
Cirolar Toparlanırken, Özel Tüketimden Büyümeye Pozitif Katkı Geleceği Anlaşılıyor 

Endeksin 3 aylık hareketli ortalamalarının çeyreklik değişimine baktığımızda, ikinci çeyrek sonunda yüzde 

6.6 azalan manşet verinin, üçüncü çeyreğin hemen başında yüzde 14.1 artışa işaret ettiğini görüyoruz. 

Benzer şekilde ikinci çeyrek sonunda yüzde 14.2 daralan çekirdek perakende satışlar, üçüncü çeyrek başı 

itibariyle yüzde 19.0 artış kaydetti. 

Sektörel (sanayi, inşaat, hizmet, ticaret ve toplam) ciro endeksleri Temmuz’da yükselirken bunda sanayi 

sektörünün başı çektiği görülüyor. İkinci çeyrek sonunda manşet veride inşaat hariç tüm sektör ciroları 

daralma gösterirken üçüncü çeyrek başında hizmet sektörü hariç tüm ciroların toparlandığı izleniyor. 

Sabit fiyatlarla ve KDV dahil şekilde açıklanan Perakende Satış Hacim Endeksi (PSHE), özel tüketimin belli 

segmentlerine ilişkin gelişmelere ışık tutmakta ve GSYH altındaki sabit fiyatlarla özel tüketim (harcama 

yöntemiyle zincirlenmiş hacim) endeksinin çeyreklik artışları ile benzer bir seyir izlemektedir. Örneğin, yılın ilk 

çeyreğinde özel tüketim yüzde 4.5 artarken, PSHE yüzde 6.8 artmıştı. İkinci çeyrekte ise özel tüketim yüzde 

8.6 küçülürken PSHE de yüzde 11.9 daralmıştı. Temmuz başında PSHE’nin 3 aylık hareketli ortalamasının 

çeyreklik değişimi tüketimden pozitif katkı gelebileceğine işaret ediyor. Öte yandan ciro endekslerini 

enflasyon etkisinden arındırdığımızda hizmet hariç diğer tüm alt sektör cirolarının pozitif bölgeye geçtiğini 

görmekteyiz.  

Mevsimsellikten arındırılmış perakende satış hacim endeksi, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 9.5 

artarken, çekirdek endeks olarak takip ettiğimiz gıda ve akaryakıt harcamaları hariç endeks de yüzde 

13.0 artış kaydetti. 

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

Not 
 
Perakende satış ve ciro endeksleri ile GSYH içindeki tüketim harcamaları arasında güçlü bir ilişki bulunmakta. Her ay işyerleri tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışla-

rın toplamından oluşan bu veri ekonomideki durumun değerlendirilmesinde kullanılabilecek önemli bir kısa dönemli göstergedir. Tüketim harcamalarının büyümeye vere-

ceği katkının nasıl şekilleneceğini bu verilere bakarak tahmin edebilmekteyiz. 
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