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Türkiye ekonomisi 2019’da piyasa beklentilerin üzerinde, %0,9 büyüdü
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi
olarak (2009=100), 2019’un dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 büyüdü.
Böylece 2019 yılı genelinde GSYH %0,9 büyüme kaydetti. Piyasa beklentileri ve Yeni Ekonomi
Programı’ndaki büyüme tahmini %0,5 seviyesinde bulunuyordu. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi
hasıla tahmini, 2019’da bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4,3 trl TL oldu. Kişi başına GSYH cari
fiyatlarla 9.127 ABD doları olarak hesaplandı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe
göre %1,9 artış gösterdi.
Harcamalar Yöntemiyle GSYH değişim oranları (% yıllık değişim)
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Sektörler bazında, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü %2,5, sanayi sektörü %5,9 ve
hizmetler sektörü %7,8 büyürken, inşaat sektörü %3,8 daraldı. 4Ç19’da yatırımları kapsayan
gayrisafi sabit sermaye oluşumu %0,6 geriledi. Yatırımlar altında, inşaat yatırımları %8,9
daralırken, makine teçhizat yatırımları %11,7 artış gösterdi.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 4Ç19’da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,8 artış
gösterdi. Kamu harcamaları da aynı dönemde %2,7 artış göstererek büyümeyi destekledi. İhracat
%4,4 artış gösterirken, ithalatın %29,3 artması sonucunda net ihracatın büyümeye katkısı negatif
oldu.
Zincirlenmiş Hacim Endeksi (2009=100)
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Yorum: Türkiye ekonomisi 4Ç19’da beklentilerin üzerinde büyüyerek 2019 yılında %0,9 büyüme
kaydetti. Yılın ikinci yarısından itibaren finansal koşullardaki gevşemenin desteği ile tüketim
harcamalarının artışı ekonomik büyümeyi desteklerken, talep ve üretim koşullarındaki iyileşme
ithalat artışına neden olarak net ihracatın katkısının negatif olmasına neden oldu. 2020 yılının
ilk çeyreğine ilişkin öncü göstergeler ekonomide toparlanmanın sürdüğüne işaret ederken, kredi
büyümesi ve destekleyici finansal koşullar tüketim harcamalarının gücünü koruduğunu
gösteriyor.
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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,
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