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Ekonomik Büyüme
2020 - 4. Çeyrek
Türkiye ekonomisi 2020’nin son çeyreğinde %5,9 büyüdü.
Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksine göre 4.
çeyrekte yıllık bazda %5,9 ile güçlü bir büyüme kaydetti.
Daha önce %6,7 seviyesinde açıklanan 3. çeyrek büyümesi
%6,3’e, 2. çeyrekteki daralma da %9,9’dan %10,3’e revize
edildi.
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özel tüketimden, 1,0 puanı kamu tüketim harcamalarından
geldi. Özel tüketim harcamaları içerisinde cari fiyatlarla
yaklaşık %13’lük paya sahip olan dayanıklı mallara yönelik
harcamaların 3. çeyreğin ardından son çeyrekte de hızlı artış
kaydettiği izlendi. Hizmetlere yönelik harcamalarda ise yılın
2. çeyreğinde başlayan yıllık bazda reel gerileme son
çeyrekte de devam etti. Bu dönemde istatistiki hatayı da
içeren stok değişimi kalemi 2019’un 2. çeyreğinden bu yana
ilk kez büyümeyi aşağı çekti.
Zincirlenmiş hacim endeksine göre, yatırım harcamaları son
çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte yıllık bazda %10,3 ile hızlı
artış sergileyerek büyümeye 2,6 puan katkı sağladı. %38,7’lik
yükseliş ile dokuz yılı aşkın sürenin en güçlü performansını
sergileyen makine ve teçhizat yatırımları büyümeye 3,7 puan
katkı yaptı. Bu dönemde %14,7 gerileyen inşaat yatırımları
büyümeyi 1,8 puan sınırlandırdı.
Yatırım Harcamaları

60

40

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler son
çeyrekte iktisadi faaliyetteki büyümenin bir önceki çeyreğe
göre ivme kaybettiğini gösterdi. 3. çeyrekte çeyreklik bazda
%15,9 genişleyen Türkiye ekonomisi 4. çeyrekte %1,7
büyüdü.
IMF’nin tahminlerine göre, Covid-19 salgınının etkisi altında
dünya ekonomisinin %3,5 daraldığı 2020 yılı genelinde
Türkiye ekonomisi %1,8 oranında genişleyerek pozitif
büyüme kaydeden az sayıda ülkeden biri oldu. Küresel
finansal krizin etkili olduğu 2009 yılında dünya ekonomisi
%0,1 oranında küçülürken, Türkiye ekonomisi %4,8’lik
daralmıştı.
2020’de Türkiye ekonomisinin büyüklüğü cari fiyatlarla yıllık
bazda %16,8 artarak 5,0 trilyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde
USD cinsi GSYH ise 43,7 milyar USD azalarak 717 milyar USD
oldu. Kişi başı GSYH 8.599 USD düzeyinde gerçekleşti.
Tüketim ve yatırım harcamaları büyümeyi destekledi.
Tüketim harcamalarının büyümeye katkısı son çeyrekte 5,7
puan düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu katkının 4,7 puanı
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İthalat hacmindeki yükseliş ve ihracatın zayıf seyretmesi ile
net ihracatın büyüme üzerindeki sınırlayıcı etkisi 4. çeyrekte
hafifleyerek de olsa sürdü. Bu dönemde net ihracatın
büyümeyi düşürücü yöndeki etkisi 0,6 puan oldu.
Üretim yöntemiyle büyümeye katkılar...
Son çeyrekte inşaat dışında tüm ana sektörlerin büyümeyi
desteklediği görüldü. Hizmetler sektörü büyümeye 2,9 puan
ile en fazla katkı sağlayan sektör oldu. Sanayi sektörü de
GSYH artışına 2,0 puan ile 2017’nin 3. çeyreğinden bu yana
en yüksek katkısını verdi. Tarım sektörü büyümeyi 0,2 puan
desteklerken, inşaat sektörü büyümeyi 0,8 puan aşağı çekti.
Beklentiler…
Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde kaydettiği
hızlı toparlanmanın ardından son çeyrekte para
politikasındaki sıkılaşmaya ve salgına karşı alınan kısıtlayıcı
tedbirlere rağmen yurt içi talebin güçlü seyretmesiyle
yüksek bir performans sergiledi. Önümüzdeki döneme dair
beklentiler de salgının gidişatı ve aşılama uygulamalarının
hızına bağlı olarak değişebilecek olmakla birlikte ılımlı pozitif
bir tablo çiziyor. Öte yandan, enflasyonla mücadele
kararlılığının sürdürüleceği ve ihtiyatlı bir maliye politikası
izleneceği yönündeki beklentiler büyüme öngörüleri
üzerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor.
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Kaynak: Datastream, TÜİK

Not: Tablodaki rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.
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