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Bir çeyreğe ilişkin milli gelir verileri gecikmeyle yayımlandığından büyümeye ilişkin zamanlı tahmin üretme 

önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, dinamik faktör modeli yöntemi ile reel veriler ve anket 

göstergelerinden yararlanarak Türkiye ekonomisi için dönemlik milli gelir büyümesine ilişkin tahminler elde 

edilmektedir. PMI ve İYA gibi anket göstergelerinin kullanılması çeyrek bitmeden yapılan tahminlerde kayda değer 

iyileşme sağlamaktadır. 

GDP figures for a quarter are published with considerable delay. This increases the importance of 

producing timely forecasts for GDP growth. In this note, we forecast quarter-on-quarter GDP 

growth rate for Turkish economy using hard and soft data in a dynamic factor model. Using PMI and BTS indicators 

bring significant improvement in nowcasting performance. 

 

1. Giriş 

Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH), iktisadi faaliyetin seyrine dair en kapsamlı 

göstergelerdendir. Zira bir döneme ilişkin hesaplanan GSYİH, o dönemde yurt içindeki 

toplam katma değer üretimi, mal ve hizmetlere yönelik toplam harcama veya hanehalkı ile 

şirketlerin toplam gelirleri olmak üzere üç ayrı şekilde değerlendirilebilir. Bu bağlamda, 

GSYİH’deki hareketlerin enflasyon, cari denge ve iş gücü piyasası üzerinde önemli etkilerinin 

olması beklenmektedir. Fakat milli gelir hesabında kullanılan verilerin toplanıp işlenmesinin 

zaman alması nedeniyle bir döneme ilişkin GSYİH verileri oldukça gecikmeli olarak 

yayımlanabilmektedir. Örneğin, Türkiye ekonomisi için GSYİH verileri 70 ila 90 gün gecikmeli 

olarak açıklanmaktadır.  

GSYİH büyümesinin taşıdığı yüksek bilgi değeri potansiyeline rağmen bir çeyreğe 

ilişkin verilerin gecikmeyle açıklanması, ekonomiyle ilgili analizlerde, tahmin oluşturma 

sürecinde ve politika yapımında önemli bir kısıt oluşturabilmektedir. Bu durum, GSYİH 
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büyümesine ilişkin üretilen zamanlı tahminlerin önemini artırmaktadır. Bir çeyreğe ilişkin milli 

gelir verileri yayımlanmadan önce o çeyreğe ilişkin milli gelir büyümesi tahmininde 

kullanılabilecek çeşitli veriler açıklanmaktadır. Nitekim aylık bazda yayımlanan, sanayi 

üretimi, dış ticaret verileri ile firma ve tüketicilere yönelik anketler, piyasa oyuncuları ve 

politika yapıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Bununla birlikte, ekonomiye dair 

açıklanan verileri tahmin modellerine entegre ederken çeşitli kısıtlarla karşılaşılmaktadır. 

Bunların bazılarını özetlemek gerekirse:  

i. Veriler farklı frekansta açıklanmaktadır. Örneğin, GSYİH verileri çeyreklik,  

sanayi üretimi verisi ise aylık olarak açıklanmaktadır. 

ii. Veriler farklı tarihlerde başlamaktadır. Örneğin, bu notta tahmin edilmek 

istenen ve Türkiye ekonomisi için hali hazırda yayımlanmakta olan milli gelir 

verileri 1998 yılı ilk çeyreğinden başlamaktadır. Anket göstergeleri ise daha 

kısa bir dönemi kapsamakta ve PMI verilerine Mayıs 2005’ten, bir diğer anket 

göstergesi olan İYA verilerine (genişletilmiş örneklemi ile) 2007 yılı Ocak 

ayından bu yana ulaşılabilmektedir. 

iii. Bir döneme ilişkin yayımlanan verilerin yayımlanma gecikmeleri farklıdır. 

Örneğin, Mart ayına ilişkin verilerden sanayi üretimi 8 Mayıs’ta açıklanırken, 

PMI 1 Nisan, İYA ise 22 Mart’ta yayımlanmaktadır. Ocak-Şubat-Mart dönemini 

kapsayan ilk çeyreğe ilişkin milli gelir verileri ise 10 Haziran’da 

açıklanmaktadır. 

Yukarıda üç başlıkta özetlenen yapıya bir örnek olarak 2013 yılı Mayıs ayının ortası 

itibarıyla kullanılabilecek bir veri seti Ek Tablo 1’de sunulmuştur. Örneğin, Mayıs ayının ortası 

itibarıyla elde bulunan verilerle çalışan bir analist, PMI ve İYA’nın Nisan ayı verilerine, sanayi 

üretim ve miktar endekslerinin Mart ayı verilerine, milli gelir büyümesinin ise bir önceki yılın 

son çeyrek verisine sahip olacaktır. 

Veri setindeki farklı frekans (aylık ve çeyreklik gibi), farklı başlangıç ve bitiş tarihleri 

ekonometrik analizlerde kayda değer bir kısıt oluşturmaktadır. Nitekim, En Küçük Kareler 

(EKK (OLS)) yöntemiyle değişkenler arasındaki ilişkinin bulunmak istenmesi durumunda 

kullanılabilecek dönem en az sayıda gözleme sahip değişkenin örneklemiyle sınırlı olacaktır. 

Örneğin, İYA verilerini içeren bir EKK denklemi en erken 2007’den başlayabilecektir. 

Çeyreklik bazda açıklanan bir veriyi aylık bazda yayımlanan verilerle tahmin ederken 

ortaya çıkan bir diğer kısıt ise aylık verinin bir çeyreğe ilişkin tüm aylarda verisinin 

olmamasıdır. Örneğin, milli gelirin sanayi üretimi verileriyle tahmin edildiği ve ikinci çeyreğe 

ait sanayi üretiminin sadece Nisan ayı verisinin olduğu bir durumu ele alalım. Bu durumda 
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sanayi üretiminin ikinci çeyrek verisi yardımıyla tahmin yapılmak istendiğinde iki seçenek 

mevcuttur. İlk olarak, Nisan ayı üretim verisinin bir önceki çeyreğe göre değişimi ikinci çeyrek 

verisi olarak kullanılabilir. Ancak, Nisan ayı verileri çeyreğin genelini yansıtmayabilir. Bu 

nedenle diğer seçenek, Mayıs ve Haziran aylarına varsayım girilmesi ya da bu aylara ilişkin 

tahminler oluşturulmasıdır.  

Bu notta, yukarıda değinilen hususlara karşı bir çözüm sunabilecek dinamik faktör  

modeli yöntemi ile milli gelir tahminleri elde edilmiştir. Kalman filtresi yardımıyla elde edilen 

faktörler gerek ekonominin durumuna dair bir gösterge elde etmekte gerekse büyüme 

tahminlerinde kullanılmaktadır. 1  Bu yöntemi kullanarak Türkiye ekonomisi için yapılan 

çalışmalardan Aruoba ve Sarıkaya (2013) makalesinde ekonomik durumu yansıtan bir 

gösterge (business conditions index) elde edilmiştir. Çalışmada milli gelir büyümesinin 

yanında elektrik üretimi, sanayi üretimi, ara malı ithalatı ve istihdam verilerini kullanarak ortak 

faktör elde edilmektedir. Ancak, çalışmada temel amaç milli gelir büyümesine ilişkin tahmin 

üretmek olmadığından, tahmin performansına ilişkin bir değerlendirme sunulmamıştır.  

Akkoyun ve Günay (2012) çalışması ise milli gelirin dönemlik büyümesi tahminine 

odaklanmaktadır. Anılan çalışmada, farklı frekanslarda yayımlanan ve farklı başlangıç ile 

farklı bitiş tarihlerine sahip veri setini işleyebilen bir faktör modeli tanıtılmaktadır. Modele, Ek 

Tablo 1’dekine benzer bir veri seti girdi olarak verilmekte ve Kalman filtresi kullanarak elde 

edilen faktör ile veri yayımlanma takvimini dikkate alan gerçek zamanlı (pseudo-real time) 

tahminler üretilmektedir. Akkoyun ve Günay (2012), bir çeyreğe ilişkin o çeyreğin içinde 

yapılan tahminlerin performansının PMI anketi verilerinden PMI ve PMI-Yeni Siparişler 

göstergeleri kullanıldığında, anket göstergesi kullanılmayan duruma kıyasla, önemli oranda 

iyileştiğini göstermektedir.  

Bu notta, Akkoyun ve Günay (2012) çalışmasında kullanılan verilerin İktisadi Yönelim 

Anketi (İYA) göstergelerinden “Kayıtlı İç Piyasa Siparişlerinin Normale Göre Durumu” 

göstergesi ile genişletilmiş veri setinin sonuçları sunulmaktadır. Bulgular, anket 

göstergelerinin etkin şekilde kullanılmasının GSYİH büyümesine ilişkin zamanlı tahminler 

üretmede belirgin katkısının olduğuna işaret etmektedir. 

 

2. Veriler 

Bu notta, mevsimsellikten arındırılmış olarak sanayi üretimi, ithalat ve ihracat miktar 

endeksleri ile tarım dışı istihdam verilerinden oluşan reel değişkenlerin yanında anketlerden 

                                                 
1 Faktör modeli yöntem bölümünde daha detaylı anlatılmaktadır. 
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elde edilen PMI ve İYA verileri kullanılmıştır (Tablo 1). Ek bölümündeki şekillerde bu veriler 

ile milli gelirin ilişkisi grafiksel olarak gösterilmiştir (Ek Şekil 1-Ek Şekil 6).  

Reel veriler seçilirken değişik sektörlere ait kapsayıcı bilgi sunmaları hedeflenmiştir. 

Bu çerçevede, anılan reel veriler gerek milli gelir hesabında doğrudan kullanılmaları gerekse 

ekonominin farklı alanları ile ilgili yüksek bilgi içerikleri nedeniyle seçilmişlerdir. Bununla 

birlikte, GSYİH büyümesinden önce açıklansalar da bu verilerin de kayda değer bir 

gecikmeyle açıklanmaları (ilgili ayın bitiminden yaklaşık 40 günlük sonra) dönem içi tahminler 

(nowcast) için bir kısıt oluşturmaktadır. Bu çerçevede, reel verilerin yanında anket 

göstergeleri (soft data) de ekonomik analiz ve tahminlerde kullanılarak zamanlı tahminler 

elde edilebilecektir. Zira, anket göstergelerinin zamanlı olması ve sipariş beklentileri gibi 

geleceğe yönelik de bilgi sunması ekonomik aktiviteye ilişkin tahminlerin başarısını 

artırabilmektedir. Nitekim, Koenig (2002), Lombardi ve Maier (2011), Lahiri ve Monokroussos 

(2012) ile Akkoyun ve Günay (2012) satın alma yöneticilerine yöneltilen çeşitli sorulardan 

elde edilen PMI anket göstergelerinin milli gelir büyümesi tahmininde faydalı olduğunu 

göstermişlerdir.  

Türkiye ekonomisi için değerlendirildiğinde PMI ve İktisadi Yönelim Anketi (İYA) 

göstergeleri ekonominin seyri hakkında bilgi verme potansiyeline sahip firmalara yönelik 

anketlerdir. Bir aya ilişkin PMI verileri o ayı takip eden ilk işgünü yayımlanırken, İYA verileri o 

ay bitmeden yayımlanmaktadır. Böylece, anket göstergeleri ekonomik aktivitenin durumu ve 

firmaların beklentileri hakkında oldukça zamanlı bilgi sunmaktadır. Söz gelimi, Mart ayında 

ekonominin maruz kaldığı bir şokun üretim üzerindeki etkileri sadece reel veriler 

kullanıldığında ancak 8 Mayıs’ta sanayi üretim endeksi ve 10 Mayıs’ta dış ticaret verilerinden 

görülebilecektir. Anket göstergeleri kullanıldığında ise bu şokun etkileri İYA ve PMI 

verilerinde, sırasıyla, Mart sonu ve Nisan başında izlenebilecektir. Diğer yandan, anket 

göstergeleri beklentilere dair de sorular içerdiğinden anılan şokun takip eden aylarda nasıl bir 

etkiye yol açabileceği konusunda da fikir verebilecektir.  

PMI verileri kapsamında 11 alt endeks yayımlanmaktadır. 2 PMI ve 11 alt gösterge 

gerek milli gelirle korelasyonları gerekse çalışmada kullanılan aylık reel verilerle (hard data)  

birlikte kullanıldığında tahmin performansının ne yönde değiştiği dikkate alınarak 

incelenmiştir. Sonuç olarak, Yeni Siparişler göstergesinin diğer göstergelere göre, özellikle 

kriz döneminde, daha iyi performans gösterdiği bulunmuştur. Bu çerçevede, bu notta PMI 

anketi verilerinden “Yeni Siparişler” göstergesi kullanılmıştır. İYA kapsamında ise 28 

                                                 
2 PMI kapsamında sunulan göstergeler: 1. Üretim 2. Yeni Siparişler 3. Yeni İhracat Siparişleri 4. Birikmiş İşler 5. Nihai Ürün Stoku 6. 
İstihdam 7. Ürün Fiyatları 8. Girdi Fiyatları 9. Tedarikçi Teslim Süreleri 10. Mal Alım Miktarı 11. Girdi Stoku. PMI endeksi, Yeni Siparişler, 
Üretim, İstihdam, Tedarikçi Teslim Süreleri ve Girdi Stokuna ilişkin göstergelerin ağırlıklı ortalamasından oluşmaktadır. 
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gösterge yayımlanmaktadır.3 Bu göstergelerden son üç aydaki üretim, stok seviyesi, istihdam 

beklentisi ve kayıtlı siparişlerin normale göre durumu gibi göstergeler de PMI alt endekslerine 

benzer şekilde (milli gelirle korelasyon ve bireysel olarak tahmin performansına katkıları) 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, PMI-Yeni Siparişler göstergesinin yanında İYA-Kayıtlı İç 

Piyasa Siparişleri verileri kullanılmıştır. Söz konusu verilerin milli gelire göre oldukça erken 

yayımlandığı düşünüldüğünde, bu göstergeleri tahmin sürecinde etkin şekilde kullanmanın 

önemi artmaktadır. 

 

   Tablo 1. Veriler        

Veri  Frekans  Örneklem  Kaynak  Açıklanma Gecikmesi*  Verinin Gördüğü İşlem 

Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla  Çeyreklik  1998Ç1‐2013Ç1  TÜİK  +70/+90  MA**, Çeyreklik Değişim 

Sanayi Üretimi  Aylık  Aralık 1997‐Mayıs 2013  TÜİK, Yazarların Kendi Hesabı  +40  MA, Aylık Değişim 

İthalat Miktar (altın hariç)  Aylık  Aralık 1997‐Mayıs 2013  TÜİK, Yazarların Kendi Hesabı  +40  MA, Aylık Değişim 

İhracat Miktar (altın hariç)  Aylık  Ocak 2003‐Mayıs 2013  TÜİK, Yazarların Kendi Hesabı  +40  MA, Aylık Değişim 

Tarım Dışı İstihdam  Çeyreklik  2000Ç1‐2013Ç1  TÜİK, Yazarların Kendi Hesabı  +45  MA, Çeyreklik Değişim 

PMI Yeni Siparişler  Aylık  Mayıs 2005‐Haziran 2013  MARKIT, Yazarların Kendi Hesabı  +1  MA, Seviye 
İYA Kayıtlı İç Piyasa Siparişler 
(Soru 19)  Aylık  Ocak 2007‐Haziran 2013  TCMB, Yazarların Kendi Hesabı  ‐5  MA, Aylık Değişim 

*  Yaklaşık Gecikme 

** MA: Mevsimsellikten Arındırılmış. Mevsimsellikten arındırma TRAMO‐SEATS yöntemi ile yapılmıştır.    

 

3. Yöntem 

Bu notta tahminlerin üretilmesinde Mariano ve Murasawa (2003) ile Camacho ve Perez-

Qurios (2010) çalışmalarında kullanılan dinamik faktör modelinden yararlanılmaktadır. 

GSYİH gibi çeyreklik frekansta açıklanan bir değişkenin çeyrek içindeki değeri 

gözlemlenemeyen (latent) aylık bir değişkenin ortalaması şeklinde düşünülebilir: 

1,
1
3 1, 1, 1 1, 2 											 1  

 

Y1,t serisi GSYİH çeyreklik seviyesi, X1,t serisi gözlemlenemeyen aylık değişkeni temsil 

etmektedir. Mariano ve Murasawa (2003) çeyreklik büyümenin aylık değişimlerin lineer 

bileşimi olarak Eşitlik 2’deki gibi yakınsanabileceğini göstermiştir: 

, , , , , ,    (2) 

y1,t serisi GSYİH’nın çeyreklik büyümesi, x1,t ise gözlemlenemeyen (latent) değişkenin 

aylık büyümesi olarak tanımlanmıştır. Eşitlik 2’deki bilgi ışığında çeyreklik değişkenin y1,t ve 

                                                 
3 İYA hakkında daha detaylı http://www.tcmb.gov.tr/ikt-yonelim/ankmainyeni.html adresinden elde edilebilir. 
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aylık göstergelerin y2,t vektörü ile temsil edildiği Kalman filtresinin ölçüm denklemi aşağıdaki 

gibi yazılabilir: 

,

,
	

, , , , ,

, 	

    (3) 

Yukarıdaki denklem sisteminde ht aylık ortak faktörü, i.,t her veriye münhasır aylık 

bileşenleri göstermektedir. Ayrıca, θ1 GSYİH’nin faktör katsayısı, θ2 vektörü ise diğer 

değişkenlerin faktörden etkilenme katsayılarını içermektedir. Yukarıdaki sisteme ekonomik 

açıdan bakarsak, her bir değişkenin ekonominin o andaki durumunu yansıtan ortak bir faktör 

ve değişkene has bir bileşenden oluştuğu varsayılmaktadır.4   

Yukarıdaki sistem farklı frekanslardaki verileri birlikte kullanmayı sağlasa da başlangıç ve 

bitiş tarihleri farklı olan verileri bir arada kullanmamıza olanak tanımaz. Bu sorunu çözmek 

için Camacho ve Perez-Qurios (2010) çalışmasında önerilen yöntem kullanılmıştır. Bu 

yöntemde gözlemlenemeyen değişkenlerin yerine rastgele sayılar (random numbers) 

çekilmiş, fakat bu sayılar sistemin olabilirlik (likelihood) fonksiyonunu minimize ederken 

dikkate alınmamıştır. Böylece, her yeni veri açıklandığında o veriye ait münhasır bileşenle 

birlikte ortak faktör de güncellenmiştir. Güncellenen ortak faktör GSYİH tahmininin elde 

edilmesinde kullanılmıştır. Yöntemin daha detaylı bir hali Akkoyun ve Günay (2012) 

çalışmasında bulunmaktadır.    

 

4. Tahmin Performansı 

Bu bölümde, sanayi üretimi, dış ticaret miktar endeksleri, tarım dışı istihdam verilerine 

anket göstergelerinin eklenmesinin tahmin performansını nasıl etkilediği 

değerlendirilmektedir. Farklı modellerden elde edilen tahminleri karşılaştırmak için Kök 

Ortalama Hata Kareleri KOHK (Root Mean Squared Error, RMSE)) ölçütünden 

yararlanılmıştır.  
∑ Ç

Ç    (4) 

	 , GSYİH büyümesi tahminini, yt, GSYİH büyümesi gerçekleşmesini T ise gözlem 

sayısını göstermektedir. 

 Bu çalışmada, örneklem dışı gerçek zamanlı tahmin üretme yaklaşımı (out of sample 

real time forecasting) benimsenerek Ocak 2008 ile Mayıs 2013 arasındaki her ayın ortası 

itibarıyla tahminler oluşturulmuştur.5 Buna göre tahminin yapıldığı tarihte bilgi seti dikkate 

                                                 
4 Kalman filtresinin ölçüm ve geçiş denklemlerinin ayrıntılı hali için Akkoyun ve Günay (2012) çalışmasına bakılabilir. 
5 Güncellemeler nedeniyle veriler zaman içinde değişebilmektedir. Bu çerçevede ideal durum, verileri tahmin alınmak istenen aydaki mevcut 
haliyle, bir başka deyişle güncellenmemiş haliyle kullanmaktır.  Ancak, Türkiye ekonomisi için gerçek zamanlı bir veri tabanı yoktur. Bu 
çerçevede, yazındaki yöntem takip edilerek çalışmada güncellenmiş veriler kullanılmıştır. Örneğin, Mart 2008’de üretilen bir tahminde 
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alınmıştır. Örneğin, 15 Ocak 2012’de GSYİH büyüme tahmini yapan bir araştırmacının 

elinde, 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar milli gelir verileri, Kasım ayı sanayi üretim, dış 

ticaret miktar endeksleri ile Aralık ayı anket göstergeleri bulunacaktır. Böylece, her yeni veri 

geldiğinde faktör yeniden hesaplanarak tahminler güncellenmiştir.   

Sonuçlar Tablo 2’de iki boyut halinde sunulmuştur: 

i. Düşey boyut tahminlerin zamanlamasıyla ilgilidir. Bir çeyreğe ilişkin tahminler bir 

çeyreğin ilk ayının ortası itibarıyla mevcut olan bilgiler  (Ay1, örneğin ilk çeyrek için 

Ocak ayının ortası) ve çeyrek bittikten iki ay sonrasına kadar olan bilgiler (Ay5, 

örneğin ikinci çeyrek için Ağustos ayının ortası) kullanılarak beş ay için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Çeyrek bittikten üç ay sonra ise milli gelir verileri yayımlandığı için 

tahmin üretilmemiştir.  

Böylece, gerek modellerin tahmin performansının veri akışına göre nasıl değiştiği 

gerekse farklı modellerin farklı aylardaki göreli performansı hakkında fikir sahibi 

olunması amaçlanmaktadır. Örneğin, çeyrek bittikten iki ay sonra o çeyreğe ilişkin 

tüm bilgilerin mevcut olmasıyla en iyi performansı sergileyen model, henüz 

çeyreğin ortası itibarıyla olan bilgilerle diğer bazı modellere göre daha olumsuz bir 

performans sergileyebilir.  

ii. Yatay boyut olarak değişik veri setlerinden çıkan sonuçlar sunulmaktadır. İlk olarak 

sadece reel verilerin kullanıldığı durumda ortaya çıkan tahmin hataları sunulmuş, 

daha sonra reel verilere PMI Yeni Siparişler göstergesi eklenmiştir. Akkoyun ve 

Günay (2012) çalışmasından farklı olarak bu veri setine İYA-Kayıtlı İç Piyasa 

Siparişlerinin Normale Göre Durumu göstergesi de eklenmiştir. 

iii. En son sütunda, yazındaki gelenek takip edilerek AR(2) yapısındaki bir 

denklemden elde edilen tahmin hataları sunulmuştur. Böylece, kullanılan yöntemin 

verinin sadece kendi gecikmesiyle modellendiğinde elde edilen tahminlere göre ek 

bir iyileştirme yapıp yapmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Tablo 2’deki sonuçlar şu şekilde değerlendirilebilir: Genel olarak birinci aydan beşinci aya 

doğru, verilerin birikmesiyle, hataların azaldığı görülmektedir. Çeyreğin ilk ayına ilişkin üretim 

ve dış ticaret miktar endeksleri çeyreğin üçüncü ayında yayımlanmaktadır (örneğin Ocak ayı 

verileri Mart ayında yayımlanmaktadır). Bu doğrultuda, üçüncü ayda tahmin hatalarında 

belirgin bir iyileşme gözlenmektedir. Reel verilere PMI anket göstergesinin eklenmesi çeyrek 

içinde yapılan tahminlerin performansını belirgin şekilde iyileştirmektedir. Reel veriler ve PMI 

                                                                                                                                                         
güncellenmiş haliyle Ocak 2008’e kadar olan sanayi üretim verileri kullanılmıştır. Bu nedenle, analiz “pseduo out of real time forecasting” 
olarak da adlandırılabilir. 
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Yeni Siparişler göstergesinin yanında İYA’dan bir göstergenin kullanılması da tahmin 

hatalarını azaltmaktadır. Öte yandan, çeyrek bittikten iki ay sonra yapılan tahminlerde, 

sadece reel veri kullanıldığı durum ile reel verilerin yanında anket verilerinin de kullanıldığı 

durumlar arası tahmin hatası farkı önemli ölçüde azalmaktadır. 

 
Tablo 2. 2008Ç1‐2013Ç1 Dönemi Model Tahmin Performansı

(Kök Ortalama Hata Kareleri) 

   I  II  III  IV 

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 
TDIST 

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 

TDIST, PMI‐YS 

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 

TDIST, PMI‐YS, 
İYA‐s19  AR(2) 

AY1  2.60  1.84  1.53  2.99 

AY2  2.38  1.35  1.18  2.99 

AY3  1.51  0.89  0.93  2.99 

AY4  1.27  0.91  1.02  3.13 

AY5  0.98  0.98  0.88  3.13 

İYA‐S19: İYA Kayıtlı İç Piyasa Siparişleri, PMI‐YS: PMI Yeni Siparişler. SÜE: Sanayi 
Üretim Endeksi. ITH: Altın Hariç İthalat Miktar Endeksi. IHR: Altın Hariç İhracat Miktar 
Endeksi. TDIST: Tarım Dışı İstihdam.  

 

2008Ç1-2013Ç1 döneminin küresel finansal krizin etkilerini içermesi nedeniyle tahmin 

performansı 2008Ç1-2009Ç4 ve 2010Ç1-2013Ç1 için ayrı ayrı karşılaştırılmıştır (Tablo 3 ve 

Tablo 4). Her iki dönem için de anket göstergelerinin kullanılmasının dönem içi tahmin 

performansını belirgin şekilde iyileştirdiği görülmektedir. Bu çerçevede, anket göstergelerinin 

tahmin performansına etkisinin bir dönem (kriz dönemi ve sonrası) ile sınırlı olmadığı 

bulunmuştur.  
Tablo 3. 2008Ç1‐2009Ç4 Dönemi Model Tahmin Performansı

(Kök Ortalama Hata Kareleri) 

   I  II  III  IV 

  

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 

ITH, IHR, TDIST 

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 

TDIST, PMI‐YS 

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 

TDIST, PMI‐YS, 
İYA‐s19  AR(2) 

AY1  3.86  2.36  2.06  4.49 

AY2  3.34  1.64  1.26  4.49 

AY3  1.96  0.92  0.99  4.49 

AY4  1.56  1.07  1.11  4.74 

AY5  1.21  1.07  0.85  4.74 

İYA‐S19: İYA Kayıtlı İç Piyasa Siparişleri, PMI‐YS: PMI Yeni Siparişler. SÜE: Sanayi Üretim 
Endeksi. ITH: Altın Hariç İthalat Miktar Endeksi. IHR: Altın Hariç İhracat Miktar Endeksi. 
TDIST: Tarım Dışı İstihdam.  
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Tablo 2-4’te sunulan modeller bir ölçüt model ile karşılaştırıldığına, sadece milli gelirin 

gecikmeli değerlerinin kullanıldığı AR(2) şeklinde bir yapıya göre modellerin genel olarak 

daha başarılı oldukları görülmektedir. 

 
Tablo 4. 2010Ç1‐2013Ç1 Dönemi Model Tahmin Performansı

(Kök Ortalama Hata Kareleri) 

   I  II  III  IV 

  

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 
TDIST 

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 

TDIST, PMI‐YS 

Veri Seti: 
GSYİH, SÜE, 
ITH, IHR, 

TDIST, PMI‐YS, 
İYA‐s19  AR(2) 

AY1  1.31  1.44  1.08  1.42 

AY2  1.50  1.14  1.12  1.42 

AY3  1.14  0.87  0.89  1.42 

AY4  1.04  0.79  0.95  1.39 

AY5  0.81  0.91  0.90  1.39 

İYA‐S19: İYA Kayıtlı İç Piyasa Siparişleri, PMI‐YS: PMI Yeni Siparişler. SÜE: Sanayi Üretim 
Endeksi. ITH: Altın Hariç İthalat Miktar Endeksi. IHR: Altın Hariç İhracat Miktar Endeksi. 
TDIST: Tarım Dışı İstihdam.  

 

Şekil 1-4’te tahminin yapıldığı aya göre ilgili çeyrek için gerçekleşmeler ve sadece reel 

değişkenler kullanıldığı durum ile reel değişkenlerin yanında anket göstergelerinin de 

kullanıldığı durumda elde edilen tahminler sunulmaktadır.  

 

Şekil 1. Çeyreğin İkinci Ayı İtibarıyla Mevcut 

Olan Bilgilerle Tahminler ve Gerçekleşme 

Şekil 2. Çeyreğin Üçüncü Ayı İtibarıyla Mevcut 

Olan Bilgilerle Tahminler ve Gerçekleşme 
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Şekil 3. Çeyrek Bittikten Bir Ay Sonra Mevcut 

Olan Verilerle Tahminler ve Gerçekleşme 

Şekil 4. Çeyrek Bittikten İki Ay Sonra Mevcut 

Olan Verilerle Tahminler ve Gerçekleşme 

 
 

Grafiklerde,  bir  çeyreğin  ikinci  ayından  çeyrek  bittikten  iki  ay  sonraya  kadar  o  çeyrekle  ilgili  yapılan  tahminler  ve  gerçekleşmeler 

gösterilmektedir.  İYA‐S19:  İYA Kayıtlı  İç Piyasa Siparişleri, PMI‐YS: PMI Yeni Siparişler. SÜE: Sanayi Üretim Endeksi.  ITH: Altın Hariç  İthalat 

Miktar Endeksi. IHR: Altın Hariç İhracat Miktar Endeksi. TDIST: Tarım Dışı İstihdam. 

 

Grafikler incelendiğinde, çeyreğin ikinci ayından itibaren gerçekleşmelere yakın tahminler 

üretildiği görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, küresel krizin etkilerinin belirgin şekilde 

hissedildiği ve ekonomin bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,1 daraldığı 2008 yılı son çeyreği 

için Kasım 2008’deki bilgilerle anket kullanılan model yüzde 4,1, Aralık 2008’de ise yüzde 

5,8’lik bir daralmaya işaret etmektedir. Toparlanmanın başladığı ve ekonomin yüzde 4,1 

oranında büyüdüğü 2009 yılı üçüncü çeyreği için anket kullanılan model Ağustos 2009’da 

4,8, Eylül 2009’da ise 4,3, çeyrek bittikten bir ay sonrası olan Ekim ayı ortası itibarıyla ise 

yüzde 4,4’lük bir artışa işaret etmektedir.  

Modellerin tahmini ile gerçekleşmelerin bazı dönemler için farklılaştığı görülmektedir. 

Tahmin hatalarının bir sebebi kamu harcamaları ya da tarımsal üretim gibi dönemsel olarak 

belirleyici rol oynayabilen kalemleri, bu notta kullanılan verilerle öngörmenin mümkün 

olmamasıdır. Buna ek olarak hizmetler sektörüne yönelik öncü gösterge niteliğindeki veri 

sayısının sınırlı olması da tahminlerde bir kısıt oluşturmaktadır. Ayrıca, Akkoyun ve Günay 

(2013) çalışmasında da gösterildiği gibi sektörel şokların ekonomi geneli dalgalanmalara yol 
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açabilmesinin de tahminlerin başarısını olumsuz anlamda etkileme potansiyeline sahip 

olduğu not edilmelidir. 

 
Sonuç 

Milli gelir büyümesi gerek ekonomi politikalarının oluşturulmasında gerekse politikaların 

sonuçlarının görülmesinde önemli bir girdi oluşturması nedeniyle ekonomik aktörler 

tarafından yakından takip edilen bir göstergedir. Bununla birlikte, milli gelir verilerinin 

gecikmeli olarak yayımlanması politika yapıcılar açısından bir kısıt oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, büyümeye ilişkin zamanlı ve güvenilir tahminler üretilmesi gerekmektedir. Bu notta, 

sanayi üretimi, ithalat ve ihracat miktar endeksleri ile istihdam verilerinin yanında anket 

göstergelerinden de yararlanarak dinamik faktör modeliyle elde edilen tahminler sunulmuştur. 

Sonuçlar, anket göstergelerinin etkin şekilde kullanılmasının zamanlı tahmin üretme 

performansını kayda değer şekilde iyileştirdiğini göstermektedir.  
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Ek Şekil 1. GSYİH ve Sanayi Üretim Endeksi 

(Mevsimsellikten Arındırılmış Verilerle, Dönemlik 

Yüzde Değişim) 

Ek Şekil 2. GSYİH ve Altın Hariç İthalat Miktar Endeksi 

(Mevsimsellikten Arındırılmış Verilerle, Dönemlik Yüzde 

Değişim) 

  

Kaynak: TÜİK, TCMB Kaynak: TÜİK, TCMB 

Ek Şekil 3. GSYİH ve Altın Hariç İhracat Miktar 

Endeksi (Mevsimsellikten Arındırılmış Verilerle, 

Dönemlik Yüzde Değişim) 

Ek Şekil 4. GSYİH ve Tarım Dışı İstihdam 

(Mevsimsellikten Arındırılmış Verilerle, Dönemlik Yüzde 

Değişim) 

  

Kaynak: TÜİK, TCMB. Kaynak: TÜİK, TCMB. 
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Ek Şekil 5. GSYİH (Dönemlik Yüzde Değişim) ve PMI 

Yeni Siparişler Göstergesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) 

Ek Şekil 6. GSYİH (Dönemlik Yüzde Değişim)ve İYA 

Kayıtlı İç Piyasa Siparişleri (Dönemlik Fark) 

(Mevsimsellikten Arındırılmış) 

  

Kaynak: MARKIT, TÜİK, TCMB Kaynak: TÜİK, TCMB 
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Ek Tablo 1. Veri Seti Yapısı 

Tarih 
GSYİH 
(+70/+90) 

Sanayi 
Üretimi (+40) 

İthalat Miktar 
Endeksi (+40) 

İhracat Miktar 
Endeksi (+40)  PMI (+1)  İYA (‐5) 

1998.01  YOK  √  √  √  YOK  YOK 

1998.02  YOK  √  √  √  YOK  YOK 

1998.03  YOK  √  √  √  YOK  YOK 

1998.04  YOK  √  √  √  YOK  YOK 

….. 

2005.02  YOK  √  √  √  YOK  YOK 

2005.03  √  √  √  √  YOK  YOK 

2005.04  YOK  √  √  √  YOK  YOK 

2005.05  YOK  √  √  √  √  YOK 

2005.06  √  √  √  √  √  YOK 

2005.07  YOK  √  √  √  √  YOK 

….. 

2006.12  √  √  √  √  √  YOK 

2007.01  YOK  √  √  √  √  √ 

2007.02  YOK  √  √  √  √  √ 

2007.03  √  √  √  √  √  √ 

….. 

2013.01  YOK  √  √  √  √  √ 

2013.02  YOK  √  √  √  √  √ 

2013.03  AÇIKLANACAK  √  √  √  √  √ 

2013.04  YOK  AÇIKLANACAK AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  √  √ 

2013.05  YOK  AÇIKLANACAK AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK 

2013.06  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK 

2013.07  YOK  AÇIKLANACAK AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK 

2013.08  YOK  AÇIKLANACAK AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK 

2013.09  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK 

2013.10  YOK  AÇIKLANACAK AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK  AÇIKLANACAK 

Notlar:  
*İlk satırda, göstergelerin isimlerinin yanındaki parantez içindeki değerler, verinin ilgili olduğu dönemden ne kadar 
sonra açıklandığını göstermektedir.  
*GSYİH verileri 1998 yılından başladığı için tablo 1998 yılından başlamaktadır.  
*PMI  verileri Mayıs  2005’ten,  İYA  verileri  ise  Ocak  2007’den  başlamaktadır.  Bu  durumun  veri  seti  yapısında 
meydana getirdiği değişikliği daha net gösterebilmek  için veri  setinin  Şubat 2005‐Temmuz 2005 arası ve Aralık 
2006‐Mart 2007 arası bölümler detaylı olarak sunulmuştur.  
*Tablo içindeki "√" verinin mevcut olduğunu, "YOK" verinin mevcut olmadığını/olmayacağını ,"AÇIKLANACAK" ise 
verinin ileriki bir tarihte yayımlanacağını ifade etmektedir.  
*Verilerin  farklı gecikmelerle açıklanmasının  sonucu ortaya çıkan durum 15 Mayıs 2013  tarihi  itibarıyla mevcut 
olan bilgilerle verinin durumunu gösterir şekilde detaylı olarak belirtilmiştir.

 

 

Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye 
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