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HAFTALIK AR-GE RAPORU 

 

R. NO      : 133 

R. TARİHİ : 1.6.2021 

Gündem  : GSYH Gelişmeleri, İSO 500 SANAYİ KURULUŞU (2000) 

 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde %7,0 arttı  

GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.  

Bilgi ve iletişim faaliyetleri 2021 yılı birinci çeyreğinde %18,1 arttı  

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre 

zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri 

%14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 

%5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta 

faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı. 

 

Mavi, A10 düzeyinde büyüme hızı.  Kırmızı, GSYH büyüme hızı 

(1)A-Tarım, ormancılık ve balıkçılık, BCDE-Sanayi, F-İnşaat, GHI- Hizmetler, J-Bilgi ve iletişim, K-Finans ve sigorta 

faaliyetleri, L-Gayrimenkul faaliyetleri, MN- Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri, OPQ- Kamu yönetimi, 

eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, RST- Diğer hizmet faaliyetleri. 

GSYH son dört çeyrek toplamında 728.5 milyar dolara yükseldi. 2020 sonuna göre 11.5 milyar 

dolarlık iyileşme var. Ancak geçen yılın ilk çeyreğindeki milli gelir yıllık 765 milyar dolardı. 

Çeyrekten çeyreğe azalma bir yılda 36.4 milyar dolar oldu. Kişi başına gelir de 2020’deki 

8.599 dolardan 8.431 dolara indi. 
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GSYH 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu 

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari 

fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL 

oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon 

olarak gerçekleşti. 

 

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2021 yılı birinci çeyreğinde %7,4 arttı Yerleşik 

hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. Devletin nihai tüketim 

harcamaları %1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %11,4 arttı. 

Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı birinci çeyreğinde %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı Mal ve 

hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 

zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı. 
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İLK 500 SANAYİ KURULUŞU ÖZET VERİLER 

BÜYÜME ORANLARI (%) 

 

ÜRETİMDEN SATIŞLAR 

  

İSO 500’de üretimden satışlar 2020 yılında; 1 trilyon 22 milyar TL’den 1 trilyon 179 milyar 

TL’ye yükselerek, yüzde 15,3 oranında artmıştır. 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki yüzde 

16,4’lük artışlar ile karşılaştırdığımızda üretimden satışlarda büyüme performansı 

yavaşlamıştır. 
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ÜRETİMDEN SATIŞLAR (REEL DEĞİİŞİMLER %)  

 

Not: Reel değişimler TÜFE yılsonu enflasyonuna göre hesaplanmıştır.  

2020 yılında tüketici enflasyonu ile arındırıldığında üretimden satışlar reel olarak sadece 

binde 6 artış göstermiştir. Bu oran son dört yılın en düşük reel artışıdır.  

BORÇ/ÖZKAYNAK İLİŞKİSİ 

 

İSO 500’de 2015 yılı ile birlikte ilk kez yüzde 60’ların üstüne çıkan toplam borçların payı takip 

eden yıllarda artış eğilimini sürdürmüştür. 2020 yılında ise toplam borçların payı yüzde 68,4 

ve özkaynakların payı yüzde 31,6 ile aynı kalmıştır. 

TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLARINA GÖRE YARATILAN KATMA DEĞER DAĞILIMI (%) 
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YABANCI SERMAYE PAYLI KURULUŞLAR SAYISI (ADET) 

  

500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İHRACATI (YILLIK DEĞİŞİM %) 

 

2020 yılı küresel ticaret ve ihracat açısından zor bir yıl olmuştur. Bu zor yılda Türkiye’nin 

ihracatı yüzde 6,2’lik düşüşle 169,7 milyar dolara gerilemiştir. Sanayi sektörü ihracatı da 

yüzde 6,6’lık düşüşle 163,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İSO 500’ün ihracatı ise 

bunların da üstünde yüzde 12,8 oranında gerileyerek 64,1 milyar dolar olmuştur. 

 


