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GSYH büyümesi 2021’de %10 olabilir, ancak görünüm 2022 için muğlak  30 Kasım 2021 

Büyüme – 2021/3. Çeyrek 

3. çeyrekte GSYH büyümesi beklentilere kabaca paralel %7,4 oldu.  TÜİK, 

GSYH’nin 3Ç21’de bizim %7,5’lik tahminimiz ve %7,8’lik medyan beklentiye 

kabaca paralel %7,4 büyüdüğünü açıkladı. Takvim ve mevsim etkilerinden 

arındırılmış GSYH ise çeyreklik bazda %2,7 artış gösterdi (1Ç21: +%2,4, 2Ç21: 

%1,5). Bu arada, 12-aylık birikimli GSYH ise, geçen çeyrekteki %9,9 

seviyesinden %10,2’ye yükseldi.  

Harcama tarafından bakıldığında, net ihracatın katkısı kayda değer oranda 

artarken, özel tüketim de desteklemeye devam ediyor.  Harcama tarafından 

incelendiğinde, güçlü ihracat artış ile beraber ithalattaki geri çekilme 

sayesinde, büyümeye net ihracat katkısının %6,8 gibi yüksek bir seviyeye 

ulaştığı görülüyor. Öte yandan, kısıtlamaların kalkmasının ardından, perakende 

sektörü ve diğer hizmetler sektörü harcamalarının canlanmasının da 

yardımıyla, özel tüketim harcamaları da yıllık %9,1 büyüyerek manşet GSYH 

büyümesine %5,4 seviyesinde katkı yaptı. Devletin nihai tüketim 

harcamaları da yıllık %9,6’lık artışla büyümeye %1,2’lik önemli bir katkı yaptı. 

Öte yandan, yatırım harcamalarının ise yıllık %2,4 gerilediği, bu gerilemede 

de inşaata dayalı yatırımlardaki %9,6’lık gerilemenin etkili olduğu, makine-

teçhizat yatırımlarının ise yıllık %17,5 arttığı görülüyor.  Buna göre, yatırım 

harcamalarının GSYH büyümesinden %0,6 puan çaldığını söyleyebiliriz. Bu 

sonuçları topladığımızda, stoklardaki değişimin de GSYH büyümesini %5,6 

oranında aşağı çektiği anlaşılıyor. 

Tarım ve inşaat sektörleri dayanırken, GSYH büyümesi sanayi ve hizmetler 

sektörlerine dayanıyor. Üretim tarafından alt kalemlere bakıldığında, GSYH 

büyümesinin güçlü ihracat performansına bağlı olarak sanayi ve kısıtlamaların 

kalkmasına bağlı olarak da hizmetler sektörlerinden kaynaklandığı görülüyor. 

Hizmetler kaleminde (ticaret, ulaştırma ve turizm) yıllık büyüme özellikle 

turizm sektöründeki düşük baz etkisinin de yardımıyla %20,7’ye ulaşırken, bu 

artışın GSYH büyümesine katkısı %4,4 puan oldu. Bilgi-işlem, idari hizmetler 

ve kamu hizmetleri gibi diğer hizmet sektörlerinde güçlü aktivite sürerken, 

finansal hizmetler sektörünün %20 daraldığı görülüyor. Bu daralmaya karşın, 

diğer hizmet sektörlerine topluca bakıldığında, GSYH büyümesine kabaca 

%2,0 puanlık bir katkı yaptıklarını hesaplıyoruz. Sanayi sektöründe büyüme 

%10,0’a ulaşırken, bunun büyümeye katkısı %1,8 puan oldu. Öte yandan, 

tarım sektörünün %5,9, inşaat sektörünün de %6,7 daralarak GSYH 

büyümesini aşağı çektikleri görülüyor.  

2021 yılı GSYH büyüme yaklaşık %10 olabilir, ancak 1Ç22’den itibaren 

büyüme görünümünde ani bir bozulma görebiliriz.  Son dönemde dayanıklı 

mal satışlarında bir yavaşlama görülse de (son kur oynaklığından da önce), 

devam eden çok güçlü ihracat performansı ve ılımlı diyebileceğimiz perakende 

satışlar sayesinde, GSYH büyümesi son çeyrekte %5,0’in üzerinde kalabilir. 

Kurdaki son dönemdeki yükseliş sonrası tüketicilerin taleplerini öne çekme 

ihtimali de çok kısa vadede büyümeye destek verebilir. Bu da 2021 yılı GSYH 

büyümesinin %10 civarında gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Ancak, 

TL’deki son dönemdeki hızlı değer kaybının bir noktada iç talepte (özellikle de 

dayanıklı mal talebinde) ani bir duruşa neden olma ihtimalini göz ardı 

etmiyoruz. Buna ek olarak, kurlardaki aşırı volatilite ve belirsizlik üretim 

aktivitesini de sekteye uğratabilir. Buna göre, büyüme görünümünde 

2022’nin ilk çeyreğinden itibaren ani bir bozulma görülebilir.  

 Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Grafik 1: GSYH büyümesi kırılımı (%) 
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Grafik 2: Takvim etkisi ve mevsimsellikten 
arındırılmış GSYH, hacim endeksi 
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Makro Görünüm – Büyüme 

TABLO 1: Yıllık GSYH büyümesi (harcamalar tarafından) 
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TABLO 2: Yıllık GSYH büyümesine katkı (harcamalar tarafından) 

 

Kaynak: TÜİK 

 

TABLO 3: GSYH büyümesi (üretim tarafından) 
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Makro Görünüm – Büyüme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 

içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


