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ŞİMDİTAHMİN 3. ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİSİ %0.65 

2019 2. çeyrek itibariyle Türkiye ekonomisi yıllık bazda üst üste üç çeyrek 

daralma gösterdikten sonra büyüme göstergeleri GSYH’nin 3. çeyrek 

itibariyle daralma dönemini geride bıraktığını gösteriyor. Yılın ilk yarısında 

önceki seneye göre %1.9 küçülen GSYH, Şimditahmin modelimize göre 3. 

çeyrekte yıldan yıla %0.65’lik bir büyüme gösterecek. 4. çeyrekte %4.8’e 

yükselmesini beklediğimiz GSYH büyümesinin ise yıllık bazda %0.5 

olmasını bekliyoruz. 

Geçtiğimiz bir aylık zaman diliminde Simditahmin GSYH büyüme tahminimiz 

%-0.5’ten %0.65’e yükseldi. Modelde daralma beklentisinden pozitif 

büyüme beklentisine doğru kırılmayı gerçekleştiren değişken Ekim’in ikinci 

haftasında tahminlerimize giren tüketici ve ticari kredileri oldu. Bu verilerle 

birlikte 3. çeyrek büyümesini %-0.1’den %0.5’e revize eden modelimiz, 

ihracat ve ithalat hacim endeksleri ve sanayi üretimi verilerinin ardından 3. 

çeyrek için %0.86’lık bir büyümeye işaret ederken büyüme beklentimiz 

perakende satışlar ve istihdam verilerinin modele girmesiyle %0.65 

seviyesine düşüş gösterdi.   

Modelimizin veriler değiştikçe ürettiği tahminleri aşağıdaki grafikte ve bu 

notun sonundaki tabloda görebilirsiniz. Grafik üzerindeki her bir hareket yeni 

veri akışı oluştukça değişen tahminleri göstermektedir. Grafiğin ayrıntılı 

haline linkten, ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Özlem Derici Şengül 

 

Dr. Barış Soybilgen 

GSYH 

Kurumsal ve tüketici kredileri 

Perakende satışlar, istihdam 

https://www.simditahmin.com/
https://www.simditahmin.com/


 

 

 
 

CEFIS NOTLARI      17 Ekim 2019 

Şimditahmin modelimizin ürettiği çeyreksel büyüme tahmini ise yine aynı değişkenlerin önderliğinde bir ay önceki 

seviyesi olan %-0.8’den %0.4’e yükseldi. Yayınlanmış verilerin çoğunluğu Eylül ayına doğru bir toparlanmaya işaret 

ederken henüz 3. çeyreğe dair verilerin tamamı açıklanmadığı için modelimizin bugün itibariyle işaret ettiği büyüme 

tahmini halen revizyona tabi. Önümüzdeki dönemde sanayi üretimi, ihracat ve ithalat hacim endeksleri, tarım dışı 

istihdam ve perakende ticaretin Eylül ayı verilerinin tamamlanmasıyla birlikte nihai 3. çeyrek tahminimizi sizlerle 

paylaşıyor olacağız. Veriler yayınlandıkça değişen tahminlerimizi aylık olarak yayınlayacağımız notlarımızdan, 

SimdiTahmin twitter hesabımızdan ve www.simditahmin.com web adresimizden takip edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih Açıklanan Veriler
Yıldan-yıla büyüme 

tahmini (%)

Çeyrekten - çeyreğe büyüme 

tahmini (mevsimsellikten 

arındırılmış, %)

15.10.2019 Perakende Satış Hacmi, Tarım Dışı İstihdam 0.65 0.39

14.10.2019 Sanayi Üretim Endeksi 0.86 0.60

10.10.2019 İthalat Miktar Endeksi, İhracat Miktar Endeksi 0.79 0.53

8.10.2019 Ticari Krediler, Tüketici Kredileri 0.48 0.22

4.10.2019 Finansal Koşullar Endeksi -0.10 -0.36

24.09.2019 Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı -0.10 -0.36

20.09.2019 Tüketici Güven Endeksi -0.32 -0.58

19.09.2019 Otomotiv Üretimi -0.44 -0.70

16.09.2019 Tarım Dışı İstihdam, Perakende Satış Hacmi, Ticari Krediler, Tüketici Kredileri -0.50 -0.76

Kaynak: Turkey Data Monitor

ŞİMDİTAHMİN BÜYÜME TAHMİNLERİ
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