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2021 - 2. Çeyrek 

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21,7 büyüdü. 

Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksine göre 
2021’in 2. çeyreğinde düşük baz etkisiyle piyasa 
öngörülerine paralel olarak yıllık bazda %21,7 büyüdü. 
Daha önce %7,0 seviyesinde açıklanan ilk çeyrek büyümesi 
%7,2’ye, 2020’nin son çeyrek büyümesi de %5,9’dan 
%6,2’ye revize edildi. Türkiye ekonomisi pandeminin 
ekonomi üzerindeki etkilerinin yoğun bir şekilde 
hissedildiği geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde yıllık bazda %10,4 
daralmıştı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ise ikinci 
çeyrekte iktisadi faaliyetteki artışın bir önceki çeyreğe göre 
ivme kaybettiğini gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde çeyreklik 
bazda %2,2 genişleyen Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %0,9 
büyüdü.  

2021 yılının ikinci çeyreği itibarıyla son bir yıllık dönemde 
Türkiye ekonomisinin GSYH büyüklüğü TL bazında 5,9 
trilyon TL, USD bazında 765,1 milyar USD oldu. 2020 
sonunda USD bazında GSYH büyüklüğü 716,9 milyar USD 
düzeyindeydi. 

Özel tüketim ve ihracatın katkısı öne çıktı. 

Zincirlenmiş hacim endeksine göre, tüketim 
harcamalarının büyümeye katkısı yılın ikinci çeyreğinde 
14,4 puan düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu katkının 13,8 
puanı özel tüketim harcamalarından, 0,7 puanı kamu 

tüketim harcamalarından sağlandı. Yatırım harcamaları 
büyümeye 5,4 puan katkı sağlarken, söz konusu katkının 
3,7 puanı makine ve teçhizat yatırımlarından 1,5 puanı 
inşaat yatırımlarından kaynaklandı.  

İhracattaki güçlü performans büyümeye ikinci çeyrekte 
önemli destek sağladı. Bu dönemde %21,7’lik büyümenin 
10,8 puanı ihracattan sağlandı. İthalat ise büyümeyi 3,8 
puan sınırlandırdı. Böylece, net ihracatın büyümeye katkısı 
6,9 puan düzeyinde gerçekleşti.  

İstatistiki hatayı da içeren stok değişimi kalemi yılın ikinci 
çeyreğinde büyümeyi 5 puan aşağı çekti. Stok değişimi 
önceki iki çeyrekte de büyümeyi aşağı yönlü etkilemişti. 

Sanayinin GSYH içindeki payı %26,5 ile 23 yılın en 
yükseğinde... 

Yılın ikinci çeyreğinde tüm ana sektörlerin yıllık büyümeyi 
desteklediği görüldü. Hizmetler sektörü büyümeye 12,9 
puan ile en fazla katkı sağlayan sektör oldu. GSYH 
içerisindeki payı %26,5 ile 23 yılın en yüksek düzeyine 
çıkan sanayi sektörü de GSYH artışını 7,5 puan destekledi.  
Tarım ve inşaat sektörleri büyümeye sırasıyla 0,1 ve 0,2 
puan ile sınırlı düzeyde katkı verdi. 

Sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
olarak çeyreklik performanslarına bakıldığında imalat 
sanayiinin bu dönemde %0,8 daralması dikkat çekerken, 
hizmetler sektörünün alt detayları bilgi ve iletişim 
sektöründe çeyreklik büyümenin %6,9 ile rekor yüksek 
hızda gerçekleştiğini gösterdi. 

Beklentiler…  

2021 yılının ilk yarısında %14,3 ile hızlı bir büyüme 
kaydeden Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında yüksek 
bazın da etkisiyle ılımlı bir büyüme sergilemesi bekleniyor. 
TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruması yanında 
son dönemde ağırlık verilen makroihtiyati önlemlerin de 
büyümeye sınırlandırıcı yönde etki edebileceği 
öngörülüyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde önde gelen 
merkez bankalarının para politikaları ile salgının seyri 
iktisadi faaliyet açısından belirleyici olmaya devam edecek.  

     

(*): Hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketimi dahil değildir.    

Not: Tablodaki rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.   
Kaynak: Datastream, TÜİK  

(% puan)

Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 6 Ay

Tüketim 3,4 -5,5 5,2 5,1 4,3 14,4 9,2

   Özel 3,0 -5,4 5,0 4,5 4,2 13,8 8,9

   Kamu 0,4 0,0 0,3 0,6 0,1 0,7 0,4

Yatı rım -0,1 -1,5 5,2 2,9 3,1 5,4 4,2

Stok Değ iş im i 5,4 4,2 4,8 -1,3 -1,3 -5,0 -3,1

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

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

   İthalat -4,0 1,6 -3,3 -0,7 0,4 -3,8 0,2

G SYH (yıllık, %) 4,4 -10,4 6,3 6,2 7,2 21,7 14,3
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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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