 

Euro Bölgesi’nin dağılmasının Lehmann Brothers’ın iflasından çok daha büyük bir yıkım olacağını 

ifade eden Rob Carnell; “Verilere bakarak ekonominin iyi gittiğine inanmak, gerçek üstü bir hayalcilik 

olur” dedi ve sunumuna şöyle devam etti: “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi açısından 2008-2011 

yılları arasında Türkiye; Çin, Hindistan ve Brezilya, Polonya gibi G10 ülkelerine oranla çok daha hızlı 

büyüyen ekonomiler arasında yer aldı. Aslında baktığımız zaman G10 ülkeleri için sıkıntılı bir tablo 

görüyoruz. Şu anda yaşanan sorunlara ek olarak G10’da büyüme gücü zaman içinde zayıfladı. Bunda 

en büyük etkenlerden biri de yaşlanan nüfus ve Euro Bölgesi’nde çalışma yaşındaki nüfusta yaşanan 

azalma eğilimi çok daha kritik bir durumda. Genç nüfusu ile tüketimde en büyük payı Asya ülkeleri 

almaya devam edecek. Dolayısıyla genel dinamiklere baktığımız zaman Euro Bölgesi’nde neredeyse 

sonsuza kadar kemer sıkma politikası uygulanması gerekecek ancak azalan çalışma çağındaki nüfus 

bunu daha da zorlaştıracaktır. Sonuç olarak G-10 ülkeleri için durum, gerçekten tedirgin edici.”  

Yapısal reformlar büyümeye önemli katkılar sağlayacak 

 

Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini belirten ING Bank Baş Ekonomisti 

Sengül Dağdeviren ise 2012 yılının yapısal reformların yılı olması durumunda ekonomideki yumuşak 

inişle birlikte Türkiye’nin yatırım kategorisinde kredi notuna çok daha hızlı ulaşabileceğini söyleyerek; 

“Reel ekonomik aktiviteye dair yumuşak iniş senaryosunun gerçekleşmekte olduğunu teyit eden veriler 

almaya devam ediyoruz. Bu yıl enerji hariç cari açığın hızla gerilediği ve yılsonunda GSYH oranını 

%1,4 ile 2007-2008 düzeylerine yaklaştığı bir yıl olabilir. Üretimde ithalat bağımlılığını azaltmayı 

amaçlayan ve bölgesel kalkınmayı daha etkin bir yapıda gözeten yeni yatırım teşvik sistemi, orta ve 

uzun vadede sürdürülebilir büyüme açısından önemli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu. 

 

Özel bankacılıkta hedef yüzde 5 pazar payı 

 

ING Özel Bankacılık olarak birikimleri yönetmede uzmanlık sahibi olduklarını vurgulayan ING Bank 

Özel Bankacılık ve Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu; 

“Özel bankacılık hizmetleri kapsamında ekonomik konjonktüre göre emtia, parite veya fonlara dayalı 

ürünler sunuyoruz. Gündeme paralel olarak tasarruf teşvik paketi doğrultusundaki ürünlerimizi 

önümüzdeki günlerde piyasaya sunacağız. Özellikle mevduatlarda stopajın vadeye göre azaltılmasına 

ilişkin ürün çalışmamızı tamamladık” dedi. Tabakoğlu, yılbaşından bu yana 3 binin üzerinde Özel 

Bankacılık Kredi Kartı kullandırdıklarını ifade ederek bu kart ile özel bankacılık müşterilerine ayrıcalıklı 

olduklarını hissettirdiklerini belirtti. 

 

Son iki yılda önemli bir gelişim gösterdiklerini vurgulayan Tabakoğlu, “Hedeflerimizle uyumlu bir 

şekilde büyüdük. Özel bankacılık segmentinde iki yılda yüzde 3 pazar payına ulaşırken müşteri 

adedimizi yüzde 50 arttırdık ve toplam varlık hacmimizi yüzde 37 büyüttük. Sektör, son bir yıl içinde 

müşteri adedinde ortalama yüzde 12-13 oranında büyürken biz, yüzde 19’luk bir artış sağladık. BDDK 

verilerine göre 250 bin TL – 1 milyon TL arasındaki müşteri oranında sektör yüzde 21 oranında 

büyürken biz bu segmentte yüzde 42 büyüme yaşadık. ING Bank olarak, Türkiye’de toplamda 5,5 

milyar TL’lik bir hacimsel büyüklüğü yönetiyoruz. Büyüyen Türkiye ekonomisinin gelişiminden 

faydalanmak ve özel bankacılıkta yüzde 5 pazar payına ulaşmak istiyoruz” dedi.  

 
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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