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GAYRİSAFİ YURTİÇİ HÂSILA BİLGİ NOTU  

• 2013 yılı dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre %4,4 oranında büyüyen Türkiye Ekonomisi bu büyüme 

performansını kesintisiz 17. çeyrektir sürdürmektedir.  

• GSYH, sabit fiyatlarla çeyreklik bazda 2013 yılı birinci çeyreğinde %2,9, 

2013 yılı ikinci çeyreğinde %4,5, 2013 yılı üçüncü çeyreğinde %4,3 ve 2013 yılı 

dördüncü çeyreğinde %4,4 oranında büyümüştür.  

• GSYH, 2013 yılında cari fiyatlarla 1 trilyon 561 milyar 510 milyon TL (820 

milyar 12 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır. GSYH, 2013 yılında bir önceki yıla 

göre sabit fiyatlarla %4 oranında büyümüştür (yıllık büyüme oranı). 

• Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında 10.003 dolar, 2011 yılında 

10.428 dolar, 2012 yılında 10.459 dolar, 2013 yılında ise 10.782 dolar olarak 

hesaplanmıştır. 

• Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYH (Kişi Başına Reel 

GSYH), 2012 yılında 18.315 dolar olarak hesaplanmıştır (2013 yılı henüz 

açıklanmamıştır). 

• Sabit fiyatlarla hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında 

%4,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları %5,9 arttı. 

• Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında %0,1 artarken, mal ve 

hizmet ithalatı %8,5 arttı. 

• GSYH, 2013 yılının I. çeyreğinde cari fiyatlarla 354 milyar 727 milyon TL 

(198 milyar 568 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır. GSYH, 2013 yılının II. 

çeyreğinde cari fiyatlarla 385 milyar 483 milyon TL (209 milyar 922 milyon dolar) 

olarak hesaplanmıştır. GSYH, 2013 yılının III. çeyreğinde cari fiyatlarla 415 milyar 

915 milyon TL (212 milyar 22 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır.  

• GSYH, 2013 yılının IV. çeyreğinde ise cari fiyatlarla 405.384 milyon TL (199 

milyar 499 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır.  

• 2012 yılında GSYH’den En Fazla Pay Alan İlk Beş Sektör, sabit fiyatlarla 

sırasıyla, %24,1 ile “İmalat Sanayi”, %12,6 ile “Toptan ve Perakende Ticaret”, % 

12,4 ile “Ulaştırma ve Depolama”, %12,0 ile “Finans ve Sigorta Faaliyetleri”  ve 

%9,3 ile “Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık” sektörleri olmuştur. 
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• 2013 yılında GSYH’den En Fazla Pay Alan İlk Beş Sektör, sabit fiyatlarla 

sırasıyla, %24,1 ile “İmalat Sanayi”, %12,7 ile “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” ve 

“Toptan ve Perakende Ticaret”, %12,3 ile “Ulaştırma ve Depolama”  ve %9,2 ile 

“Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık” sektörleri olmuştur. 

• 2012 yılında GSYH’de En Hızlı Büyüyen İlk Beş Sektör, sabit fiyatlarla 

sırasıyla, %8,5 ile “Bilgi ve İletişim“, %6,6 ile “Mesleki, bilimsel ve teknik 

faaliyetler”, ve %5,5 ile “Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri”,  %5,3 ile 

“İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri” ve %4,3 ile “Eğitim” sektörleri 

olmuştur. 

• 2013 yılında GSYH’de En Hızlı Büyüyen İlk Beş Sektör, sabit fiyatlarla 

sırasıyla, %9,8 ile “Finans ve Sigorta Faaliyetleri“, %9,2 ile “Oteller ve Lokantalar”, 

ve %7,1 ile “İnşaat”,  %6,6 ile “Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler” ve %5,8 ile 

“Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri”  sektörleri olmuştur. 

• Türkiye 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 

gerçekleştirmiş olduğu %4,4 oranındaki büyüme performansı ile G-20 ülkeleri 

arasında en iyi büyüme performansı gösteren 4. Ülke olurken OECD ülkeleri 

arasında ise en hızlı büyüyen ülke olmayı başarmıştır (bugüne kadar açıklanan 

ülke istatistiklerine göre).  

Ülke 
2013 yılı 4. Çeyrek 

Büyüme Oranı 
Çin 7,7% 

Endonezya 5,6% 
Hindistan 4,5% 
Türkiye 4,4% 
İzlanda 4,0% 

Güney Kore 3,6% 
İsveç 3,1% 

Yeni Zelanda 3,1% 
İsrail 2,9% 

Avustralya 2,8% 
Kaynak: OECD 


