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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   69 

R. TARİHİ:  03.09.2019 

Gündem: II. ÇEYREK BÜYÜME, ENFLASYON (AĞUSTOS) 

GSYH, 5.5 YILDA 228 MİLYAR DOLAR AZALDI 

Küresel piyasalardaki kırılmanın da bir sonucu olarak sermaye hareketlerindeki dalgalanma sonraki 

yıllarda döviz kurunu hareketlendirdi. Her yıl ortalama dolar kurunun artışı enflasyonun üzerine 

çıktı. Bu da büyümenin görünümünü bozdu ve dolar bazında milli geliri düşürdü. 2019 yıl 

ortasında 722 milyar dolara inen GSYH  son 5.5 yılda 228 milyar dolar azaldı. Bu da yüzde 24 veya 

dörtte bir gerileme anlamına geliyor. 

DOLAR BAZINDA 5.5 YILDA YAŞANAN GERİLEME 

 

KİŞİ BAŞINA GELİR YÜZDE  30 DÜŞTÜ 

-Dolar bazında kişi başına düşen gelir ise daha hızlı azaldı. Bunun da nedeni nüfustaki artış. Yıllık 

ortalama 76 milyon kişiden 82 milyon kişiye çıkmak kişi başına geliri GSYH gerilemesinden daha çok 

düşürdü. Kişi başına gelir 5.5 yılda 3.713 dolar azalarak 12.480 dolardan 2019 ortasında 8.767 

dolara indi. 

II. ÇEYREK (NİSAN - HAZİRAN, 2019) de, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %1,5 azaldı 

 

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %15 

artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu. 

 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;  

 Tarım sektörü toplam katma değeri %3,4 arttı,  

 Sanayi sektörü %2,7 azaldı 

 İnşaat sektörü %12,7 azaldı.  

 Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler 

sektörünün katma değeri  %0,3 azaldı. 

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 

zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı.  
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GSYH II: Çeyrek Tablosu 

 

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %1,1 azaldı 

Mal ve hizmet ihracatı %8,1 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise %16,9 azaldı 

Yıl sonunda hükümet Yeni Ekonomi Program’da (YEP) yüzde 2.3 büyümeyle, analistler 2019’un sıfır 

büyümeyle tamamlanmasını öngörüyor. 

3.9 TRİLYONLUK EKONOMİ 

 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ekonomi
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TÜİK, verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 3 trilyon 998 milyar lira, 

722 milyar 179 milyon dolar oldu. Kişi başı milli gelir ise TÜİK’in 2019 yıl ortası nüfus projeksiyon 

verisine göre yaptığımız hesaba göre 8 bin 766 dolar oldu.  

 

Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Ağustos 2019 (%0,86 arttı) 

Tüketici fiyat endeksi aylık  

 

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış 

gerçekleşti. 

 

Tüketici fiyat endeksi, Ağustos 2019 

[2003=100] 
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