
  

 

Basın Bülteni                                                                                                 14 Kasım 2012 

   

ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren ekonomi gündemini yorumladı: 

 

 Gelişmeler, 2013’ün ikinci çeyreğine kadar ekonomide belirgin 

bir ivmelenmenin olmayacağını gösteriyor 

 Türkiye’de uygulanan para politikasının en önemli eksikliği 

yatırımcıya veya tüketiciye sinyal vermiyor olması 

 2012’den daha iyi ve yapısal reformlarla orta vadeli 

görünümün güçlendirilmeye çalışıldığı bir 2013 yaşayabiliriz 

 

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

gündem maddelerini yorumladı. Sengül Dağdeviren, ABD’deki seçimin ardından mali uçurum 

belirsizliğinin yeniden ön plana çıkması ve Euro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik aktivitenin güven 

ortamında kalıcı bir iyileşmeye engel olmaya devam ettiğini belirtti. Sengül Dağdeviren’in, Türkiye ve 

dünya ekonomisine ilişkin görüşleri şöyle:  

 

“Yurt içinde politikaların olumlu ortamda test edildiği bir dönem olacak gibi görünüyor”  

 

“Önümüzdeki dönemde gerek ABD’de uzun sürmesi beklenen bütçe süreci, gerekse İspanya’nın 

destek istemeyi hala öteliyor olması, 2013’ün ikinci çeyreğine kadar Atlantik’in iki yakasında da 

ekonomik açıdan her ne kadar en kötüden uzak olsak da, belirgin bir ivmelenmenin olmayacağına 

işaret ediyor. Dolayısıyla devam eden düşük faiz politikası, küresel ekonomide gıda fiyatları 

belirsizliğine karşın azalan enflasyon baskısı ile birlikte getiri arayışını destekleyerek Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarının devam etmesine neden oluyor. Türkiye’nin önümüzdeki 

12 aylık dönemde Basel standartları dâhilinde de yatırım kategorisi düzeyine gelmesinin
1
 yüksek 

olasılık olduğunu da düşünecek olursak, önümüzdeki dönem finansman imkânlarının iyileştiği, 

maliyetlerin düştüğü ancak buna karşın dış gelişmelerin kırılganlığını koruduğu, dolayısıyla yurt içinde 

politikaların olumlu ortamda test edildiği bir dönem olacak gibi görünüyor. Büyümenin kontrollü bir 

şekilde ivmelenerek, belli bir düzeyde korunmaya çalışılacağı, bir yandan da yapısal reformlarla orta 

vadeli görünümün güçlendirilmeye çalışıldığı bir 2013 yaşayabiliriz. 

 

“Eylül’deki hızlı büyüme üretimde dinamizmin korunduğuna işaret” 

 

“Türkiye’de uygulanan para politikasının özellikle kurda sağlanan istikrar ve rezerv birikimi açısından 

çok net başarılara karşın, en önemli eksikliği “sinyal” içermemesi, diğer bir deyişle önümüzdeki 12 

aylık dönemde yatırımcıya / tüketiciye bir sinyal vermiyor olması. Bunun da temelde tek nedeni var, 

küresel ekonomiye dair belirsizliklerin hala çok büyük olması ve bunun uzun soluklu düşük faiz, 

durağan büyüme görünümünün para politikasında çok araçlı esnekliğin korunmasını gerekli kılıyor 

                                                 
En az iki kredi derecelendirme kurumundan yatırım kategorisinde not  sahibi olmak 

 



olması. Bu tür bir politika finansal istikrar kanalıyla orta uzun vadede büyümeyi teşvik ediyor olmasına 

karşın bugün içinde bulunduğumuz dönem gibi dönüş noktalarında yeterince güçlü sinyal etkisi 

taşımıyor. Küresel ekonomide enflasyon baskısının hızla azaldığı bir dönemde dahi enflasyon 

hedefinin arka arkaya ikinci yıl belirgin olarak aşılacak olması da belirsizlik algısını ve tercihleri 

etkilemeye devam ediyor. Farklı bir bakışla, sanayi üretiminde 

Eylül’deki hızlı büyüme üretimde dinamizmin korunduğuna işaret 

etti. Ancak tüketici güveninde henüz bir iyileşme görmememiz dikkat 

çekmeye devam ediyor. TCMB Konut Fiyat Endeksi’ne göre 

Ağustos sonu itibarıyla yıllık bazda konut fiyatlarındaki %12.5’lik 

artışın konut kredi faizinin önüne geçmiş olması da bir risk faktörü 

olarak yakından izlenmeyi hak ediyor.”  

 

“Önümüzdeki 3-4 ayda makro verilerin önemi gittikçe 

artacaktır” 

 

“Sonuç olarak 2013 faizlerin göreli daha düşük, finansmana erişim imkânlarının iyileştiği bir yıl olmaya 

aday görünüyor. Dolayısıyla TL’nin aşırı değerlenmesine izin verilmeyeceği, çok araçlı para 

politikasının etkinliğinin olumlu piyasa ortamında test edileceği bir dönem yaşayacağız. Tabii temel 

belirleyicinin sermaye akımları dolayısıyla global risk iştahı olduğunu da not etmekte yarar var. 

Dolayısıyla yurtdışı belirsizliklerin oldukça yoğun olacağı önümüzdeki 3-4 ayda makro verilerin önemi 

gittikçe artacaktır.”              

 

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. 

 

Bilgi için: 

Manifesto PR 

Zuhal Gürdamar (507) 789 89 05 – zuhal@manifestopr.com.tr 
Muzaffer Ergun (507) 789 89 21 – muzaffer@manifestopr.com.tr 

 

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

O 
10

N 
10

T 
10

E 
10

O 
11

N 
11

T 
11

E 
11

O 
12

N 
12

T 
12

E 
12
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