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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yıllık bazda yüzde 9.9 küçüldü. 

Bu aynı zamanda 2009'dan bu yana en yüksek hızda 

küçülmeye karşılık gelmekte. Çeyrek bazındaki yüzde 11 

küçülme ise 1998’den başlayan serideki rekor daralma. 

29.05.2020 tarihinde yayımlanan Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi 

Hasıla 1.Çeyrek haber bülteninde 31 Ağustos 2020 tarihinde 

(bugün) yayımlanacak olan 2019 yıllık GSYH ve 2.Çeyrek 

GSYH ile birlikte Ulusal hesaplar sisteminde: 

• Dış ticaret istatistiklerinin 28 Şubat 2020 

tarihinden itibaren genel ticaret sistemine göre 

yayımlanmaya başlamış olması, 

• 5 Mart 2020 tarihinde "Uluslararası Hizmet 

Ticareti İstatistiklerinin" TÜİK tarafından ilk defa 

yayımlanması, 

• Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan 

revizyonlar 

ile birlikte revizyon yapılacağı duyurulmuştu.  

Cari fiyatlarla ve zincirlenmiş hacim değeriyle GSYH ve ilgili 

seriler 1998 yılına kadar geri çekilirken, bu kapsamda üretim, 

harcama ve gelire ilişkin çeyreklik düzeltmeler yapıldığını 

görmekteyiz. Revizyonlarda metodolojik değişiklik 

yapılmadığını belirtilmekte. 

Ödemeler dengesi istatistiklerinde revizyona sebep olan bu 

gelişmeler ithalat ve ihracat verilerinde ürün düzeyinde 

değişikliklere yol açtığından, yıllık GSYH'nin hesaplanmasında 

kullanılan yıllık cari arz ve kullanım tabloları 2013 - 2018 yılları 

için tekrar dengelenirken, gerek arz gerekse kullanım 

matrislerinde değişikliğe sebep olduğu belirtilmekte.  

Bu değişiklikler üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH hızı ve 

seviyesinde önemli bir revizyona yol açmazken, harcama 

yönteminde bileşen paylarında ve hızlarında üretim 

yöntemine göre daha yüksek değişime neden olduğu 

anlaşılıyor. 

 

 

 

Revizyon öncesinde 2019 yılında 4.280.381 milyon TL olan 

cari fiyatlarla GSYH 4.320.191 milyon TL’ye yükseldi. 

2. Çeyrek GSYH verilerini özetleyecek olursak: 

Yılın ilk çeyreğinde 161.3 olan zincirlenmiş hacim endeksi 

ikinci çeyrekte 153,6 puana kadar gerilerken son 3 yılın en 

düşük değerine indi. Dolayısıyla 2020 yılının ikinci çeyreğinde 

yaratılan ekonomik değer 2017 yılının ilk çeyreğinden sonraki 

en düşük seviyeye kadar gerilemiş oldu. 

Özel tüketimdeki daralma yüzde 8.6 oldu. Tüketim 

büyümeye 5.1 yüzde puan aşağıya çekti. 

Bir önceki çeyrekte yüzde 21.9 artan ithalat bu çeyrekte 

yüzde 6.3 oranında daralırken, ihracattaki daralma çok 

daha sert yüzde 35.3 oldu. Böylece bir önceki çeyrekte 

büyümeyi 4.0 yüzde puan aşağıya çeken net ihracat bu 

çeyrekte 7.8 yüzde puan aşağıya çekti. 

İlk çeyrekte yüzde 0.3 daralan yatırımlar bu çeyrekte yüzde 

6.1 daralırken büyümeyi 1.5 yüzde puan aşağıya çekti. 

Üretim tarafında ise bir önceki çeyrek yüzde 5.9 büyüyen 

sanayi sektörü bu çeyrekte yüzde 16.5 küçülme kaydetti.  

Hizmetler sektörü ise yüzde 25.0 ile sert daralma yaşadı.  

Tarım sektörü yüzde 2.6’dan yüzde 4.0’e hızlanırken, inşaat 

sektörü yüzde 2.7 küçüldü.  
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