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TR GSYH: Kamu tüketimi azaldı, yatırımlar inşaat ile arttı
İktisadi Faaliyet Kolları
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
Sanayi
İnşaat
Hizmetler
Bilgi ve İletişim
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
Gayrimenkul Faaliyetleri
Mesleki, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Kamu Yönetimi, Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Diğer Hizmet Faaliyetleri
Sektörler Toplamı
Vergi-Sübvansiyon
GSYH

2017 Q2
4.7
6.3
6.8
5.7
10.1
9.4
1.7
5.5
1.9
5.2
5.3
3.0
5.1

2017 Q1
1.7
6.7
6.0
6.3
9.3
9.9
1.7
7.1
2.6
3.3
5.8
0.7
5.2

2016 Q2
-3.4
4.7
12.8
1.0
7.2
13.3
4.6
11.7
6.2
2.6
5.0
4.6
4.9

DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
Zincirlenmiş hacim endeksi, yıllık % değişim oranı

TÜİK tarafından Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ikinci çeyrek dönemi ekonomik
performansına dair detaylar açıklandı.
Buna göre:





GSYH ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın
çeyreğine kıyasla yüzde 5.1 arttı.
Üretim yöntemiyle tahmin, cari fiyatlarla yüzde 16.3 artarak 734 milyar 211 milyon
TL oldu.
Tarım sektörü hacim değeri yüzde 4.7, sanayi sektörü yüzde 6.3, inşaat sektörü ise
yüzde 6.8 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksi yıllık bazda yüzde 6.5
artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksi ise
yüzde 2.1 arttı.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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İç tüketimin büyüme içerisindeki payı yüzde 59.53’e, kamunun ise yüzde 14.17’ye
geriledi.
Toplam tüketim kaleminin büyümeye katkısı 1.27 yüzde puan olurken, söz konusu
rakam bir önceki çeyrekte 3.59 yüzde puan seviyesinde gerçekleşmişti.
Kamu tüketimi büyümeden -0.61 yüzde puan çaldı.
Yatırımların GSYH içerisindeki payı yüzde 28.93’ten yüzde 31.35’e yükseldi ve 2.97
yüzde puan katkı sağladı.
Mal ve hizmet ihracatı 2.65 yüzde puan, ithalatı ise 0.69 yüzde puan katkı sağladı.
Ancak her ikisinin de GSYH içerisindeki payı bir önceki çeyreğe kıyasla geriledi.
Stoklar büyümeden -1.15 yüzde puan götürürken, söz konusu rakam bir önceki
çeyreğe kıyasla azaldı.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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Türkiye Ekonomisi GSYH
GSYH
(Üretim yöntemi, takvim etkisinden arındırılmış, yıllık)

GSYH
(Takvim etkisinden arındırılmış, yıllık, 4 çeyrek ort.)
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış çeyrek büyüme performansı yüzde 2.1
artışa işaret ediyor.
Söz konusu rakam son 4 çeyrek ortalaması olan yüzde 1.51’in üzerinde bir oluşuma
işaret ederken, Mart 2017 için açıklanan verinin ardından ikinci kez ortalamanın
üzerinde bir performans takip edilmiş oldu.

Özetleyecek olursak:
Büyümeye yönelik destekleyici tedbirlerin devreye sokulmasının ardından etkilerinin en
fazla yakından hissedildiği dönem olan ikinci çeyrek büyümesi manşet gerçekleşmede piyasa
beklentisine paralel bir performans sergiledi. İlk bakışta kompozisyon açısından kamu
tüketiminin payının azalması, yatırımların artması ve ihracat desteğinin sürmesi olumlu
görülürken, yatırımların kırılımında inşaatın öne planı çıkması ise sürdürülebilirliği
konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Yüzde 6.3’lük sanayi büyümesinin en önemli destekçisi yüzde 6 ile imalat sanayinden geldi.
Önem atfedilen dört büyüme kaleminin tamamı pozitif performans sergilerken, sanayi ve
hizmetler ilk çeyrek performansının gerisinde kaldı. İnşaatın zincirlenmiş endekste yüzde 25
arttığı dönemde makine ve teçhizat kalemi yüzde 8.6, diğer aktifler ise yüzde 9 düzeyinde
geriledi. Ürünler üzerindeki net vergi etkisi ikinci çeyrekte yüzde 14.6 arttı.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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