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Büyüme hızında yılın ikinci çeyreğinde beklenen yavaşlamanın 

beklendiği gibi ılımlı kaldığını görüyoruz. İlk çeyreğe ait yıllık büyüme 

oranı %7,4’ten %7,3’e hafif aşağı çekilirken, ikinci çeyrek büyümesi de 

%5,2 olarak açıklandı. 2017 yılına  ait çeyreklik büyüme verilerinde 

küçük değişiklikler olmasına karşın, tüm yıla ait %7,4’lük büyüme 

oranının korunduğunu izliyoruz.  

Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre de ekonomi son 7 çeyrektir 

aralıksız büyüyor. Ancak, gerek parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri 

ve güçlü baz etkisi, gerekse de geçen ay belirginleşen finansal 

dalgalanma ve akabinde beklenen ek parasal sıkılaşmanın yansımaları 

doğrultusunda, üçüncü çeyrekten itibaren çeyreklik bazda daralma 

rakamları ve yıllık bazda büyüme oranlarında sert aşağı hareket 

görebileceğiz. Ancak, yılın ilk yarısında elde edilen %6,2’lik büyüme 

oranının katkısı doğrultusunda tüm yıla ait %4’lük büyüme 

tahminimizi koruyor; 2019 yılına ait tahminimizi de %4’ten %3’e 

çekiyoruz. Gelecek hafta açıklanacak Temmuz üretim verisi, üçüncü 

çeyreğe girerken sanayi kesiminin büyüme katkısının ne ölçüde 

azalabileceği açısından önemli olacak.  

İkinci çeyrek büyüme verilerine sektörel bazda baktığımızda, son üç 

çeyrektir sanayi üretim artışının büyüme altındaki katma değer 

artışına daha ılımlı yansıdığını izliyoruz. İlk çeyreğin %8,1’lik yıllık 

artışına göre de, katma değer artışı 2. çeyrekte %4,3’e geriliyor. 3. 

çeyrekte de, ilk tahminlerimize göre, söz konusu yavaşlamanın %2’ler 

seviyesine gerilemesi olası gözüküyor.  

Tarım sektöründeki dalgalanmalar ise devam ediyor.  1Ç büyümesi 

yıllık bazda %4,6’dan %6,1’e yükseltilirken; 2Ç’te, bazın da olumsuz 

etkisiyle, %1,5’lik yıllık küçülme ile karşılaşıyoruz. Ancak, tarımsal 

üretimde 3Ç ile birlikte tekrar büyüme oranları görebiliriz.   

Diğer taraftan, hizmetler tarafı güçlü katkısını sürdürüyor. Finans ve 

bilgi & iletişim öne çıkan destekleyici sektörler olurken; inşaat 

sektöründe ciddi ivme kaybı dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında da zayıf 

görünümün devam etmesi beklenebilir. 

Harcama grupları bazında ise, 2Ç’te özel tüketim harcamalarına, zayıf 

bazın da desteğiyle, kamu tüketim harcamalarının da destekleyici olarak 

katıldığını; yatırım harcamalarının ise ılımlı katkısını sürdüğünü izliyoruz. 

Ancak, son finansal dalgalanma sonrasında yatırım tarafında yavaşlama 

sürpriz olmayacak. Öte yandan, son dört çeyrektir ‘eksi’ olan net 

ihracatın 2Ç’de pozitif bölgeye geçtiğini görüyoruz. Yılın ikinci 

yarısından itibaren söz konusu katkının daha da arttığını görebileceğiz. 
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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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İnşaat 0,8 5,1 6,6 8,9 5,4

Hizmetler 8,0 6,3 10,4 10,9 0,2

Bilgi ve İletişim 7,0 11,8 5,9 13,0 5,7

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 12,1 9,3 3,0 3,8 8,9

Gayrimenkul 0,2 2,1 3,4 2,5 3,6

Mesleki, idari ve destek hizmetleri -1,3 5,7 12,1 10,3 5,5

Kamu yönetimi ve sosyal hizmet faaliyetler 13,1 2,8 4,5 3,5 5,4

Diğer hizmet faliyetleri 3,8 5,8 9,7 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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