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Yaz döneminde yaşanan finansal dalgalanma ve öncesinde parasal 

sıkılaşma adımlarının gecikmeli etkileri, yılın üçüncü çeyreğinde büyüme 

oranında beklenen yavaşlamayı gösterdi. Yıllık büyüme oranı %1,6 ile, 

%1,3’lük tahminimize yakın gerçekleşirken; mevsimsel düzeltilmiş 

verilerde 7 çeyreklik aralıksız büyümenin ardından 3Ç’te %1,1’lik 

çeyreklik bazda küçülme gerçekleşti. Bir önceki çeyreklik daralma 

2016 yılının üçüncü çeyreğinde, yaşanan başarısız darbe girişiminin 

ardından gözlenirken; o dönemde yıllık bazda %0,8’lik küçülme de 

kaydedilmişti. Son çeyrek büyüme oranına yönelik ilk tahminlerimiz, 

net dış talebin güçlü katkısı nedeniyle, yıllık bazda daralma 

gerçekleşse de sınırlı kalabileceği yönünde. Bu doğrultuda, 2018 

tüm yıl için %3,2, 2019 için de %2,0’lik büyüme tahminlerimizi 

koruyoruz. 

Üçüncü çeyrek büyüme verilerine sektörel bazda baktığımızda, sanayi 

üretim verilerinin önceden yansıttığı üzere, sanayi katma değerindeki 

artışın %0,3 ile sınırlı kaldığını izliyoruz. Son çeyrekte daralmanın 

mümkün olduğunu düşünüyoruz.  

Diğer taraftan, hizmetler sektörünün %2,7’lik artışla büyümeye 

destek sağladığını görüyoruz. Finans ve bilgi & iletişim öne çıkan 

destekleyici sektörler olmaya devam ederken; inşaat sektöründe hem 

çeyreklik hem de yıllık bazda yavaşlama dikkat çekiyor. 

Tarım sektörü ise, 2Ç’teki yıllık düşüşün ardından 3Ç’te sınırlı da olsa 

katkı tarafına geçmiş durumda. Son çeyrekte de ’artı’ tarafta kalmasını 

bekliyoruz.  

Büyümenin kompozisyonundaki değişim, harcama grupları bazında 

daha net ortaya çıkıyor. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren ‘eksi’ye 

geçen ancak bu yılın ikinci çeyreğinde sınırlı da olsa pozitif katkı 

sağlayan net dış talep, üçüncü çeyrekte 6,7 puanlık ciddi bir katkıya 

işaret ediyor. Yani, finansal türbulans ve parasal sıkılaşmanın 

büyümede etkisi, 3Ç’te 5,2 puanlık daralma gösteren iç talepte 

gözleniyor. Kur ve dış ticaret gelişmelerine ek olarak, YEP’in yaklaşımı 

doğrultusunda, net dış talebin büyümeye katkısının önümüzdeki 

dönemde de devam etmesini bekliyoruz. 

İç talepteki zayıflamada, yatırımlar ve stoklardaki düşüş ana 

etkenler. Yatırımlar 3Ç’te büyümeden 1,1 puan götürürken; stoklar son 

iki çeyrektir ’eksi’ katkı tarafında (2Ç’te 1,8 puan, 3Ç’te 5,6 puan). Diğer 

taraftan, kamu tüketim harcamaları büyümeye önemli destek 

faktörü olmaya devam ediyor. Mali disiplin politikaları çerçevesinde, 

kamunun büyümeye katkısı son çeyrekten itibaren ivme kaybedebilir. 
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Grafik 1: Yıllık ve Çeyreklik Büyüme (%) 

Kaynak: TÜİK, HLY Araştırma 

Grafik 2: Harcama Yöntemiyle Büyümeye Katkı (% puan) 

Kaynak: TÜİK, HLY Araştırma 

Tablo 1 : Üretim Yöntemiyle Kalemlerin Artışı (%) 

-3

0

3

6

9

12

2013 2014 2015 2016 2017 2018

GSYH (Çeyreklik Değ., düzeltilmiş)
GSYH (Yıllık Değ.)

-8

-4

0

4

8

12

16

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Özel Tüketim Harcamaları
Kamu Tüketim Harcamaları
Yatırımlar
Stoktaki Değişimler
Net İhracat
GSYH

GSYH Büyüme Oranı (%) 1,6 11,5 5,3 7,3 3,3

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 1,0 3,6 -2,8 5,4 -2,5

Sanayi 0,3 15,4 4,2 9,2 4,3

İnşaat -5,3 18,8 1,0 8,9 5,4

Hizmetler 4,5 21,8 8,9 10,9 0,2

Bilgi ve İletişim 3,5 15,2 7,2 13,0 5,7

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 7,4 -5,8 11,8 3,8 8,9

Gayrimenkul 2,3 2,7 0,2 2,5 3,6

Mesleki, idari ve destek hizmetleri -7,8 16,4 -1,2 10,3 5,5

Kamu yönetimi ve sosyal hizmet faaliyetler 10,2 3,2 12,4 3,5 5,4

Diğer hizmet faliyetleri 1,8 10,0 4,0 7,3 2,7
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 

hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım 

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 

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. 

 
Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak 

değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve 

zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü 

giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari 

Elektronik ileti kapsamında değildir. 
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