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Ekonomi Notu 

1. Çeyrek 2022 GSYİH Büyüme  

Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %7,3 büyüdü. Mevsimsellikten 

arındırılmış çeyreklik büyüme %1,2 olarak gerçekleşti. İlk 

çeyrek büyümesine en büyük katkı 11,6 puan ile hanehalkı 

tüketiminden geldi. Büyümede öne çıkan diğer kalem ihracat 

olurken 3,5 puan katkı sağladı. Madalyonun diğer yüzünde 

yatırım cephesinde zayıf görünüm devam etmekle birlikte 

büyüme kompozisyonu ve sürdürülebilirliği açısından risk 

oluşturmaya devam ediyor. Stokların büyüme üzerindeki aşağı yönlü etkisi ise 8 puan ile rekor seviyede 

gerçekleşti.  

Üretim tarafında ise imalat sanayinin katkısı 1,6 puan, hizmetler sektörü katkısı 3,3 puan ve finans 

sektörünün katkısı sadece 1,2 puan olarak gerçekleşiyor. Ek olarak inşaat sektörü ise üç çeyrektir 

daralmaya devam ederek büyümeyi yılın ilk çeyreğinde 0,4 puan aşağı çekmektedir. 

Reel Büyüme  % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022_1Ç 

GSYİH (Y/Y) 5,2 6,1 3,2 7,4 2,8 0,9 1,8 11,0 7,3 

Öncü göstergeler ikinci çeyrekte büyümede ivme kaybının başladığını ve bu kaybın Mayıs itibariyle hız 

kazandığına işaret ediyor. TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyon etkisini de hesaba katıldığında yılın 

ikinci yarısında büyümedeki seyrin daha olumsuz olacağı kanısındayız. 2022 yılı ikinci yarısında yıllık 

büyümenin %2-2,5 ile sınırlı olmasını bekliyoruz. Ayrıca küresel ekonomik konjonktürde süregelen 

belirsizliklerin, artan emtia fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin büyüme üzerinde aşağı yönlü baskısını da 

sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonu büyüme beklentimizi %3,5 olarak koruyoruz. İç talepteki canlılığın 

enflasyonu düşürme çabalarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.   

 Büyümeye Katkı (% puan) 

  1Ç2021 2Ç2021 3Ç2021 4Ç2021 2021 1Ç2022 

  Tüketim 4,2 14,5 6,4 12,2 9,3 11,7 

     Özel 4,2 14,0 5,5 12,5 9,0 11,6 

     Kamu 0,0 0,5 1,0 -0,3 0,3 0,1 

Yatırım 3,1 5,5 -0,5 -0,2 1,7 0,3 

Net İhracat 1,2 7,0 6,9 4,2 4,9 3,5 

İhracat 0,9 11,0 5,0 4,8 5,3 3,9 

İthalat 0,2 -4,0 1,9 -0,6 -0,4 -0,5 

Stok Değişimi -1,2 -5,1 -5,4 -7,0 -4,8 -8,2 

GSYIH 7,3 21,9 7,5 9,1 11,0 7,3 
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AÇIKLAMA: 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 

sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 

dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

 

Bu rapor, A&T Bank Ekonomik Araştırmalar tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin yayım tarihi 

itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, A&T Bank bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu 

değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. A&T Bank ve kurum çalışanları bu raporda sunulan 

bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan ve dolaylı zarardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul 

etmemektedir. Telif hakkı saklıdır, herhangi bir amaçla A&T Bank’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde 

yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Tüm hakkı saklıdır. 


