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Perşembe günü tam kapsamıyla açıklanacak olan Orta Vadeli Program için bugün bir basın toplantısı
düzenlendi.
Enflasyonun 2016 yılını %7,5 seviyesinde tamamlaması ve 2017 yılında %6,5’e inmesi öngörülmüştür.
Yapılan açıklamada OVP kapsamında 2016 yılı için GSYH projeksiyonu %3,2 seviyesine çekilirken 2017 yılı için
%4,4’e çıkarıldı.

Perşembe günü tam kapsamıyla açıklanacak olan Orta Vadeli Program için bugün bir basın toplantısı düzenlendi.
Açıklanacak olan OVP’de beş temel amaç göze çarpmaktadır: i) istikrarlı büyüme, ii) enflasyonun düşürülmesi, iii) cari
açıktaki düşüş trendinin korunması, iv) ekonominin rekabet gücünün ve verimliliğinin arttırılması ve v) mali disiplinde
verimliliğin arttırılması. Yapılan açıklamada OVP kapsamında 2016 yılı için GSYH projeksiyonu %3,2 seviyesine
çekilirken 2017 yılı için %4,4’e çıkarıldı. %5’lik büyüme hedefine ise 2018 ve 2019 yıllarında ulaşılması beklenmektedir.
Ayrıca, Türkiye’nin işsizlik oranı bu sene %10,5 olarak gerçekleşeceği öngörülürken önümüzdeki iki sene boyunca %10
seviyesinin üstünde kalacağı ve 2019 yılında %9,8’e ineceğini beklenmektedir.
Enflasyonun 2016 yılını %7,5 seviyesinde tamamlaması ve 2017 yılında %6,5’e inmesi öngörülmüştür. %5’lik enflasyon
hedefi 2018 ve 2019 yılları için hala geçerlidir.
Açıklamada önümüzdeki yıl ihracatın 153 milyar dolara ithalatın ise 214 milyar dolara ulaşılacağına değinildi. 2016
yılında cari açığın 31,3 milyar dolar olması ve açığın GSYH’ya oranının %4,3 seviyesinde tutunması hedeflenirken 2017
yılında bu oranın %4,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Turizm gelirlerinin ise 2017’de 18,6 milyar dolardan 23,5
milyar dolara çıkması öngörülmektedir. 2018 ve 2019 yıllarına dair cari açığın GSYH’ya oranı, sırasıyla, %3,5 ve %3,9
olarak hedeflenmektedir.
AB tanımlı borç stokunun GSYH’ya oranının 2016 yılında %32,8 seviyesinde kalacağı ve 2017 yılında da %31,9’a
gerileyeceği düşünülmektedir.
Kalkınma Bakanı yatırımların GSYH’ya oranının 2017 yılında 2,8 puan artacağını ve artan yatırımlar neticesinde de
bütçe açığında 2017 yılında hafif bir artış gerçekleşeceğini belirtti. 2016 yılı için bütçe açığının (34,6 milyar TL) GSYH’ya
oranının %1,6 olması beklenirken 2017 yılında bütçe açığının 46,9 milyar TL’ye çıkması ve GSYH’ya oranının %1,9’a
yükselmesi öngörülmektedir. Ancak 2019 yılına kadar bu oranın %1,3 seviyesine kadar gerilemesi hedeflenmektedir.
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamada özelleştirmeden sağlanan kaynakların bu yıl sonuna kadar 15 milyar
ulaşmasının hedeflendiğini, gelecek sene için ise 13 milyar lira düzeyinde kalmasını öngördüklerini belirtti.
Tüm bu projeksiyonlar göz önünde bulundurulduğunda, iç denge açısından Perşembe günü açıklanacak olan programın
geçen seneye göre daha gerçekçi durduğuna inanıyoruz. Bütçede mevcut yeri kullanırken Türkiye’nin mali disipline
bağlı kalmasını olumlu karşılıyoruz. Mevcut konjonktür içerisinde 2017 yılı büyüme hedefini ise biraz iyimser
bulmaktayız.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak
herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı
sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve
eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer
alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih
itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek
hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici
nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin
sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden,
alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy
Hakan Tezcan

Koordinatör
Koordinatör

levent.durusoy@yf.com.tr
hakan.tezcan@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 33
+90 (212) 317 68 16

Vekil Müdür
Başekonomist

akif.dasiran@yf.com.tr
can.uz@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 39
+90 (212) 334 98 37

Müdür
Müdür Yrd.
Kıdemli Uzman
Uzman Yrd.

nuri.sevgen@yf.com.tr
goksel.tekiner@yf.com.tr
ozan.sayin@yf.com.tr
kamer.kulek@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 62
+90 (212) 334 98 44
+90 (212) 334 98 70
+90 (212) 334 98 47

Müdür

pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 61

Araştırma Bölümü
Mehmet Akif Daşıran
Can Uz
Yatırım Danışmanlığı Bölümü
Dr. Nuri Sevgen
Göksel Tekiner
Kemal Ozan Sayın
Kamer Külek
Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş

Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Bakırköy
Bursa
İzmir

+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 543 05 04
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72

Merkez
Ankara
Fındıklı
Çiftehavuzlar
Samsun

2

+90 (212) 263 00 24
+90 (312) 417 30 46
+90 (212) 334 98 00
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71

