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Teknik resesyondan çıkış. Geçen yılın son iki çeyreğinde, çeyreklik 

bazda sırasıyla %1,5 ve %2,4 oranlarında daralma kaydeden Türkiye 

ekonomisinin son çeyreğe ait büyüme oranlarının analizini yaparken 

başlığımızı ’Çeyreklik bazda daralma ivme kaybedebilir’ şeklinde vererek, 

bu yılın ilk çeyreğinden itibaren toparlanma öngörümüzü dile getirmiştik. 

Nitekim ilk çeyrekte, çeyreklik bazda %1,3’lük büyüme oranı kaydedilerek, 

teknik resesyon ortamından çıkıldığını görüyoruz. Yıllık bazda da, geçen 

yılın son çeyreğinde %3,0 ve bu yılın ilk çeyreğinde %2,6 küçülen 

ekonominin, ikinci çeyrekte sıfır büyüme ortamına yakın, üçüncü 

çeyrekten itibaren de yıllık büyüme oranlarına geri dönebileceğini tahmin 

ediyoruz. 2019 tüm yıl için büyüme tahminimizi %0,5 düzeyinde 

tutuyoruz.   

Sanayinin katma değerindeki düşüş, üretim verilerinden daha ılımlı. 

2019 yılının ilk çeyrek büyüme verilerine sektörel bazda baktığımızda, 

sanayi üretim verilerinde düzeltilmiş olarak %4,8 düzeltilmemiş olarak da 

%5,7 düzeylerindeki yıllık daralma oranlarından kısmen daha ılımlı olarak, 

katma değerinde %4,3’lük gerileme gözlemliyoruz. Sanayi kesimindeki 

yavaşlama, ilk çeyrek büyüme performansındaki zayıflamanın ana unsuru 

olurken; hizmetler kesiminde %2,1 ile daha sınırlı kalan yavaşlamanın 

genel büyüme oranında daha şiddetli daralmayı engellediği anlaşılıyor. Bu 

noktada, bilgi ve iletişim, finans ve gayrımenkul ve kamu yönetimi 

faaliyetleri destekleyici sektörler olarak beliriyor. Tarım sektörü de, geçen 

yılın yüksek baz etkisine rağmen %2,5’lik büyüme oranıyla, negatif 

büyüme ortamını hafifleten diğer bir katkı unsuru olarak beliriyor.  

Net dış talebin büyümeye katkısı devam ediyor. Harcamalar bazında 

büyümenin kompozisyonunda ise, net dış talep önemli destekleyici 

olmaya devam ediyor. Net iç talepteki daralmanın büyümeden 12,1 puan 

götürürken; net ihracatın 9,4 puanlık dengeleyici katkı sağladığını 

hesaplıyoruz. Son üç çeyrektir net dış talep iç talebin negatif etkisini ciddi 

ölçüde azaltıyor. Net dış talebin büyümeye katkısının devam etmesini 

beklemekle birlikte; hem küresel ekonomide yavaşlama hem de iç talepte 

yeniden dengelenmenin oluşmasıyla, ikinci çeyrekten itibaren dış ve iç 

talep kompozisyonundaki farklılaşmanın daha makul boyutlara gelmesini 

bekliyoruz. 

Güven ortamı ve yeniden dengelenmeyle, yatırım ve stoklarda tekrar 

artış eğilimine dönülebilir. Yılın ilk çeyreğinde iç talepteki zayıflamada, 

özel tüketim, yatırım ve stoklardaki düşüşün ana etkenler olduğunu 

görüyoruz. Stoklar son iki çeyrektir azalışta. Ancak, güven ortamında 

toparlanma ve ekonomide yeniden dengelenme süreciyle, ekonomik 

birimlerin tekrar stok artırma eğilimine döneceğini ve büyümeye destek 

unsuru olacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan, kamu tüketim 

harcamaları büyümeye destek faktörü olmaya devam ediyor.  
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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 (%) 
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ÇEKİNCE 
 

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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Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %20 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %20 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 
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