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Geçen yılın yaz döneminde yaşanan finansal dalgalanma ve öncesinde 

başlayan parasal sıkılaşma adımlarının gecikmeli etkilerinin, üçüncü 

çeyrekten itibaren büyüme verilerine yansıdığını ve son çeyrekte daralma 

rakamı ile belirginleştiğini izliyoruz. Geçen yılın ilk yarısında %5-7 bandında 

gerçekleşen yıllık büyüme oranı, üçüncü çeyrekte %1,8’e geriledikten sonra 

(önceki verilerde %1,6 olarak açıklanmıştı), son çeyrekte %3’lük küçülme 

oranına dönüşüyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da, 

son iki çeyrektir çeyreklik bazda daralma sözkonusu. Böylece, geçen 

yılın ilk yarısında %6,3 olan yıllık büyüme oranı, yılın sonunda %2,6’ya 

geriliyor. Bu yılın ilk yarısında da sınırlı kalmasını beklediğimiz büyüme 

oranının ikinci yarıda iyileşme göstereceği ve yılı %2 seviyesinde 

tamamlayabileceği yönündeki öngörümüzü koruyoruz. 

2018 yılının son çeyrek büyüme verilerine sektörel bazda baktığımızda, 

sanayi üretim verilerinde gözlenen %7-7,5 seviyesindeki yıllık daralma 

görünümüyle uyumlu olarak katma değerinde %6,4’lük yıllık gerileme 

gözlemliyoruz. Sanayi kesimindeki yavaşlama, son çeyrek büyüme 

performansındasındaki zayıflamanın ana unsuru olurken; hizmetler 

kesiminde kısmen sınırlı kalan yavaşlamanın genel büyüme oranında 

daha şiddetli daralmayı engellediği anlaşılıyor. Bu noktada, bilgi ve iletişim 

ile gayrımenkul ve kamu yönetimi faaliyetleri destekleyici sektörler olarak 

beliriyor. Finans sektörü ise, son çeyrekte ciddi bir zayıflamaya işaret 

ediyor. Diğer taraftan, tarım sektörü son çeyrekte ‘eksi’ katkı kalemi olarak 

beliriyor.  

Harcamalar bazında büyümenin kompozisyonunda, net dış talep önemli 

destekleyici olmaya devam ediyor. Net iç talepteki daralmanın büyümeden 

11,4 puan götürürken; net ihracatın 8,4 puanlık dengeleyici katkı sağladığını 

hesaplıyoruz. Üçüncü çeyrekte de, iç talebin 4,9 puanlık ‘eksi’ katkısına 

karşılık, net dış talep 6,7 puanlık destek unsuru sağlayarak büyüme 

oranının ‘artı’ bölgede kalmasını sağlamıştı. Net dış talebin büyümeye 

katkısının devam etmesini beklemekle birlikte; hem küresel ekonomide 

yavaşlama hem de iç talepte yeniden dengelenmenin oluşmasıyla, 2019 

yılında dış ve iç talep kompozisyonundaki farklılaşmanın daha makul 

boyutlara gelmesini bekliyoruz. 

Son çeyrekte iç talepteki zayıflamada, yatırımlar ve stoklardaki 

düşüşün ana etkenler olduğunu görüyoruz. Yatırımlar geçen yılın son 

çeyreğinde büyümeden 3,8 puan götürürken; stoklar son üç çeyrektir ’eksi’ 

katkı tarafında (2Ç’te 1,6 puan, 3Ç’te 4,4 puan, 4Ç’te 2,2 puan). Diğer 

taraftan, mali disiplin yaklaşımı içinde kalmakla birlikte, kamu tüketim 

harcamaları büyümeye destek faktörü olmaya devam ediyor. Finansal 

istikrarın tekrar sağlanması ve ekonomide yeniden dengelenme modeliyle 

yatırımların zayıf seyrinde toparlanmanın da iç talepte destekleyici olmasını 

bekliyoruz. 
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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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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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