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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 79 

R. TARİHİ  : 10.12.2019 

Gündem : 2020 Bütçesi, Savunma sanayi, İGE,    

2020 YILI BÜTÇESİ  

2020 yılı büyüme hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. 

Enflasyon 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir. 

 

Yıllık ihracatın bu yılsonunda 180 milyar doları aşması, 2020 yılı ihracat hedefinin ise 190 milyar dolar 

olması hedeflenmektedir. 

 

2020 yılında da seyahat gelirleri hedefi 34,3 milyar dolar olarak öngörülmektedir.  

Cari işlemler dengesinin 2020 yılında GSYH'ye oranının yüzde -1,2 olarak gerçekleşmesi 

öngörülmektedir.  

 

Geçen yıl yaklaşık 550 bin kişilik ilave istihdamla işsizlik oranı yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti, bu 

yılsonunda yüzde 12,9 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi 

artırılması planlanmaktadır. 

Bütçe açığı önümüzdeki üç yıllık dönemde de Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranının yüzde 3'ün altında 

kalması hedefleniyor. 

Geçen yıl bütçe giderlerinin 830,8 milyar, bütçe gelirlerinin 758 milyar lira oldu. Bütçe açığı 72,8 

milyar, faiz dışı fazla 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Yılsonunda bütçe açığının 125 milyar lira olması 

bekleniyor. 

2019 yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin 992,4 milyar, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin ise 

867,4 milyar lira olması öngörülmektedir. Bu yılsonunda faiz dışı açık 21,9 milyar lira olarak 

gerçekleşecektir. 

 

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde bütçe giderlerinin 1 trilyon 95,5 milyar, faiz hariç 

giderlerin 956,5 milyar, bütçe gelirlerinin 956,6 milyar liradır. 2020 yılının bütçesinde vergi gelirleri 

784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

 

2020 bütçesinde; Personel giderleri 282,5 milyar, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 

48,1 milyar, mal ve hizmet alım giderleri 75,6 milyar, cari transferleri 451,1 milyar, sermaye giderleri 

56,6 milyar, sermaye transferleri 6,8 milyar, borç verme giderleri 27,1 milyar, yedek ödenekler 8,8 

milyar, faiz giderleri 138,9 milyar liradır. 

 

Yatırımlara 64,1 milyar lira kaynak ayırılıyor. 

Sağlığa 2020 yılı bütçesinde 188,6 milyar lira kaynak ayırılıyor. Böylece, 2002 yılında yüzde 11,3 olan 

sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payı 2020 yılında yüzde 17,2'ye çıkarılıyor.  
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TÜRK SAVUNMA SANAYİ İHRACATI YÜKSELDİ 

2018 küresel ticaret raporu Türkiye’nin savunma sanayindeki atağının sürdüğünü ortaya koydu. 

Dünya genelinde silah ticareti yüzde 4.6 arttı. Türkiye’den ise ilk 100 şirket arasında Aselsan ve 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yer aldı. İki şirketin satışları yüzde 22 arttı, 2.8 milyar dolara çıktı. 

İSVEÇ merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, 2017 

yılında dünyanın en büyük 100 silah şirketi arasına girmeyi başaran iki Türk şirketi, hem listedeki 

yerlerini korudu hem de silah satışlarını yüzde 22 oranında arttırdı. ASELSAN ile Türk Havacılık ve 

Uzay Sanayii şirketlerinin geçen sene yaptığı satışlar 2018’deki artışla 2.8 milyar dolara ulaştı. 

Askeri elektronik üreticisi ASELSAN (54’üncü sıra) 2018’de satışlarını yüzde 41 artırarak 1.7 milyar 

dolar ciro yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (84’üncü sıra) ise yüzde 0.5 artışla 1.1 milyar 

seviyesine erişti” ifadeleri yer aldı. 

SIPRI raporuna göre, sektördeki en büyük 100 şirket 2018’de toplam 420 milyar dolar silah ve askeri 

hizmet satışı yaptı. Buna göre, söz konusu şirketler satışlarını geçen yıla göre yüzde 4.6 oranında arttı. 

Satışlar, raporun tutulmaya başladığı 2002’den itibaren yüzde 47 yükseldi. 

2002’den bu yana ilk defa 100 şirketin ilk beş sırasına ABD şirketleri yerleşti. Lockheed Martin, 

Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics firmalarından oluşan şirketler, 148 

milyar dolarlık cirolarıyla listedeki tüm ülkelerin yaptığı satışların yüzde 35’ini gerçekleştirdi. Listede 

toplam 43 ABD şirketi bulunuyor. Toplamda 246 milyar dolarlık satış yaparak geçen yıla göre 2 

puanlık artış sağladılar. ABD böylece savunma sanayi piyasasının yüzde 59’unu kontrol eder hale 

geldi. 

ABD Başkanı Trump’ın daha agresif bir satış izleme çabasının artışta etkili olduğu belirtiliyor. 

Amerikan Lockheed Martin şirketi, satışlarını yüzde 5.2 oranında arttırdı, toplam pazarın ise yüzde 

11’ini elinde tutuyor. Şirketin artışında F-35 savaş uçaklarının satışları etkili oldu. 

2018 YILINDA ÜLKELERE GÖRE SİLAH 

SATIŞ PAYLARI 

 

Küresel silah endüstrisinde 2018’de ABD 

şirketlerinin ardından ikinciliği Rus 

şirketler elde etti. 

Rusya’nın ilk 10’da yer alan şirketi 

Almaz-Antey satışlarını yüzde 18 

oranında arttırdı. SIPRI, bu artışın sadece 

iç taleple değil S-400 hava savunma 

sistemleriyle de alakalı olduğunu 

vurguladı. 

 

 

 

 

 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/borsa/hisse-fiyatlari/asels-detay/
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/savunma-sanayi
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TÜRKİYE, İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ’NDE SINIF ATLADI 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı İnsani Gelişme Raporu’nda en bilinen 

endeks İnsani Gelişme Endeksi. Türkiye bu yıl açıklanan endekste topladığı 0.806 puan ile 189 ülke 

arasında 59’uncu sırada yer aldı. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez çok yüksek insani gelişme 

kategorisine girdi. Türkiye’nin sınıf atlaması hem yaşam beklentisinin yükselmesi hem de hesabın 

satın alma gücü paritesine göre GSMH ile yapılmasından kaynaklandı. Uzun yıllar boyu Türkiye yüksek 

insani gelişme kategorisindeydi. 

UNDP’nin İnsani Gelişme Endeksi, bu hesabı yapabilmek için üç temel konuda ülkelerin gelişmişlik 

düzeyini ölçüyor: 

 Bunlar, uzun ve sağlıklı yaşam,  

 Bilgiye erişim, 

 İnsana yakışır bir yaşam standardı.  

Yüzde 39.4’lük artış 

1990-2018 yılları arasında ise Türkiye’nin İGE değeri 0.576’dan 0.806’ya yükseldi. Bu, toplamda yüzde 

39.4’lük bir artış anlamına geliyor.  

Yaşam süresi 

1990 yılında yapılan endeks hesabında 64.3 olan doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi yıllar boyu 

arttı ve 2018 yılında 77.4 yıla yükseldi.  

Öğrenim beklentisi 

1990’da beklenen öğrenim süresi 8.9 yıl, ortalama öğrenim süresi ise 4.5 yıl idi. Son üç yıldır beklenen 

öğrenim süresi 16.4 yıl, ortalama öğrenim süresi ise 7.7 yıl.  

Milli gelir hesabı 

Bu hesap Satınalma Gücü Paritesine göre yapılıyor. Süreçte yaşanan döviz hareketleri ve yerli para 

değer kayıpları cari sistemde olduğu kadar dramatik etki oluşturmuyor.  

Türkiye’de kişi başına Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 1990-2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 122.1 

artış gösterdi. Bu sıçramanın en büyük nedeni olarak belirleniyor. 

 


