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Türkiye ekonomisi 2021’in ilk çeyreğinde %7,0 büyüdü. 

Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksine göre 
2021’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %7 ile piyasa 
beklentilerinin üzerinde bir büyüme kaydetti. Reuters 
anketine göre GSYH’nin bu dönemde %6,7 oranında 
genişlediği tahmin ediliyordu. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre 
çeyreklik bazda 2020 yılının son çeyreğinde %1,7 büyüyen 
yurt içi ekonomik aktivite, 2021’in ilk çeyreğinde büyüme 
hızını koruyarak aynı oranda genişledi.  

2021’in ilk çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış bazda Türkiye 
ekonomisinin büyüklüğü cari fiyatlarla 5,36 trilyon TL’ye 
çıkarken, bu dönemde USD cinsi GSYH’nin 729 milyar 
USD’ye yükseldiği görüldü.  

Tüketim harcamalarındaki güçlü seyir sürdü. 

2020’nin ikinci yarısından itibaren hızlı büyüme eğilimi 
sergileyen tüketim harcamaları 2021’in ilk çeyreğinde de bu 
seyrini sürdürdü. Bu dönemde tüketim harcamaları %7’lik 
büyümeye 4,7 puan katkı sağlarken, bunun 4,5 puanı özel 
tüketimden, 0,2 puanı da kamunun tüketim 
harcamalarından kaynaklandı. Özel tüketim harcamaları 
içerisinde dayanıklı mallara yönelik güçlü talep ilk çeyrekte 
bir miktar zayıflarken, hanehalkının yarı dayanıklı ve 

dayanıksız mallara yönelik talebinin hızlandığı gözlendi.   

Son yıllarda zayıf bir görünüm sergileyen yatırım 
harcamaları, geçtiğimiz yılın ortasından bu yana yakaladığı 
büyüme performansını sürdürdü. Zincirlenmiş hacim 
endeksine göre, yatırım harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda 
%11,4 artış sergileyerek büyümeye 2,9 puan katkı sağladı. 
Bu dönemde makine ve teçhizat yatırımları yıllık bazda 
genişlemeye devam etti. Öte yandan, 2018’in ortasından bu 
yana zayıf bir performans sergileyen inşaat yatırımları, 
2021’in ilk çeyreğinde de yıllık bazda %4,7 daralarak 
büyümeyi sınırlandırdı. 

2019’un son çeyreğinden bu yana büyümeyi sınırlandıran 
net ihracat bu yılın ilk çeyreğinde GSYH büyümesine 1,1 
puan katkı sağladı. Küresel ölçekte ekonomik aktivitenin 
toparlanma eğilimi sergilemesinin Türkiye’nin ihracatını 
desteklemesi bu gelişmede önemli rol oynadı .  

Üretim yöntemiyle büyümeye katkılar... 

Yılın ilk çeyreğinde tüm sektörlerin GSYH büyümesine pozitif 
katkı sunduğu görüldü. Bu dönemde hizmetler sektörü 
büyümeye 3,3 puan ile en yüksek katkıyı verirken, sanayi 
sektörü de GSYH artışına 2,5 puan katkı sağladı. Yılın ilk 
çeyreğinde tarım ve inşaat sektörlerinin büyümeye katkısı da 
0,2’şer puan düzeyinde gerçekleşti. 

Not: Tablodaki rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.  

(*) vergi ve sübvansiyonlar hariç.  

                                                                                                                                                                                             

Kaynak: Datastream, TÜİK  
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Harcamalar Yöntemiyle Büyümeye Katkılar (2009 zincirlenmiş hacim endeksi) 

2021

Yıl l ık      Ç1       Ç2       Ç3       Ç4 Yı l l ık      Ç1      Ç2      Ç3      Ç4 Yıl l ık Ç1

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

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

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

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

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

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

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

   İthalat 1,6 7,7 4,4 -0,7 -5,7 1,2 -4,0 1,5 -3,3 -0,6 -1,5 0,2

GSYH 3,0 -2 ,6 -1 ,7 1,0 6,4 0,9 4,5 -10,3 6,3 5,9 1,8 7,0

2018 2019 2020

(% puan)
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Beklentiler…  

Türkiye ekonomisi 2021’in ilk çeyreğinde, yurt içi talebin 
güçlü seyretmesinin yanı sıra küresel ekonomik aktivitedeki 
toparlanmaya bağlı olarak dış talebin iyileşmesinin 
desteğiyle yüksek bir büyüme performansı sergiledi. 
Uygulanan tam kapanma tedbirlerine rağmen yılın ikinci 
çeyreğinde de geçtiğimiz yılın aynı döneminin yarattığı düşük 
bazın etkisiyle yüksek bir büyüme rakamı bekleniyor. İzleyen 
dönemde ise, salgının ve aşılama çalışmalarının seyri ve bu 
seyrin hizmetler sektörüne yansımaları ekonomik aktivite 
üzerinde belirleyici olacak. Enflasyon ve kur gelişmeleri de 
büyüme performansı açısından yakından izlenecek.    

     

 

Not: Tablodaki rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.   

Kaynak: Datastream, TÜİK  
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Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 

YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlan-

mıştır 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 değerlendirmeleri-

dir. 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, dağıtıla-

maz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 
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