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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in hazırladığı haziran ayı “Küresel Ekonomik Görünüm” 
raporunda, küresel büyümenin güçlendiği bildirilirken, büyüme hızının 2017 ve 2018 yıllarında artmasının tahmin 
edildiği belirtildi. Buna göre, geçen yıl yüzde 2,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bu sene yüzde 4,7, 
gelecek yıl yüzde 4,1 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi. Kuruluş, daha önce Türkiye'nin bu yıl ve gelecek 
seneye dair büyüme oranı beklentilerinin sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,3 olduğunu bildirmişti. Revizyonla ilgili 
açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 büyüme 
yakalayarak beklentileri aştığına dikkat çekildi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomik 
aktiviteleri destekleyici teşvikler sunduğunun altı çizilirken, Kasım 2019'a kadar Türkiye'de yeni bir seçim 
yapılmayacağından dolayı bunun yatırımı ve tüketimi desteklemesinin beklendiği vurgulandı. 
  
BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTEN FITCH, 

NEDEN GÖRÜNÜMÜ REVİZE ETMİYOR? 
 

Saim Uysal (Yeminli Mali Müşavir):Fitch, Türkiye’nin revize ettiği büyüme 
beklentisini yüzde 4,7 olarak açıkladı. Türkiye’nin büyüme potansiyelinin 2017’nin ilk 
çeyreğindeki nedenlerini irdeleyecek olursak ilk sırada Kredi Garanti Fonu, ikincisi 
Hükümet teşvikleri, üçüncüsü de büyümenin finansmanı açısından küresel risk 
iştahında iyileşme geliyor. Bütün bunları bir araya getirecek olursak, ilk çeyreğin 
büyümesi gerçekten yüksek olmuştur. Ancak bunu yıl sonuna kadar sürdürebilmenin 
şartları var. Birincisi, Kredi Garanti Fonu’nda garanti için ayrılan miktarın sonuna 
geliniyor. İkincisi, Hükümet teşviklerinin de bir kısmının süreleri ikinci ve üçüncü 
çeyrekte sona erecek. Ülkemizin 50 yıllık potansiyel büyüme oranı yüzde 5. Önemli 
olan bu oranı artırmak. Bunun yolu da üretimi artırmaktan geçiyor. Şu anda kapasite 
kullanım oranlarında hafif bir iyileşme var. Bunu sağlayamadığımız sürece büyümeyi 
sürdürebilmek mümkün değil. Nitekim Fitch de raporunda not artırımı için engelin 
bunlar olduğunu ifade ediyor. Yani madem bu ülke yüzde 4,7 büyüyecek, neden 
görünümü “yatırım yapılabilir” seviyeye getirilmiyor diye sorulabilir. Buna cevap 
verirken Fitch, KGF garantilerinin sonuna gelindiğini ve sadece tüketim ve kamu 
harcaması kaynaklı bir büyüme sağlandığını belirtiyor. Ama büyümenin sürdürülebilir 
nitelikte olabilmesi için üretim kaynaklı olması gerekir. Ancak ilk çeyrekte makine ve 
teçhizat yatırımları yüzde 10 azalmış. Bunu yapamadığımız müddetçe bu büyümeyi 
ilanihaye sürdürmek mümkün değildir. Sadece tüketim ve kamu harcaması kaynaklı 
bir büyümenin uzun süre sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin son 10 yılda 
en başarılı uyguladığı ekonomi politikası, bütçe disiplininden geçiyor. Ancak 
tüketimin, kredilendirmenin ve teşviklerin bu kadar artırıldığı bir ortamda mali 
disiplinin bozulma endişeleri de var. Sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamazsak, 
bütçenin açık vermesi kaçınılmaz. Bu konunun da dikkate alınması gerekir. Son 
olarak yapısal reformları realize etmeden, mali disiplini bozmadan yüksek büyüme, 
sanayi ve teknolojik üretimleri artırarak sağlayabiliriz. 
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