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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   78 

R. TARİHİ:  03.12.2019 

Gündem: Büyüme,   

ÜÇÇEYREK SONRA YENİDEN BÜYÜME 

Türkiye ekonomisi son üççeyrektir yaşadığı daralmayı 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geride bıraktı. Yüzde 

0.9 ile beklentilere paralel gelen üçüncü çeyrek büyümesinde vatandaşın ve devletin tüketimindeki artışı 

etkili oldu. Yatırımlarda ise hala olumsuz seyir sürüyor. 

Ancak, ithalattaki artışla dış ticaret dengesi büyümeye negatif katkı verdi. İnşaatta olumsuz seyir sürerken 

turizm sektörünün etkisiyle hizmetler kaleminden büyümeye olumlu katkı geldi. Kredi faizlerindeki indirim 

kampanyaları gayrimenkul sektöründe kıpırdanma meydana getirdi. 

Türkiye 

Ekonomisi 

Büyüme Verileri 

 

TÜİK verilerine 

göre üçüncü 

çeyrekte 

ekonomi 4.1 

trilyon lira, 734.3 

milyar dolar 

büyüklüğe ulaştı. 

Kişi başı milli gelir 

ise 8 bin 954 

dolar oldu. 

Ekonomistler son 

çeyreğin de katkısıyla yılsonunda pozitif büyüme beklentisi içinde. TÜİK üçüncü çeyrek verilerini açıklarken 

bu yılın ilk iki çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını da revize etti. Birinci çeyrek küçülmesi yüzde 2.4’ten 

yüzde 2.3’e, ikinci çeyrek küçülmesi de yüzde 1.5’ten yüzde 1.6'ya çekildi. 

Sanayide hareketlenme: Üretim tarafında tarım ve kamu yönetimi verdiği katkılarla öne çıktı. İmalat sanayi 

PMI (satın alma yöneticileri 

endeksi) verileri sanayide 

olumlu seyre işaret ediyor. 

 

 

İnşaatta sıkıntı sürüyor 

Gayrimenkul sektörü kredi 

faizlerindeki indirimle 

kıpırdandı yüzde 2.4 artışın 

katkısı 0.18 puan. 
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Vatandaş ve devlet katkısı 

Harcamalarda hareketlenme var. Vatandaşın üçüncü çeyrek tüketimi yüzde 1.5 arttı.  

Toplam yatırımlardaki olumsuzluk sürüyor. Üçüncü çeyrekte yatırımlarda daralma yüzde 12.6 ve ekonomiye 

olumsuz katkı 3.42 puan. 

 

Dış ticaret negatif katkı 

Yatırımlarda sıkıntı sürüyor 

Üçüncü çeyrekte inşaat yatırımları yüzde 

18, makine-teçhizat yatırımları yüzde 7.5 

küçüldü. Bu ekonomi için en olumsuz veri 

olarak öne çıkıyor. Son çeyrekte makine-

teçhizat yatırımlarında daralmanın hız 

kesmesi bekleniyor. 

KB Milli gelir, 10 yıl öncesine döndü 

Kişi başı milli gelir, üçüncü çeyrekte 8 bin 811 dolar ile 2009 yılı milli gelirinin de altına gerilemiş 

durumda. 

 

AKDENİZ DE ANLAŞMA 

 

TÜRKİYE’nin, Akdeniz’de Libya ile yaptığı 

Deniz Yetki Sınırlandırması Mutabakat 

Muhtırası imzalandı. Rakip konumda, 

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır 

farklı hamle peşinde.  

Mutabakat Muhtırası, Yunanistan’ın kendi 

kıta sahanlığı ile Güney Kıbrıs Rum 
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Kesimi’nin kıta sahanlığını birleştirerek, Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırma hamlesini yerle bir etti. Libya 

ile yapılan anlaşma, Türkiye’nin Kıbrıs adasının batısında Girit ve Rodos’a kadar uzanan, Yunanistan, Kıbrıs 

Rum Kesimi ve Mısır arasındaki bağlantıyı da koparan çok büyük bir geniş alan üzerinde Türkiye’nin 

Doğu Akdeniz’deki sınırlarını da belirledi. 

BM’YE SUNULACAK 

- Resmi onay süreci tamamlandıktan sonra Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacak olan bu haritanın A ve B 

noktaları arasındaki alan Türkiye ile KKTC arasında 2011 yılında imzalanmış anlaşmanın kapsadığı hattı 

içeriyor. 

- C-D-E hattı ise Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasının anakaralar arası orta hattını gösteriyor. 

- E-F hattı Türkiye-Libya anlaşması uyarınca belirlenmiş hat olarak kayıt altına alınmış durumda. 

 

KÜRESEL BORÇLAR 246 TRİLYON DOLARA ULAŞTI 

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınladığı rapordan derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk 

çeyreğinde küresel borç tutarı 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara yükseldi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 

toplam küresel borç 248 trilyon dolarla bütün zamanların en yükseğine çıkmıştı.  

Toplam borcun ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) üç katını aşarak yüzde 320’sine ulaşması 

dikkati çekti. 

Rapora göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, hane halkına ait borçlar yüzde 60, finansal 

olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 91, kamuya ait borçlar yüzde 87 ve banka gibi finansal şirketlere ait 

borçlar da yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti. 

IIF raporunda, merkez bankalarının parasal genişleme politikalarından dolayı borçlanma maliyetlerinin 

düşük olmasının ülkeleri yeni borç almaya teşvik ettiği belirtilerek, bunun da küresel borcun söz konusu 

düzeye yükselmesine sebep olduğu kaydedildi. 

Gelişmekte olan ülkelerin borcu 69,1 trilyon dolar ile rekor kırdı 

Parasal genişlemenin gelişmekte olan ülkelerdeki oluşturduğu borç konusunda da uyarıda bulunan IIF 

raporunda, Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan 30 büyük ekonominin hane halkı ve 

şirketlerin borcunu içeren toplam borcunun bu yılın birinci çeyreğinde 69,1 trilyon dolara ulaşarak rekor 

kırdığı bildirildi. 

Rapora göre, gelişmekte olan 30 en büyük ekonominin toplam borcu Mart ayı sonunda bunların 

GSYH’lerinin yüzde 216,4’ine denk geliyor. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 212,4 olarak kayıtlara 

geçmişti. Söz konusu ülkelerde şirketlere ait toplam borçların bu ülkelerin toplam GSYH'lerine oranı, yüzde 

92,6 düzeyinde bulunuyor. 

Çin’deki şirketlerin yaklaşık 21 trilyon dolarla söz konusu borçta en fazla payı alması dikkati çekiyor. 

ABD’nin borcu 69 trilyon dolar 

IIF raporunda, iş dünyasının gittikçe, borçlu firmaların küresel risk iştahındaki dalgalanmalara daha fazla 

maruz kalmasına neden olan "kısa vadeli borçlanmaya" bağlı kaldıkları uyarısında da bulunuldu. 

Almanya, İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin borçları da bu yılın birinci çeyreğinde 1,6 trilyon dolar 

artarak 177 trilyon dolara yükselirken, bunun 69 trilyon doları ABD hükümetinin borçlarından oluştu.  

 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/akdeniz

