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Geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren güçlenen büyüme 

momentumu, beklediğimiz gibi bu yılın ilk çeyreğinde de korunuyor. 

Tahminimizle aynı olarak 1Ç büyüme oranı yıllık bazda %7,4 

seviyesinde açıklandı. Sektörel bazda, sanayi ve inşaat; harcamalar 

bazında ise, özel tüketim ve yatırım harcamaları, büyümenin ilk 

çeyrekte de güçlü kalmasında etken unsurlar. Net ihracat, son dört 

çeyrektir ‘eksi’de ve son iki çeyrektir etkisi daha da belirgin.  

Mevsimsel olarak düzeltilmiş büyüme verileri son 6 çeyrektir 

genişleme yönünde.  

Ancak, gerek içerde parasal sıkılaşma gerekse de küresel koşulların 

geçmiş döneme göre daha az destekleyici olmasının etkisiyle, ikinci 

çeyrekten itibaren büyüme hızında yavaşlama göreceğiz. Özellikle, 

geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %11,3 gibi oldukça yüksek 

büyüme oranının neden olacağı baz dezavantajına ek olarak, sert faiz 

artırımlarının kümüle etkisinin daha belirgin gözlenebileceğini dikkate 

aldığımızda, üçüncü çeyrekte büyüme oranındaki yavaşlama daha 

sert gözlenebilecek. Bu yavaşlamanın şiddetine bağlı olarak, mevcut 

koşullarda yılın tamamına ait %4’lük büyüme tahminimizi 

koruyoruz. 

İlk çeyrek büyüme verilerine sektörel bazda baktığımızda, yeni sanayi 

üretim endekslerine geçiş sonrasında, üretim ve katma değer 

gelişimleri arasındaki farkın makul boyutta kaldığı; üretim 

verilerinin büyüme oranı tahmininde tekrar öncü gösterge olma rolüne 

geri döndüğünü izliyoruz. Sanayi üretiminde yıllık bazda %9,8’lik artışa 

uygun olarak, katma değer artışının %8,8 düzeyinde gerçekleştiği 

görülüyor. Tarım sektörü büyümeyi destekleyici tarafta kalırken; inşaat 

ve finans sektörleri hizmetlerde öne çıkan bileşenler olarak beliriyor. 

Harcama grupları bazında ise, özel tüketim harcamaları büyümede 

ana rolü üstlenirken, yatırım harcamalarındaki güçlenme de dikkat 

çekiyor. Kamu tüketim harcamalarındaki artış ise daha makul boyutta 

kalıyor.  

Büyüme görünümüne yönelik olarak, Nisan ayında başlayan ve 

Mayıs’tan itibaren belirginleşen parasal sıkılaşma adımlarının reel 

ekonomi üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin boyutu 2018 ve 2019 

büyüme oranları üzerinde belirleyici olacak. Bu etkiye bağlı olarak, 

2018 ve 2019 için sırasıyla %4 ve %4,5 seviyelerinde oluşturduğumuz 

büyüme tahminlerimizde aşağı yönlü riskler bulunuyor. 
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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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Bilgi ve İletişim 5,8 10,3 12,0 12,4 5,9

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 4,8 9,9 1,8 3,9 8,8

Gayrimenkul 2,9 2,8 2,2 2,6 3,6

Mesleki, idari ve destek hizmetleri 12,1 7,1 10,7 10 5,2

Kamu yönetimi ve sosyal hizmet faaliyetler 4,6 2,1 7,0 3,7 5,4

Diğer hizmet faliyetleri 9,5 3,1 13,2 7,8 2,8
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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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