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Geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda %7,3 büyüyen Türkiye 

ekonomisi tüm yılı %7,4’lük güçlü bir büyüme oranı ile tamamladı. 

2016 yılında büyüme oranı %3,2 ile sınırlı kalmıştı. Özel tüketim ve 

yatırım harcamalarında iyileşmeye kamu harcamalarının da eşlik 

etmesi, geçen yılın güçlü büyüme performansında ana unsurlar. Net 

ihracatın büyümeye negatif katkısı geçen yılın üç çeyreğinde ılımlı 

kalmasına karşın, son çeyrekte ‘eksi’ etkinin belirginleştiğini 

görüyoruz. Dış ticaret verilerinden bu yılın ilk çeyreğinde de, net 

ihracatın katkısının negatifte kalmaya devam edeceğini tahmin 

ediyoruz.  

Mevsimsel olarak düzeltilmiş büyüme verilerinin son 5 çeyrektir 

genişleme yönünde olduğunu izliyoruz. Bu yıla ait %4’lük büyüme 

tahminimizi koruyoruz. 

Büyüme verilerine sektörel bazda bakıldığında, yeni sanayi üretim 

endekslerine geçiş sonrasında, üretim ve katma değer gelişimleri 

arasındaki farkın önemli oranda azaldığını; hatta geçen yılın son 

çeyreğinde üretim artışının altında bir katma değer artışı 

kaydedildiğini izliyoruz. Üretim verilerinin büyüme oranı tahmininde 

tekrar öncü gösterge olma rülüne geri döndüğünü görüyoruz.  

Tarım sektöründe, önceki çeyreklerde yukarı yönlü revizyonlar ve 

son çeyreğe ait güçlü büyüme verisi sonrasında, 2017 yılında 

%4,7’lik büyüme gerçekleşirken, önceki yılın %2,6’lık daralmasını 

fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. 

Hizmetler tarafında ise, inşaat ile bilgi ve iletişim öne çıkanlar 

arasında yer almaya devam ediyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 

yıllık bazda küçülme gösteren finans sektörünün son çeyrekte, güçlü 

baz etkisine karşın yıllık büyüme tarafına geçtiği görülüyor. 

Harcama grupları bazında ise, özel tüketim harcamaları büyümede 

ana rolü üstlenirken, yatırım harcamalarındaki toparlanma da devam 

ediyor. Kamu tüketim harcamaları ise büyümeye diğer bir destek 

unsuru.  

2018 yılında, geçen yılın güçlü baz etkisine ek olarak, hem 

normalleşme yolunda küresel destekleyici koşulların katkısında 

gözlenen azalma hem de kamu desteğinin devam etmekle birlikte 

daha seçici yaklaşımı doğrultusunda, büyüme ivmesinin %4-5 

bandına yavaşlayabileceğine dair öngörümüzü koruyoruz.  
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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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GSYH Büyüme Oranı (%) 7,3 4,2 11,3 7,4 3,2

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 6,0 0,4 3,3 4,7 -2,6

Sanayi 8,8 5,9 14,9 9,2 4,2

İnşaat 5,8 3,2 18,6 8,9 5,4

Hizmetler 9,0 3,7 21,4 10,7 0,2

Bilgi ve İletişim 12,0 8,2 16,8 12,4 5,9

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 1,8 12,2 -5,8 3,9 8,8

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

Mesleki, idari ve destek hizmetleri 10,7 2,3 15,8 10 5,2

Kamu yönetimi ve sosyal hizmet faaliyetler 7,0 3,9 3,5 3,7 5,4

Diğer hizmet faliyetleri 13,2 4,5 10,0 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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