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İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 126 

R. TARİHİ  : 02.03.2021 

Gündem : 2020 GSYH Büyümesi, Şubat 2021 Dış ticaret, Hukuk reformu 2021 

 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılında %1,8 arttı 
 
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 
47 milyar 909 milyon TL oldu. 
 
Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 yılında 60 537 TL oldu. ABD doları cinsinden 8 599  oldu. 
 
Finans ve sigorta faaliyetleri 2020 yılında %21,4 arttı 
 

 
 
GSYH 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %5,9 arttı 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe 
göre %1,7 arttı. 
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GSYH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu 
 

 
 
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında %3,2 arttı 
Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu. 
 

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %8,2 arttı 

Devletin nihai tüketim harcamaları %6,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise  %10,3 arttı. 

 

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı 
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ŞUBAT AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI 

2021 Şubat ayı ihracatı yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9.8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. 

Bu ayda dış ticaret açığı 3 milyar 365 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayı itibarıyla 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79.5'ten yüzde 82.9'a yükseldi. Altın hariç ihracatın 

ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86.4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86.8 

olarak gerçekleşti. 

Şubat ayında en fazla ihracatı gerçekleşen fasıl “motorlu kara taşıtları” oldu 

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,1 

azalışla, 2 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında en fazla ihracat yapılan 

diğer fasıllar ise sırasıyla % 11,6 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 626 milyon dolar) ve 

% 22,2 artışla “Elektrikli makina ve cihazlar” (912 milyon dolar) oldu 

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya 

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla  

1) Almanya (1 milyar 498 milyon dolar), 

2) İngiltere (968 milyon dolar) ve  

3) ABD (917 milyon dolar) olurken,  
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İthalatta ise ilk üç sırayı  

1) Çin (2 milyar 240 milyon dolar), 

2) Rusya (1 milyar 721 milyon dolar) ve  

3) Almanya (1 milyar 704 milyon dolar) almıştır.  

Şubat ayında ihracatçılar 210 farklı ihracat pazarına ulaştı 

TÜRK LİRASI İLE 172 ÜLKEDE TİCARET 

Şubat ayında TL ile ihracat işlemlerinin gerçekleştirilen ülke sayısı 172 olurken aynı dönemde 

110 ülkeyle ithalat işlemleri Türk Lirası ile gerçekleştirildi. 2021 yılının Şubat ayında Türk 

Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamı 14 milyar 370 milyon TL olarak gerçekleşirken, bunun 5 

milyar 300 milyon TL’lik kısmı ihracat, 9 milyar 71 milyon TL’lik kısmı ithalat oluşturdu. 

HUKUK REFORMU 

9 AMAÇ, 50 HEDEF, 393 FAALİYET, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere 

hazırlanmıştır. Zaman dilimine yönelik takvim de 2 hafta içinde kamuoyunun bilgisine 

sunulacaktır.  

Vizyonu; özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen plan  

11 temel ilke ile başlıyor.  

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu 

hakları korumak ve geliştirmektir. 

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. 

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler 

temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir. 

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari 

faaliyetlerin temel özelliğidir. 

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar 

içerir, kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden 

hayata geçirir. 

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması 

prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez. 

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile 

sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir. 

8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun 

şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır. 

9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri 

veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 

10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir. 

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde 

erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır. 


