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Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle 3Ç20’de %6.7 büyüyen Türkiye ekonomomisinin son çeyrekte %6.20
büyümesini ve yıllık GSYH büyümesinin %2.06 olmasını bekliyoruz. Simditahmin modelimiz 13 Kasım’da tahminlerimize
giren Eylül sanayi üretimi verileri yayınlandığında ilk defa son çeyrek için %6.0 üzeri bir büyümeye işaret etmişti. O günden
bu yana zaman zaman %6.0’nın hafif altını gösterse de son çeyrek büyüme tahmininin %5.5’in altına indiğini hiç görmedik.
Son dönemde ise 13 Ocak’ta tahminlere giren ve takvim etkisinden arındırılmış bazda önceki seneye göre %11.0’lik
büyüme gösteren Kasım ayı sanayi üretimi sonrası simditahmin modelinin ürettiği 4Ç büyümesi, bu tarihten sonra
açıklanan otomotiv üretimi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, PMI, SAMEKS, Finansal
Koşullar Endeksi verilerinin tahminlere girmesiyle de %6.0 üzeri bir büyümeye işaret ediyor. Kasım’ın ikinci yarısında
Koronavirüs salgının ikinci dalgasına yönelik önlemlerin ekonomik aktivite üzerindeki etkisi büyümeye sınırlı bir şekilde
yansımış görünüyor. Kasım’ın ikinci yarısında tahminlere giren Kasım tüketici güveni, reel kesim güven endeksi, kapasite
kullanımı ve otomobil üretimi verileri alınan önlemlerin etkisiyle bir bozulma gösterse de yılbaşından bu yana verileri
incelediğimizde tarımdışı istihdam ve tüketici güveni dışındaki veriler büyüme tahminlerinde hep yukarı revizyona neden
olmuş durumda.
Modelimizin veriler değiştikçe ürettiği tahminleri aşağıdaki grafik ve tablolarda görebilirsiniz. Grafik üzerindeki her bir
hareket yeni veri akışı oluştukça değişen tahminleri göstermektedir. Grafiğin ayrıntılı haline linkten, ulaşabilirsiniz. Yeni
veriler geldikçe değişen yıldan yıla ve çeyrekten çeyreğe büyümeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

Çeyrekten çeyreğe Simditahmin detayları da yıldan yıla değişimlerin gösterdiğine benzer bir resim çiziyor. Öte yandan
yıldan yıla tahminler 4Ç20 tahminleri üretilmeye başladığından bu yana görülen en yüksek büyümeye işaret ederken
çeyrekten çeyreğe tahminler Kasım’da tahmin edilen %3.0’ün altında %2.71’lik bir büyümeyi gösteriyor.
2021’in 1. çeyreğine dair çok veri bulunmamakla birlikte simditahmin modelimizin ürettiği çeyreksel büyüme %-0.25, yıldan
yıla büyüme ise %5.66 seviyesinde. Baz etkisi nedeniyle yıldan yıla büyüme oranı yüksek görünse de 2021 1. Çeyreğinde
ekonomide önemli bir yavaşlama görülüyor. Bunun yanında imalat PMI’ın Aralık ayındaki 50.9 seviyesinden 54.5’e çıkması
ve bileşik SAMEKS’in aynı dönemde 52.8’den 55.8’e yükselmesi büyüme tahminini yukarı çeken unsurlardan.

