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Halk Yatırım “Görünüm 2017” Raporu yayınlandı: 

 

Halk Yatırım, “Görünüm 2017” konferansında dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili 

öngörülerini paylaştı. Mevcut politikaların 2017 yılında küresel merkez bankalarını ‘temkinli’ 

olmaya iteceğini belirten raporda, Türkiye ekonomisinin ise güçlü bütçe dengelerini devam 

ettireceği tahmininde bulunuldu. 

Şehitlerimiz için saygı duruşunu takiben açılış konuşmasını Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Sayın Murat Çetinkaya’nın takdimiyle Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun yaptığı konferansta, Araştırma Birimi Direktörü Banu 
Kıvcı Tokalı ve Gaussian Finance CEO’su Dr. Haluk Akdoğan sunum ve değerlendirmelerde 
bulunurken, NTV’den Berfu Güven’in moderatörlüğünde T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Baş 
Danışmanı Sayın Cemil Ertem ile eko reel politik ve finansal konjonktüre dair öngörüleri 
değerlendirildi.  
 
Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu yaptığı konuşmada Halkbank olarak güçlü finansal yapıları ve istikrarlı 
büyüme performanslarıyla yükselen Türkiye'nin köklü, öncü ve saygın markalarından olduklarını 
söyledi. Sayın Taşkesenlioğlu, Halk Yatırım'ın yatırımcı konferanslarına ev sahipliği yaparak paydaş 
ilişkilerinde üstlendiği sorumluluğu bir adım daha ileriye taşıdığını ve bu etkinliklerle önemli bir 
başarıya imza attığını kaydetti.  
 
Banu Kıvcı Tokalı elektronik düzenek marifetiyle interaktif olarak gerçekleştirilen sunumunda Türkiye 
ekonomisi için2017 büyüme tahmininin genel piyasa beklentisi olan 3%’e nazaran daha üst 
seviyede, 3.4% mertebesinde olduğunu ifade etti  
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Baş Danışmanı Sayın Cemil Ertem de Berfu Güven 
moderasyonundaki söyleşisinde (TCMB’nin tartışılan son faiz kararının açıklanması konferans 
saatlerine denk geldiğinden) TCMB’nin bağımsızlığı üzerinde durdu. Türkiye'de uzun süredir 
TCMB'nin bağımsızlığının tartışıldığını belirten Ertem, merkez bankalarının teorik olarak amaç ve 
araç bağımsızlığı olması gerektiğini vurguladı. Ertem, hiçbir merkez bankasının iktisat politikaları 
açısından amaç bağımsızlığı olmadığını kaydederek, merkez bankaların seçilmiş hükümetlerin 
iktisat politikalarının hedefleri ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ancak araç bağımsızlığının 
önemli olduğunu söyledi.  
 
 
Halk Yatırımca yayınlanan “Görünüm 2017” raporunda küresel ekonomide zayıflıkların 2017 yılında 
daha fazla ön plana çıkacağı üzerinde duruldu. Emtia fiyatlarında devam eden aşağı yönlü risklerin 
de devam edeceği belirtilen raporda ABD Başkanlık seçim sonuçlarının ardından maliye 
politikalarının büyümeyi destekleyici etkisinin ön plana çıkacağı beklentisiyle sanayi metallerinde 



 

 

yükselişler beklenirken, devam eden zayıf aktivite koşulları nedeniyle küresel emtia fiyatlarının aşağı 
yönlü risklere maruz kalmaya devam edeceğinin düşünüldüğü ifade edildi.  
 
Küresel zayıf büyüme karşısında, düşük faiz ortamının uzun süre devam etmesinin beklendiği 
kaydedilen raporda, parasal genişlemenin büyüme ve enflasyon yaratma konusunda beklenen 
katkıyı gösterememesinin, ek genişleme adımları konusunda merkez bankalarını ‘temkinli’ olmaya 
itebileceği tahmininde bulunuldu.  
 
Yılda bir kez yayınlanan Görünüm Raporu aracılığıyla öngörülerini piyasa ile paylaşan Halk Yatırım, 
benimsediği sorumlu iş modeli gereği, kurumsal sosyal sorumluluklarını çeşitli alanlara yayarak hem 
faaliyetleri ile örtüşen hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projeler yürütmektedir. Bu 
kapsamda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Müdürlüğü ile sağlanan iş birliği sonucu 10.000 
adet fidan dikimiyle Halk Yatırım Hatıra Ormanı kurulmuştur. Ayrıca Halk Yatırım, UNESCO Dünya 
İnsanlık Mirası Aday Listesinde yer alan ve dünyanın bilinen ilk borsasının bulunduğu varsayılan 
Aizanoi Antik Kenti Kazılarının resmi ana sponsorudur. 
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