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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 115 

R. TARİHİ  : 01.12.2020 

Gündem : 3. Çeyrek Büyümesi, Bazı istatistikler,  

GSYH III. ÇEYREK BÜYÜMESİ 

TÜİK, 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin verileri açıkladı. Türkiye ekonomisi, GSYH 2020 yılı 

üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 

6,7 arttı. 

 

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2020 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %41,1 ARTTI 

GSYH'yi oluşturan faaliyetler; 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim 

endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %15,0, sanayi %8,0, 

inşaat %6,4, tarım %6,2, diğer hizmetler faaliyetleri %6,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,8, kamu 

yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,4 ile hizmetler %0,8 arttı.  

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,5 azaldı. 

 

 

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre 

%15,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı üçüncü 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,5 arttı. 
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GSYH 2020 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 419 MİLYAR 483 MİLYON TL 

OLDU 

 

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 

bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon TL oldu. GSYH'nin 

üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 197 milyar 377 milyon olarak gerçekleşti. 

 

 

 

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %1,1 ARTTI 

 

MAL VE HİZMET İTHALATI 2020 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %15,8 ARTARKEN İHRACAT %22,4 

AZALDI 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
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Sonuç olarak: 

• Yüzde 6.7’lik büyüme, temelde kamunun zorlamasıyla yaratılan hızlı kredi büyümesine dayanan 

hormonlu bir büyümedir ve sürdürülemez. 

• Kredi patlaması, ihracata değil ithalatın artmasına yol açarak, dış kırılganlıkları ve döviz sıkıntısını 

artırmıştır. 

• Bu yolun çıkmaza girmesiyle içine girdiğimiz faiz artış sürecinde, yaratılan borç balonu ciddi sıkıntı 

oluşturacak ve yılın son çeyreğinde büyümeyi ve finansal dengeleri olumsuz etkileyecektir. 

- Bütçedeki bozulma sonucu kamunun da büyümeyi destekleme gücü kalmamış gözüküyor. 

- Tüm bunlara gelir ve servet dağılımındaki bozulmanın da eklenmesi gerekmektedir. 

Sosyal Koruma Harcamalarının Payı  

Türkiye, 2019 yılında GSYH’nin; 

Sosyal koruma harcamalarına yüzde 12’si kadar pay ayırdı ve 37 üye ülke arasında 35'nci sırada yer 

aldı. OECD'nin ortalaması yüzde 20 seviyesinde. Türkiye sosyal koruma harcamalarına en yüksek payı 

2009 yılında ayırmıştı. OECD verilerine göre Türkiye'nin emekli, yaşlı, dul-yetim ve engelli-malul maaşı 

harcamaları, yaşlı ve engelliler için evde bakım yardımları kamunun sosyal harcamaları içerisinde 

yüzde 6 ile en büyük payı alıyor. 

SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GSYH ORANI (%) 
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Türkiye, Şili, Kolombiya, Kosta Rica, İrlanda, Güney Kore ve Meksika ise GSYH'larının yüzde 15'inden 

daha az pay ayırıyor. Türkiye, GSYH'nın yüzde 11.4'ünü sosyal harcamalara ayıran Şili ile yüzde 7.5'ini 

ayıran Meksika'yı geride bıraktı. Kuzey Kore yüzde 12.2 ve Güney Kore yüzde 12.3'lük harcama 

oranları ile Türkiye'nin üzerinde yer aldılar. 

PANDEMİ ÖNCESİ 

Elbette bu veriler Kovid -19 pandemisi öncesinde. Pandeminin etkisi, ise 2022 yılında yayınlanacak 

raporda görülebilecek. 
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OECD'DE EN BÜYÜK PAY EMEKLİ MAAŞI VE SAĞLIĞA AYRILIYOR 

OECD ortalamasına göre en yüksek pay 7.4 ile emekli /yaşlı maaşına ayrılıyor. Onu yüzde 5.6 ile sağlık 

harcamaları takip ediyor. 

EMEKLİ MAAŞINA EN ÇOK İTALYA İLE YUNANİSTAN PAY AYIRDI 

İtalya ve Yunanistan GSYH'larının yüzde 15'ini emeklilik maaşına ayırarak ilk sıraları alıyor. Şili, Güney 

Kore ve Meksika GSYH'larının yüzde 3'ünü emekli maaşına ayırıyor. Türkiye'de bu oran yüzde 6. 
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SAĞLIĞA EN ÇOK PAY AYIRAN ÜLKELER FRANSA VE ALMANYA 

Fransa ve Almanya, sağlığa en yüksek harcama yapan ülkeler olarak öne çıkıyor. Bu iki ülkenin sağlık 

harcamalarına ayırdığı pay GSYH'larının yüzde 8'ini geçiyor. Hollanda yüzde 2.6 ile sağlık 

harcamalarına en az pay ayıran ülke konumunda. Bu ülkede özel sağlık sigortasının rolü büyük. 

Sağlık harcamalarına Türkiye'nin ayırdığı pay ise yüzde 3.3. 
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Aile-çocuk ödenekleri ve kredileri, çocuk bakım desteği, doğum izni, izin sırasında gelir desteği, tek 

ebeveyn ödemelerini kapsayan aile destekleri için Türkiye'nin 2019'da ayırdığı pay GSYH'nın yüzde 

0.5'i kadar. 


