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Hane Halkı Harcamalarının Sektörel Dağılımı 

12 Şubat 2019 

TÜİK tarafından hazırlanan ve 2002 ile 2017 dönemini kapsayan çalışmada hane halkının 

tüketim harcaması dağılımlarındaki değişiklikler sektörel bazda hisse performanslarını uzun 

vadede etkilemeye devam edebilir.  

 

Gıda ve alkolsüz içeceklerin payındaki düşüşün sebebi, gıda harcamalarındaki azalma değil, 

hane halkı gelirindeki ilave artışların diğer harcama kalemlerine yönelmesi olarak 

değerlendirilebilir. Talep elastikiyeti dikkate alındığında, gelir düzeyi arttıkça gıda maddeleri 

için yapılan harcamanın toplam gelir içindeki payı azalır. Ülkelerde gelişmişlik düzeyi arttıkça 

teknolojik ürünlerin temel ihtiyaçlara girmesi de gıda harcamalarının payında düşüşe neden 

olabilir.  

Talep elastikiyeti birden büyük olan mallar lüks sayılırken birden küçük talep esnekliğine sahip 

mallar temel mallar olarak sınıflandırılmaktadır. Talep esnekliği düşük kalemlerin toplam 

harcamalar içindeki payının azalması ekonomideki büyüme ve hane halkı gelirindeki artıştan 

kaynaklanmaktadır. 

  

Turizm, kültür, eğlence ve ulaştırma başta olmak üzere talep elastikiyeti yüksek olan kalemlerin 

paylarındaki artışın, gelişmişlik düzeyinin artması ile bu kalemlerin temel ihtiyaçlar sınıfına 

girmesi kaynaklı olduğu söylenebilir. Tüketim harcamasındaki dağılım değişikliği nedeniyle 

Türkiye’de uzun vadede Turizm, Ulaştırma ve Teknoloji sektörleri öne çıkmaya devam edebilir. 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim
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“Yatırım Danışmanlığı“ hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında 

imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin 

yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir 

olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz 

ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde  sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız 

ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. 

 

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL 

DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük 

yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni 

olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, 

kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız 

doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 

 

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu 

mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın 

içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, 

içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir. 
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