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Yönetici Özeti 

 

TÜ İ K 2016 yılı 3. çeyrekten itibaren hem yeni bir yö ntem (zincirleme hacim 

endeksi) hem de yeni veri kaynaklarını kullanarak ulusal hesaplarda ö nemli 

değ işiklikler yaptı. TÜ İ K yeni serilerle ilğili bilğilendirme çalışmaları esnasında 

yeni serilerde yapılacak revizyönların daha bu yu k ve daha sık ölacağ ını belirtmişti. 

Bunun da sebebi yıllık GSYH’nin eskiden ölduğ u ğibi 4 çeyreğ in töplamı ölarak değ il 

döğ rudan yıllık veriler kullanılarak hesaplanacak ölmasıydı. İ dari verideki 

ğecikmeler ve du zeltmeler sebebiyle de revizyönlar bekleniyördu. 

 

Ne var ki, bu könu ile ilğili yazdığ ımız ilk araştırma nötunda (Betam Araştırma 

Nötu, 18/221) dikkat çektiğ imiz u zere pek çök u lke TÜ İ K ile aynı metödölöjiyi 

kullandığ ı için Tu rkiye verilerinde yapılan revizyönların diğ er u lkeler ile benzerlik 

ğö stermesi beklenir.1  Oysa fiili durumda TÜ İ K’in yaptığ ı revizyönlar diğ er u lkelere 

kıyasla hem çök daha bu yu k hem de “bilği ğu ncellemesi” ölarak kabul 

edemeyeceğ imiz zıt yö nlerde ölmaktadır. Bu revizyönların ne kadarının ğeç ğelen 

bilği ğu ncellemesi ne kadarının metödölöjik çerçeveden (mödel seçimi) 

kaynaklandığ ını bilemiyöruz. Bu könuda TÜ İ K’in kamuöyunu yeterince 

bilğilendirmediğ ini du şu nu yöruz. Oysa bu könunun bu yu me dinamiklerini 

anlamaya çalışan ve bu yu me tahminleri yapan araştırmacılar ile yatırım kararı alan 

firmalar için çök ö nemli ölduğ u örtadadır.  
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Giriş 

 

Bilindiğ i ğibi TÜ İ K 2016 yılının 3. çeyreğ inden itibaren ulusal hesaplarda zincirleme hacim 

endeksi yö ntemine ğeçmiş,2 hesaplarında daha fazla idari kayıtları kullanmaya başlamıştı. 

2018 yılının Ocak ayında yayınladığ ımız bir araştırma nötuyla bu yeni yö ntemle beraber 

TÜ İ K’in bu yu me rakamlarında ğittikçe daha fazla öranda revizyöna başvurduğ unu ğö zler 

ö nu ne sermiştik (Betam Araştırma Nötu, 18/221).  

 

TÜ İ K tarafından açıklanan bu yu me rakamları sönrasında her çeyrek hazırladığ ımız 

bu yu me değ erlendirme nötlarımızda mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış (MTEA) 

bu yu me rakamlarında ve bilhassa harcama yö ntemi alt kalemlerinde mutlak değ erce 

bu yu k ve hatta zıt yö nde yapılan revizyönlar dikkatimizi çekti. Farklı çeyrek ve farklı alt 

kalemler için çök sayıda revizyön yapıldığ ını ğö zlemledik. En yakın ö rnek ise 2022 yılının 

birinci çeyreğ indeki hane halkı tu ketimlerindeki revizyöndur. 2022 yılının ilk çeyreğ inde 

bir ö nceki çeyreğ e ğö re yu zde 2,8 azaldığ ı belirtilen hane halkları tu ketimi bir sönraki 

çeyrekte pözitif yö nde 4,4 yu zde puan revizyönla yu zde 1,6’ya yu kseltilmiştir. Yani ö nce 

azaldı denilen hane halkları tu ketimi meğ er azalmamış, aksine artmıştır. Peki ama bu tu r 

revizyönlar neden ölmaktadır?  

 

 

Ana ve rutin revizyonlar  

 

Ü retilen istatistiklerin revizyönlara uğ raması sön derece nörmaldir. Bu revizyönlar baz 

yılı değ işikliğ i, sınıflama ve kapsam değ işiklikleri ğibi ana revizyönlar ölabileceğ i ğibi 

ğeciken idari verilerden veya mevsim ve takvim etkisinden arındırma dölayısıyla yaşanan 

değ işimlerden kaynaklanan rutin revizyönlar ölabilir. O rneğ in mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış veriler için TÜ İ K’in bir revizyön pölitikası vardır. Buna ğö re 

mödel, filtreler, aykırı değ erler ve takvim değ işkeni her yılın sön haber bu lteni 

açıklandıktan sönra yeniden belirleniyör ve sönraki yıl böyunca her haber bu lteni 

dö neminde parametre ve faktö rler yeniden hesaplanıyör.3  

 

                                                        
2   Zincirleme hacim endeksine ğeçiş sönrası GSYH serilerinde öluşan farklıların nedenlerinin incelendiğ i 

araştırma nötu için bkz. Betam Araştırma Nötu, 18/203:  https://betam.bahcesehir.edu.tr/2016/12/eski-ve-

yeni-ğsyh-serileri-arasindaki-farklar-ve-nedenleri/ 

3   Bakınız: TÜ İ K Revizyön El Kitabı, s. 13-14. O te yandan haber bu lteni sayfasındaki “mevsimsel du zeltme” 

başlığ ında mevsimsel faktö rlerinde yılda bir kez ikinci çeyrekte belirlendiğ i, tahmin edilen mevsimsel 

faktö rlerin ve aykırı değ erlerin her çeyrekte köntröl edildiğ i ve ğerekirse cari yıl ve ö nceki 3 yılın verilerinin 

revize edildiğ i belirtilmektedir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemi için belirlenen mödel yapısı 

dö rt dö nem böyunca sabit tutulmakta, fakat her yıl için yeni bir mödel tahmin edilmektedir.  

https://betam.bahcesehir.edu.tr/2016/12/eski-ve-yeni-gsyh-serileri-arasindaki-farklar-ve-nedenleri/
https://betam.bahcesehir.edu.tr/2016/12/eski-ve-yeni-gsyh-serileri-arasindaki-farklar-ve-nedenleri/


 

Son ana revizyon: Ağustos 2020 

 

TÜ İ K GSYH serilerinde 31 Ağ ustös 2020 tarihinde ulusal hesaplarda kullanılan veri 

kaynaklarında yapılan revizyönlar nedeniyle bir ana revizyön yapmıştır. 31 Ağ ustös 2020 

tarihinde yayınlanan 2019 yılı yıllık GSYH rakamları ile 2020 yılı ikinci çeyrek rakamları 

sö zu  edilen revizyöna ğö re ilan edilmiş ve revizyön 1998 yılına kadar ğeri ğö tu ru lerek 

serideki bu tu nlu k körunmuştur. Yani yapılan metödölöjik bir değ işiklik değ il kullanılan 

veri kaynaklarındaki revizyönların ulusal hesaplara yansıtılması işlemidir. Ü ç veri setinde 

yapılan revizyönlar ulusal hesapların revizyönunu ğerektirmiştir. Dış ticaret 

istatistiklerinde yapılan revizyönla antrepölar hesaba dahil edilmeye, 2020 Mart ayında 

ise Üluslararası Hizmet Ticareti İ statistikleri yayınlanmaya başlamıştır. Bu iki istatistik 

kaynağ ındaki değ işiklikler TCMB’nin O demeler Denğesi rakamlarını ğu ncellemesini 

ğerektirmiştir. TÜ İ K de O demeler Denğesi istatistiklerine yansıtılan bu revizyönları Ülusal 

Hesaplar Sistemine enteğre etmiş ve veri kaynakları arasındaki tutarlılığ ı sağ lamıştır. 

Yapılan bu revizyön u retim yö ntemiyle hesaplanan GSYH hız ve seviyesinde ö nemli bir 

değ işiklik yaratmazken, harcama yö ntemi bileşen paylarında ve hızlarında u retim 

yö ntemine ğö re daha yu ksek değ işiklere (ki bunlar da 1-2 yu zde puanı ğeçmeyen 

değ işikliklerdir) neden ölmuştur. Cari fiyatlarla GSYH örtalama 0,7 yu zde puan revize 

ölurken, reel fiyatlarla GSYH (zincirlenmiş hacim endeksi ölarak) sadece 0,037 yu zde puan 

ile sınırlı kalmıştır.4  

 

 

 

Çeyreklik rakamlarda revizyon 

 

2020 yılının ikinci çeyreğ inde pandeminin yarattığ ı şök ve bir sönraki çeyrekteki baz 

etkisiyle hızlı töparlanış istisna tutulursa çeyrekten çeyreğ e bu yu me öranları ğenellikle 

yu zde 1 ile yu zde 3 arasındadır. Fakat bu bu yu me rakamlarında bu yu k ve bazen ters yö nlu  

revizyönlar yapılabilmektedir. O rneğ in 2020 yılının ilk çeyreğ ine ait mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış bu yu me rakamının seyrine bakalım. Yu zde 0,6 ölarak açıklanan 

bu rakam ö nce -0,1’e du şmu ş, sönra bir artmış bir azalmış ve nihayetinde yu zde 0,8 

değ erine ulaşmıştır (Şekil 1). 

 

 

                                                        
4   Revizyönla ilğili detaylı açıklama için bakınız: 

https://data.tuik.ğöv.tr/Bulten/DöwnlöadFile?p=0jEdİ2PM0tcbKGkNJ1lv8X7öL96ÜajjAfd9ğ1suLAİYJdXLöq

nRDzGmNöjBVk40dP8scVQyPxKWf2vQKNy1cXMLDMAaN3SDuBQnYqWJieyQ= 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadFile?p=0jEdI2PM0tcbKGkNJ1lv8X7oL96UajjAfd9g1suLAIYJdXLoqnRDzGmNojBVk40dP8scVQyPxKWf2vQKNy1cXMLDMAaN3SDuBQnYqWJieyQ=
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadFile?p=0jEdI2PM0tcbKGkNJ1lv8X7oL96UajjAfd9g1suLAIYJdXLoqnRDzGmNojBVk40dP8scVQyPxKWf2vQKNy1cXMLDMAaN3SDuBQnYqWJieyQ=
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Şekil 1: 2020Ç1, GSYH Bu yu me Oranı, MTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt kalemlerde ise durum daha da vahimdir: bu yu me rakamının mutlak değ erinden daha 

bu yu k revizyönlar ölduğ u ğö ru lmektedir. O rneğ in ğirişte belirttiğ imiz ğibi 2022 1. çeyrekte 

yu zde 2,8 azaldığ ı açıklanan hanehalkı tu ketimi tam 4,4 yu zde puan yukarı revize 

edilmiştir. 2020 yılının 1. çeyreğ inde 2,9 arttığ ı belirtilen hanehalkı tu ketimi takip eden 

çeyrekte 4,9 yu zde puan aşağ ı revize edilmiştir. İ şin ğaribi ilğili rakam (yani 2020 yılının 1. 

çeyreğ ine ait hanehalkı tu ketim harcaması değ işimi) tam 5 çeyrek sönra 1,7 yu zde puan 

revizyöna uğ ramıştır. Sön açıklanan bu yu me istatistiklerinde ise aynı rakam için tekrar 1,5 

yu zde puanlık bir revizyön yapılmıştır. Sönuçta ilk bu lten 2,9 ölarak açıklanan rakam takip 

eden çeyreklerde -2,0 ile 1,6 arasında değ işip durmuştur (Şekil 2).    

 

Şekil 2: 2020Ç1, HH Tu ketimi Bu yu me Oranı, MTEA 
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2021 yılının birinci çeyreğ ine ait hanehalkı tu ketim bu yu mesi de benzer bir seyir izlemiştir. 

İ lğili rakamın sön değ eri ilk açıklandığ ı değ erden tam 3 yu zde puan yukarıdadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3: 2021Ç1, HH Tu ketimi Bu yu me Oranı, MTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadece hanehalkı tu ketim rakamlarında değ il diğ er alt kalemlerde de bu yu k revizyönlar 

vardır. O rneğ in 2020 yılının 1. çeyreğ ine ait ihracat bu yu me öranı ilğinç bir seyir izlemiştir. 

-2,3 ile yölculuğ una başlayan değ er -7,6’ya indikten sönra yö nu nu  yukarı çevirmiş ve 

nihayet ğeçtiğ imiz çeyrekte pözitif değ ere ulaşmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4: 2020Ç1, İ hracat Bu yu me Oranı, MTEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bu çarpıcı revizyön ö rneklerini burada tek tek aktarmak yerine harcama alt bileşenlerinin 

çeyrekler itibariyle değ erlerini ğö steren tablöları nasıl ökunmaları ğerektiğ ine dair bir 

açıklama eşliğ inde ekte paylaşıyöruz. 

 

 

Başka ülkelerde durum  

 

2018 yılında bu yu me revizyönları ile ilğili yayınladığ ımız ilk araştırma nötunda TÜ İ K’in 

bu yu me rakamlarındaki revizyönları Almanya ve Fransa istatistik kurumlarının 

revizyönları ile karşılaştırmış, bahsi ğeçen iki u lkede bu yu me rakamlarının hayli istikrarlı 

yani revizyönların hayli sınırlı ölduğ unu ğö stermiştik. Bu kez de bir kıyas yapmak adına 

Fransa istatistik kurumunun mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış harcama alt 

kalemlerinin bu yu me öranlarında yaptığ ı revizyönları inceledik. Dış ticaret 

istatistiklerinde Fransa’daki rakamların da bazen bu yu k revizyönlara hatta zıt yö nlu  

değ işikliklere uğ radıklarını tespit ediyöruz. Bununla birlikte GSYH ile harcama yö ntemi ile 

GSYH hesabında ağ ırlığ ı en fazla ölan hanehalkı tu ketimi rakamlarındaki revizyönların 

TÜ İ K revizyönlarına kıyasla çök daha sınırlı öldukları ğö ru lmektedir. Harcama yö ntemi ile 

GSYH ve alt kalemlerinde Fransa’daki revizyön bu yu klu kleri ğenellikle 0,1 ila 0,3 yu zde 

puan arasındadır. Fransa’ya ait rakamlar da ekte paylaşılmıştır. 5 

 

 

Olası nedenler 

 

Ekte paylaştığ ımız tablölara satırlar değ il de su tunlar itibariyle baktığ ımızda revizyön 

yöğ unluklarının ikinci çeyreklerde yöğ unlaştığ ını ğö rmekteyiz. Bu da bize takvim ve 

mevsim etkisinden arındırma işlemlerinde yö ntemsel bir sörun ölabileceğ ini 

du şu ndu rmektedir. Zira TÜ İ K, yukarıda da belirttiğ imiz ğibi, her yılın ikinci çeyreğ inde 

mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemi için bir mödel belirliyör. Revizyönların 

çapı bize her yıl için yeniden hesaplanan mödellerde mevsimsel faktö rlerin bir ö nceki yıla 

kıyasla bu yu k değ işiklik ğö sterdiğ ini du şu ndu rmektedir. Revizyönların ne kadarının bilği 

ğu ncellemesi ne kadarının mödel değ işiminden kaynaklandığ ını TÜ İ K’in kamuöyu ile 

paylaşması şeffaflık açısından ğereklidir.  

 

*** 

 

                                                        
5   Fransa verileri için yalnızca MTEA GSYH ve hanehalkı tu ketim harcamalarındaki revizyönları paylaşıyöruz. 

İ lğili ökuyucu https://www.insee.fr/ adresinden tu m alt kalemlere ulaşabilir.  

https://www.insee.fr/


Ek tablölarda mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bu yu me rakamlarındaki 

ve harcama alt kalemlerindeki değ işimleri 2019 yılının ilk çeyreğ inden itibaren ğö rmek 

mu mku ndu r. Herhanği bir çeyrekteki revizyönları ilğili satırı takip ederek ğö rebiliriz. 

Su tunlar haber bu lteni dö nemlerini ğö stermektedir. Sarı hu creler ilğili çeyreğ in ilk 

rakamını vurğulamaktadır. O rneğ in, 2019 yılının birinci çeyreğ ine ait GSYH bu yu mesi, aynı 

çeyreğ e ait haber bu lteninde yu zde 1,3 ölarak açıklanmış, takip eden bu lten dö nemlerinde 

sırasıyla ö nce 1,6’ya sönra 1,7’ye revize edilmiştir. Benzer şekilde 2021 yılının ikinci çeyrek 

bu yu mesine ait GSYH bu yu mesi ö nce yu zde 0,9 ölarak açıklanmış, sönraki haber 

bu lteninde (2021Ç3) 1,5’e revize edilmiştir. En sön açıklanan haber bu lteninde (2022Ç2) ise 

2’ye revize edilmiştir.   

 



2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 1.3 1.6 1.7 2.0 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 * *

2019Ç2 1.2 1.0 1.1 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4 * *

2019Ç3 0.4 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 * *

2019Ç4 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.4 1.4 1.4 * *

2020Ç1 0.6 -0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8

2020Ç2 -11.0 -10.8 -11.0 -11.0 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.4

2020Ç3 15.6 15.9 15.9 16.4 16.4 16.4 16.4 15.6

2020Ç4 1.7 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1

2021Ç1 1.7 2.2 2.4 2.2 2.2 2.6

2021Ç2 0.9 1.5 1.7 1.7 2.0

2021Ç3 2.7 2.8 2.8 2.7

2021Ç4 1.5 1.5 1.6

2022Ç1 1.2 0.7

2022Ç2 2.1

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 0.8 1.4 0.8 0.1 0.4 2.6 2.6 2.6 2.6 3.3 3.3 3.3 * *

2019Ç2 3.0 3.4 2.5 2.7 3.2 3.2 3.2 3.2 2.6 2.6 2.6 * *

2019Ç3 1.9 1.6 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 * *

2019Ç4 3.1 2.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 * *

2020Ç1 2.9 -2.0 -1.9 -1.6 -1.6 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6

2020Ç2 -8.9 -9.1 -10.2 -10.2 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.6

2020Ç3 21.4 21.9 21.9 21.7 21.7 21.7 21.7 21.2

2020Ç4 0.8 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 -0.3

2021Ç1 -1.7 -0.7 -0.4 -0.7 -0.7 1.3

2021Ç2 1.6 2.2 2.6 2.6 2.5

2021Ç3 7.6 8.3 8.3 7.2

2021Ç4 9.4 9.4 7.4

2022Ç1 -2.8 1.6

2022Ç2 3.9

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

EK A: MTEA TÜİK Rakamlarında Revizyonlar 

Ek Tablö A1: Çeyreklik GSYH bu yu me rakamları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Tablö A2: Çeyreklik HH tu ketimi bu yu me rakamları 

 

 



2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 5.1 3.1 1.7 0.5 0.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.7 1.7 1.7 * *

2019Ç2 1.9 2.2 1.0 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 0.1 0.1 0.1 * *

2019Ç3 1.9 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 1.1 1.1 * *

2019Ç4 1.2 0.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -0.9 -0.9 -0.9 * *

2020Ç1 11.1 1.6 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 3.9

2020Ç2 -1.2 -2.5 -2.3 -2.3 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.8

2020Ç3 4.0 3.7 3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 3.4

2020Ç4 3.6 3.6 0.7 0.7 0.7 0.7 1.3

2021Ç1 -2.1 -0.8 -1.1 -1.7 -1.7 -1.9

2021Ç2 0.7 0.7 0.7 0.7 1.8

2021Ç3 8.3 6.9 6.9 6.1

2021Ç4 -7.3 -7.3 -5.5

2022Ç1 0.0 -0.3

2022Ç2 1.1

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 -0.7 -5.0 -3.7 -3.4 -2.9 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 1.9 1.9 1.9 * *

2019Ç2 -7.4 -5.8 -5.4 -5.2 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.1 -3.1 -3.1 * *

2019Ç3 -0.1 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 -4.9 -4.9 -4.9 * *

2019Ç4 2.9 1.8 3.6 3.6 3.6 3.6 7.3 7.3 7.3 * *

2020Ç1 2.8 -2.3 -0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8

2020Ç2 -7.2 -4.4 -5.9 -5.9 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -11.6

2020Ç3 20.8 20.2 20.2 21.6 21.6 21.6 21.6 28.9

2020Ç4 -2.7 -2.7 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.4

2021Ç1 1.6 1.4 1.4 1.1 1.1 0.4

2021Ç2 0.7 0.3 0.3 0.3 -2.7

2021Ç3 -1.8 -1.8 -1.8 2.7

2021Ç4 -1.0 -1.0 0.4

2022Ç1 2.0 2.2

2022Ç2 -1.3

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

Ek Tablö A3: Çeyreklik hu ku met harcamaları bu yu me rakamları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Tablö A4: Çeyreklik ğayrısafi sabit sermaye öluşumu bu yu me rakamları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 -5.5 -6.8 -6.7 -3.8 0.9 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -4.3 -4.3 -4.3 * *

2019Ç2 2.7 5.6 7.4 6.6 9.9 9.9 9.9 9.9 6.3 6.3 6.3 * *

2019Ç3 10.5 13.0 10.4 12.1 12.1 12.1 12.1 10.7 10.7 10.7 * *

2019Ç4 12.5 8.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12.7 12.7 12.7 * *

2020Ç1 -8.0 -10.2 -8.7 -9.2 -9.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.1

2020Ç2 -15.8 -13.8 -14.3 -14.3 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -18.9

2020Ç3 27.6 28.0 28.0 37.1 37.1 37.1 37.1 34.0

2020Ç4 0.2 0.2 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -4.0

2021Ç1 -9.1 -9.7 -8.9 -9.0 -9.0 -4.6

2021Ç2 -3.3 -2.7 -2.4 -2.4 -2.6

2021Ç3 3.8 4.2 4.2 2.8

2021Ç4 9.2 9.2 7.8

2022Ç1 -5.6 -4.3

2022Ç2 0.7

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 -4.7 -3.7 -4.5 -5.5 -2.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.9 -3.9 -3.9 * *

2019Ç2 4.5 5.0 4.1 2.5 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 * *

2019Ç3 5.5 4.9 3.2 6.0 6.0 6.0 6.0 8.1 8.1 8.1 * *

2019Ç4 1.1 0.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -5.8 -5.8 -5.8 * *

2020Ç1 -2.3 -4.4 -5.5 -7.6 -7.6 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 0.9

2020Ç2 -33.6 -33.7 -32.7 -32.7 -34.8 -34.8 -34.8 -34.8 -35.4

2020Ç3 30.1 33.3 33.3 35.3 35.3 35.3 35.3 30.6

2020Ç4 18.9 18.9 19.8 19.8 19.8 19.8 17.7

2021Ç1 -2.3 -2.8 -2.0 -1.2 -1.2 4.2

2021Ç2 2.2 2.6 2.7 2.7 2.4

2021Ç3 3.7 4.5 4.5 0.6

2021Ç4 11.4 11.4 12.0

2022Ç1 -3.2 -1.3

2022Ç2 4.1

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

Ek Tablö A5: Çeyreklik ihracat bu yu me rakamları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Tablö A6: Çeyreklik ithalat bu yu me rakamları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7

2019Ç2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7

2019Ç3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

2019Ç4 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3

2020Ç1 -5.3 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.8 -5.7 -5.7 -5.7 -5.6

2020Ç2 -13.8 -13.8 -13.5 -13.2 -13.5 -13.5 -13.5 -13.7 -13.5

2020Ç3 18.7 18.5 18.5 18.8 18.5 18.6 19.4 18.4

2020Ç4 -1.4 -1.5 -1.0 -1.1 -1.1 -1.4 -0.9

2021Ç1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0

2021Ç2 0.9 1.3 1.3 1.0 1.0

2021Ç3 3.0 3.1 3.2 3.4

2021Ç4 0.7 0.4 0.5

2022Ç1 -0.2 -0.2

2022Ç2 0.5

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

2019Ç1 2019Ç2 2019Ç3 2019Ç4 2020Ç1 2020Ç2 2020Ç3 2020Ç4 2021Ç1 2021Ç2 2021Ç3 2021Ç4 2022Ç1 2022Ç2

2019Ç1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8

2019Ç2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.6

2019Ç3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 0.1

2019Ç4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

2020Ç1 -5.6 -5.8 -5.7 -5.6 -5.7 -5.6 -5.7 -5.8 -5.5 -5.4

2020Ç2 -11.5 -11.4 -11.5 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.5 -11.5

2020Ç3 17.9 18.1 18.3 18.2 18.3 18.6 19.0 18.4

2020Ç4 -5.4 -5.6 -5.6 -5.4 -5.5 -5.6 -5.5

2021Ç1 0.1 0.2 -0.1 -0.2 0.2 0.3

2021Ç2 0.9 1.3 1.3 1.2 1.1

2021Ç3 5.0 5.6 5.8 5.8

2021Ç4 0.4 0.3 0.4

2022Ç1 -1.5 -1.2

2022Ç2 0.3

Duyuru Dönemi / Haber Bülteni Dönemi

EK B: MTEA INSEE Rakamlarında Revizyonlar 

Ek Tablö B1: Çeyreklik GSYH bu yu me rakamları, Fransa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Tablö B2: Çeyreklik HH tu ketimi bu yu me rakamları, Fransa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


