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Türkiye Ekonomisi yılın son çeyreğinde, beklentilere paralel olarak yıldan yıla %9,1 büyüdü ve 2021 yı l ı 
genelinde büyüme %11 olarak gerçekleşti. İç talep, geçen yılın son çeyreğinde özel tüketimdeki yıllık %21,4 

büyüme ile güçlü seyrini korurken, devlet nihai tüketimi %0,8 daralma kaydetti .  Yatırımlar ise  makine 

teçhizat yatırımlarından gelen desteğe rağmen yıllık bazda %0,8 daralarak olumsuz görünümünü sürdürdü.  

İhracat güçlü kalırken (%20,7 yıllık), ithalat ise %2,6 oranında ılımlı bir artış gösterdi. Böylece, net ihracatın 

katkısı üçüncü çeyrekteki 6,9 puan katkıya kıyasla yavaşlayarak 4,2 puana geriledi. Sektör detayında ise en 
büyük katkı hizmet sektörü ve ardından sanayiden geldi. İnşaat sektörü ise daralmaya devam etti.  

Yüksek frekanslı veriler ve büyük veri göstergelerimiz, yılın ilk çeyreğinde , çeyrekten çeyreğe sıfıra 

yaklaşan bir ivmeyle yıllık büyümenin %6 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işga li  
ve ABD, AB ve diğer ülkelerden gelen yaptırımlar ise büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü riskler 
barındırıyor. 2022 büyüme tahminimizi şu an için %3,5 olarak koruyoruz. 

Grafik 1. Yıllık GSYİH büyümesine katkılar (puan)   Grafik 2. Garanti BBVA Aylık GSYİH Göstergesi*  

(3 aylık hareketli ortalama yıllık büyüme) 

 

 

 

Kay nak: Garanti BBVA Ekonomik Araştırmalar, TÜİK  *Garanti BBVA aylık GSYİH göstergesi (Bloomberg’de GBTRGDPY Index olarak yer 

almaktadır) aylık bazda GSYİH büyümesini tahmin etmek için yüksek frekanslı  
göstergeleri sentezleyen bir dinamik faktör modeli (DFM) tahminidir.  
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YASAL UYARI 

Bu belge, BBVA Araştırma Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Sadece bilgi amaçlıdır ve BBVA tarafından hazırlanan veya 

güvenilir olduğunu düşündüğümüz kaynaklardan elde edilen veya bu kaynaklara dayalı olan ve BBVA tarafından bağımsız 

olarak doğrulanmamış raporun düzenlenme tarihine ilişkin veri, görüş veya tahminleri ifade eder. Bu yüzden, kesinliği, bütünlüğü 

veya doğruluğu ile ilgili BBVA açık veya örtük hiçbir garanti sunmaz. 

Bu belgenin içerebileceği herhangi bir görüş, genel olarak kabul edilen yöntem bilimlerine göre yapılmıştır ve ön görüler vey a 

tahminler olarak değerlendirilmelidir. Geçmişte elde edilmiş olumlu veya olumsuz sonuçlar, gelecekteki performansın garantisi 

değildir. 

Bu belge ve içeriği, ekonomik bağlam veya piyasa dalgalanmalar ı gibi değişkenlere bağlı olarak önceden haber verilmeksizin 

değiştirilebilir. BBVA bu içerikleri güncellemekten veya bu tür değişiklikleri bildirmekten sorumlu değildir.  

BBVA, bu belgenin veya içeriğinin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir kayıp için sorumluluk kabul  

etmez.  

Bu belge ve içerikleri, f inansal varlık veya araçlar üzerinde herhangi bir satın alma, elden çıkarma veya herhangi bir faize giriş 

için bir teklif , davet veya talep teşkil etmez. Ne bu belge ne de içeriği, herhangi bir türde sözleşme, taahhüt veya kararın bir 

temelini oluşturmayacaktır.  

Bu belgenin kapsayabileceği ekonomik değişkenlerle bağlantılı f inansal varlıklara yatırım ile ilgili olarak, okuyucular hiçbir 

koşulda yatırım kararlarını bu belgede yer alan bilgilere dayandırmamalar ı gerektiğini bilmelidir. Bu olası yatırımcılara yat ırım 

ürünleri teklif  eden kişi veya kuruluşların, uygun bir yatırım kararı alabilmeleri için gerekli olan bilgileri yasal olarak sağlamaları 

gerekmektedir. 

Bu belgenin içeriği f ikri mülkiyet kanunu tarafından korunmaktadır. BBVA’nın w ww.bbvaresearch.com w eb sitesinde yasal olarak 

izin verdiği veya açıkça yetki verdiği durumlar haricinde, çoğaltma, dönüştürme, dağıtım, kamuya açık iletişim, erişime açma, 

çıkarma, yeniden kullanma, iletme veya herhangi bir şekilde veya işlemde kullanılmas ı yasaktır. 
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