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2. çeyrekte ekonomi ivme kaybetti. 

Türkiye ekonomisi, 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında büyüme 

kaydetmiştir. Daha önce %4,8 olarak açıklanan ilk çeyrek 

büyüme oranı da %4,7’ye revize edilmiştir. Yılın ilk yarısında 

ise büyüme  oranı yıllık bazda %3,9 düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

Takvim etkisinin çok sınırlı kaldığı kinci çeyrekte mevsim ve 

takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre 

%0,3 oranında artmıştır.   

Türkiye iç talebin desteğiyle büyümeye devam etti. 

Yılın ikinci çeyreğinde bir miktar ivme kaybetse de tüketim 

harcamaları 5,2 puan ile büyümeye en fazla katkıyı sağlayan 

kalem olmuştur. Bu dönemde, kamunun tüketim 

harcamalarına hız verdiği görülmektedir. Nitekim, sabit 

fiyatlarla yıllık bazda %15,9 oranında artan kamu tüketimi 

2009 yılının son çeyreğinden bu yana en hızlı artışını 

gerçekleştirmiştir.  Özel tüketim harcamaları da bu dönemde 

GSYH artışını önemli ölçüde desteklemeye devam etmiştir. 

Böylece 2016 yılının ilk yarısında tüketim harcamaları 

büyümeyi 5,6 puan yukarı çekmiştir.  

Yatırım harcamaları geriledi. 

Yatırım harcamalarındaki olumsuz seyir yılın ikinci çeyreğinde 

de devam etmiştir. Bu dönemde, özel sektör yatırımları 

azalırken kamu yatırımlarında sınırlı bir artış meydana 

gelmiştir. Böylece, toplam yatırım harcamaları ikinci çeyrekte 

GSYH’yi 0,1 puan aşağı çekmiştir.  

Net ihracat büyümeyi düşürmeye devam ediyor. 

Yılın ikinci çeyreğinde ihracat büyümeye katkı sağlamazken, 

ithalat düşürücü yönde etki yapmaya devam etmiştir. 

Böylece, net ihracatın GSYH’ye negatif etkisi yılın ikinci 

çeyreğinde artmıştır. Bu dönemde, büyümeyi 2,1 puan aşağı 

çeken net ihracat 2013 yılının son çeyreğinden bu yana en 

olumsuz  çeyreklik performansını sergilemiştir.  

Hizmetler sektörü ikinci çeyrekte ivme kaybetti. 

Üretim yöntemine göre hesaplanan verilere göre, GSYH içinde 

en yüksek paya sahip olan hizmetler sektörü ivme 

kaybetmeye devam ederek ikinci çeyrekte büyümeye 1,8 

puan katkı sağlamıştır. Turizm sektöründeki olumsuz 

gelişmeler nedeniyle hizmetler sektörünün büyümeye 
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Harcamalar Yöntemiyle Katkı (1998 fiyatlarıyla, % puan) (% puan)

2013

Yıllık      Ç1       Ç2       Ç3       Ç4 Yıllık      Ç1       Ç2       Ç3       Ç4 Yıllık      Ç1       Ç2 6 Aylık

Tüketim 4,1 2,7 0,6 0,7 2,1 1,5 3,2 4,3 3,3 4,7 3,9 6,1 5,2 5,6

   Özel 3,4 1,8 0,3 0,1 1,8 1,0 2,9 3,5 2,6 3,6 3,2 4,9 3,4 4,1

   Kamu 0,7 0,9 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0,8 0,8 1,1 0,7 1,2 1,7 1,5

Yatırım 1,1 -0,1 -0,9 -0,1 -0,3 -0,3 0,2 2,5 0,3 0,9 0,9 0,0 -0,1 -0,1

   Özel 0,1 0,1 -0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 2,1 -0,1 0,3 0,6 -0,2 -0,3 -0,3

   Kamu 1,0 -0,2 -0,6 -0,5 -0,3 -0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2

Stok Değişimi 1,6 -0,3 -0,3 -1,5 1,5 -0,2 0,5 -1,9 0,3 -1,2 -0,6 0,1 0,2 0,2

Net İhracat -2,6 2,8 3,0 2,6 -0,3 2,0 -1,4 -1,2 -0,1 1,3 -0,3 -1,5 -2,1 -1,8

   İhracat -0,1 3,0 1,7 2,2 1,0 1,9 -0,4 -0,8 -0,4 0,5 -0,2 0,6 0,0 0,3

   İthalat -2,5 -0,2 1,4 0,5 -1,3 0,1 -1,0 -0,4 0,3 0,8 -0,1 -2,1 -2,2 -2,1

GSYH 4,2 5,2 2,4 1,8 3,0 3,0 2,5 3,7 3,9 5,7 4,0 4,7 3,1 3,9

Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir. 
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Üretim Yöntemiyle GSYH'ye Katkı 

(% puan)

Hizmetler

İnşaat

Tarım

Sa nayi

2014 Ç1 5,2 1,6

2014 Ç2 2,5 0,0

2014 Ç3 1,8 0,3

2014 Ç4 3,0 1,2

2015 Ç1 2,5 1,1

2015 Ç2 3,7 1,4

2015 Ç3 4,9 1,0

2015 Ç4 4,5 1,1

2016 Ç1 4,4 0,7

2016 Ç2 3,0 0,3

(*) Bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim

(**) Bir önceki döneme göre değişim

GSYH Gelişmeleri (1998 Fiyatlarıyla)

Dönem

Takvim etkisinden 

arındırılmış GSYH* 

(%)

Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış 

GSYH** (%)
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sağladığı katkının üçüncü çeyrekte ivme kaybetmeye devam 

etmesi beklenmektedir. Bu dönemde sanayi sektörü yıllık 

bazda %3,2 oranında genişleyerek büyümeye 0,9 puan katkı 

sağlamıştır. İvme kazanmaya devam eden inşaat sektörü de 

bu dönemde yaklaşık 3 yılın  en hızlı yıllık artışını 

gerçekleştirerek GSYH içindeki düşük payına rağmen 

büyümeyi 0,4 puan yukarı çekmiştir. Tarım sektörü ise ikinci 

çeyrekte büyümeyi sınırlı da olsa düşürücü etkide 

bulunmuştur.  

 

Beklentiler…  

Türkiye ekonomisi talep kaynaklı büyümesine devam 

ederken, kamunun büyümeye desteğinin arttığı 

izlenmektedir. Bununla birlikte, Temmuz ayındaki başarısız 

darbe girişimi ile turizm sektöründeki sıkıntıların üçüncü 

çeyrekte büyüme üzerindeki aşağı yönlü baskıları 

artırabileceği tahmin edilmektedir. Temmuz ayında sanayi 

üretiminde yıllık bazda kaydedilen düşüş de üçüncü çeyreğe 

ilişkin beklentilerin bir miktar bozulmasına neden olmuştur.  
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YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen 

bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal 

enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası 

A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve 

değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, 

değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 

bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu 

rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye 

İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi 

tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm 

haklarımız saklıdır. 
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