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Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %3,1 arttı  
 
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2016 yılının ikinci çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %3,1’lik artışla 33 milyar 61 milyon TL oldu. 
 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri cari fiyatlarla %9 arttı  
 
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2016 yılının ikinci çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla %9’luk artışla 525 milyar 932 milyon TL oldu.  
 
Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2016 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %1’lik azalışla 2 milyar 338 milyon TL, cari 
fiyatlarla %1,4’lük artışla 30 milyar 795 milyon TL oldu. 
 
Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2016 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %3,9’luk artışla 11 milyar 530 milyon TL, 
cari fiyatlarla %8,2’lik artışla 129 milyar 182 milyon TL oldu. 
 
Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2016 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %3,6’lık artışla 19 milyar 428 milyon TL, 
cari fiyatlarla %11,5’lik artışla 305 milyar 585 milyon TL oldu. 
 
GSYH 2015 yılında cari fiyatlarla 1 952 638  Milyon TL oldu 
 
GSYH değeri 2015 yılında cari fiyatlarla %11,7’lik artışla 1 trilyon 952 milyar 638 milyon TL, 
sabit fiyatlarla %4’lük artışla 131 milyar 273 milyon TL oldu. 
 
Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla değeri 2015 yılında cari fiyatlarla 25 118 TL, ABD doları 
cinsinde 9 257 Dolar olarak hesaplandı. 
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre 
%0,3 arttı     
  
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri, 2016 yılı ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 
değeri, bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı.    
 

 
 



 
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla %5,2 arttı  
 
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, cari fiyatlarla  %9,9’luk artışla 361 milyar 585 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%5,2’lik artışla 22 milyar 104 milyon TL oldu. 
 
Devletin nihai tüketim harcaması sabit fiyatlarla %15,9 arttı 
 
Devletin nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre cari fiyatlarla %26,4’lük artışla 91 milyar 721 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%15,9’luk artışla 4 milyar 82 milyon TL oldu. 
 
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu sabit fiyatlarla %0,6 azaldı  
 
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre cari fiyatlarla %8,5’lik artışla 118 milyar 668 milyon TL, sabit fiyatlarla %0,6’lık 
azalışla  8  milyar 271 milyon TL oldu. 
 
Mal ve hizmet ihracatı sabit fiyatlarla %0,2 arttı 
 
Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari 
fiyatlarla %3,4’lük artışla 139 milyar 372 milyon TL, sabit fiyatlarla %0,2’lik artışla 8 milyar 407 
milyon TL oldu. 
 
Mal ve hizmet ithalatı sabit fiyatlarla %7,7 arttı 
 
Mal ve hizmet ithalatı, 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre  cari 
fiyatlarla %5,4’lük artışla 163 milyar 665 milyon TL, sabit fiyatlarla %7,7’lik artışla 9 milyar 796 
milyon TL oldu. 
 

 
 


