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Türkiye ekonomisi 3Ç19’da piyasa beklentilerine paralel %0,9 büyüdü
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, zincirlenmiş
hacim endeksi olarak (2009=100), 2019’ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %0,9 büyüdü. Piyasanın beklentisi de %1 büyüme olacağı yönündeydi.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari
fiyatlarla %11,5 artarak 1,145 mlr TL oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, çeyreklik bazda %0,4 artış gösterdi.
Harcamalar Yöntemiyle GSYH değişim oranları (% yıllık değişim)
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Sektörler bazında bakıldığında 3Ç19’da 3Ç18’e göre tarım sektörü %3,8, sanayi sektörü
%1,6, hizmetler sektörü ise %0,6 büyürken, inşaat sektörü %7,8 daraldı. 3Ç19’da
yatırımları kapsayan gayrisafi sabit sermaye oluşumu %12,6 geriledi. Yatırımlar altında,
inşaat yatırımları %18, makine teçhizat yatırımları ise %7,5 daraldı.
Hanehalkı nihai tüketim harcamalarında üç çeyrektir görülen daralma ardından,
ekonomik aktivitedeki zayıf seyir, enflasyondaki gerileme ve TL’deki dengeli seyir ile
3Ç19’da tüketim harcamaları %1,5 artış gösterdi. Kamu harcamalarının da %7 artarak
büyümeyi desteklediğini görüyoruz. Aynı dönemde ihracat artışı bir miktar yavaşlayarak
%5,1 olarak gerçekleşirken, dört çeyrektir daralan ithalat, ekonomideki toparlanmaya
bağlı olarak %7,6 artış kaydetti.
Zincirlenmiş Hacim Endeksi (2009=100)
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Yorum: 3 çeyrek üst üste daralma ardından 3Ç19’da tüketim harcamalarının desteğiyle
%0,9 büyüme kaydedildi. Yatırımlar daralmaya devam ederken, özel tüketimdeki
canlanma ile ithalat artışı net ihracatın katkısının olumsuz olmasına neden oldu. Öncü
göstergeler, dördüncü çeyrekte de ekonomideki toparlanmanın devam ettiğine işaret
ediyor. Böylece 2019 yılında %0,5 büyüme beklentimizi koruyoruz.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve 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. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı
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