
Orta Vadeli Program'ın (OVP) Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandığını anımsatan Ağbal, OVP'nin 

piyasalar üzerinde olumlu etki yaptığını düşündüğünü ifade etti. 

Programın piyasalar tarafından son derece inandırıcı, gerçek, ayağı yere basan bir program olarak telakki 

edildiğini vurgulayan Ağbal, "Biz bundan da mutluluk duyuyoruz. Her zaman söylüyoruz, ekonomik program 

gerçekçi, rasyonel, öngörülebilir ve bir şekilde yapısal reformlarla desteklenen bir program olmalı ve Sayın 

Başbakanımızın dün açıklamış olduğu program da tamamen bu çerçevede açıklanmış bir program oldu." 

dedi. 

"3,2 ihtiyatlı bir tahmindir" 

Ağbal, yıl sonu büyüme tahminini yaparken, üçüncü ve dördüncü çeyreklere ilişkin gerek tüketim, gerek 

yatırım, gerek ihracat, gerek ithalat bakımından teknik analizler yaptıklarını anlattı. 

OVP'deki büyüme tahmininin doğru, gerçekçi bir tahmin olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Ağbal, 

üçüncü çeyreğe ilişkin olarak gerek tüketim, gerek yatırım tarafında önceki yılla mukayese edildiğinde 

önemli ölçüde aşağı yönlü riskler bulunduğunu bildirdi. 

Ağbal, "Ama biz, özellikle siyasi istikrar, ekonomik istikrar, almış olduğumuz tedbirler, beklentilerde olumlu 

yönde gidiş sayesinde dördüncü çeyrekte daha hızlı bir toparlanmayı gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz ve 

açıkçası 3,2 ihtiyatlı bir tahmindir, konservatif bir tahmindir. Daha da yukarıda yani 3,2'den daha yukarıda bir 

büyüme gelme ihtimali de vardır." diye konuştu. 

"Bütçe disiplinine son derece önem veriyoruz" 

Ağbal, 2017 bütçesinin ayrıntılarına ilişkin soruyu yanıtlarken de bundan önceki OVP'ler gibi bu OVP'yi 

hazırlarken de bütçe tarafında mali disiplini kararlılıkla sürdürme anlayışını her şeyin başına koyduklarını 

vurguladı. Ağbal, şunları kaydetti: 

"Türkiye'nin son 4-5 yıldır bütçe açıklarına bakın; yüzde 1,2-1,3-1,3-1,6. Ne demek? Yüzde 2'nin altında bir 

bütçe açığı patikasını oluşturabilmişiz ve biz şu anda ne diyoruz? Merkezi yönetim bütçe açığı her ne 

kadar 2017 yılında yüzde 1,9 olsa da önce 1,6'ya, sonra 1,3'e inecek. Genel devlette ise yüzde 1'e inecek. 

Dolayısıyla bütçe disiplinine son derece önem veriyoruz. Bunun özel sektörün finansmanı açısından ne kadar 

önemli olduğunu biliyoruz." 

"Tasarrufu önce kamu olarak biz yapacağız" 

Ağbal, 2017'de kamuda istihdam edilecek personel sayısına ilişkin bir soru üzerine, gelecek 3 yılda cari 

harcamalarda milli gelirin yaklaşık yüzde 2'si kadar bir azalma öngördüklerini bildirdi. 

Kamu personelinin doğru yerde, doğru zamanda, doğru işte çalışacağını anlatan Ağbal, "Onun 

için 2017 yılında kamuya alacağımız personel sayısında 2016'ya göre bir azaltıma gideceğiz. Ben bunu 

inşallah bütçe toplantısında daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama 2017 ve sonraki 
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yıllar personel harcamalarında rasyonalizasyona gideceğimiz, tasarrufa gideceğimiz yıllar olacak. Cari 

harcamaları da aşağı çekeceğiz." dedi. 

Yeniden yapılandırmada 13 milyar liraya ulaşıldı 

Bakan Ağbal, yeniden yapılandırmada son rakamlara ilişkin soruya karşılık olarak da "Her dakika rakamlar 

değişiyor, yükseliyor. Biraz önce arkadaşlar 13 milyar lira gibi bir rakam söylediler yapılandırma için, inşallah 

o rakamlar daha da artacak. Vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum; 31 Ekim'e kadar lütfen gelin başvurun, 

tarihi fırsatlar var, peşin ödeme indiriminden yararlanın ve borcunuzu kapatın." yanıtını verdi. 

NOT: Konuşma metni memurlar.net’te yayımlanmış olan haber ile oluşturulmuştur. 
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