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ENFLASYON

TÜİK verilerine göre, enflasyon, Ocak 2021'de yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda

yüzde 14,97 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde

1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi.  Bir

önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla,

%2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar

ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43

ile ulaştırma oldu.  Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış

gösteren diğer ana grup %0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise,

%0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,12 ile

ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak

ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile sağlık, %3,02 ile

konut ve %2,90 ile ev eşyası oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü

içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya

göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,64, bir önceki yılın aynı ayına

göre %16,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,26 artış gerçekleşti. 
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İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
IV. ÇEYREK: EKİM - ARALIK, 2020

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında

istihdam endeksi, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın

aynı çeyreğine göre %4,5 arttı. Alt sektörler

incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %7,6 arttı,

inşaat sektöründe %15,5 arttı, ticaret-hizmet

sektörlerinde ise %0,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-

hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020

yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre

%2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi

sektöründe %2,0 arttı ve inşaat sektöründe %9,6 arttı,

ticaret-hizmet sektörlerinde %7,0 azaldı. Sanayi, inşaat ve

ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş

endeksi, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı

çeyreğine göre %11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde,

endeks; sanayi sektöründe %18,0, inşaat sektöründe

%18,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,3 arttı. 
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SANAYİ ÜRETİMİ

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik

ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın

aynı ayına göre %6,0, imalat sanayi sektörü

endeksi %9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%4,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,

2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı

sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,5 ve

imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 artarken,

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve

dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı. Takvim

etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı

dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı

çeyreğine göre %10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe

göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış

sanayi üretimi ise %4,8 arttı.

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞI & İNŞAAT
MALİYET ENDEKSİ

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,9

azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında,

İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve %19,4 ile en

yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre

İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve %9,4 pay ile

Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir

izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller

sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile

Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu. İnşaat

maliyet endeksi, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki

aya göre %2,68 bir önceki yılın aynı ayına göre

%25,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme

endeksi %3,74, işçilik endeksi %0,20 arttı. Ayrıca

bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi

%30,34, işçilik endeksi %13,74 arttı.
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BÜTÇE DENGESİ

2021 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,8 milyar TL, bütçe gelirleri 89,6 milyar TL ve bütçe açığı 24,2 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 91,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim

bütçesi 2020 yılı Ocak ayında 21 milyar 501 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak ayında 24 milyar 154 milyon TL açık vermiştir.

2020 yılı Ocak ayında 34 milyar 247 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı açık

verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 113 milyar 763 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 21 milyar

943 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 91 milyar 820 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
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YILLIK İHRACAT 
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DIŞ TİCARET

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine

göre; ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat %11,6 artarak 22 milyar

381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine

göre %6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalat %4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal

olmayan altın hariç ihracat, 2020 Aralık ayında %18,5 artarak 14 milyar 461 milyon dolardan, 17 milyar 142 milyon dolara yükseldi. Aralık

ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %18,3 artarak 14 milyar 813 milyon dolardan, 17 milyar 523 milyon dolara

yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık ayında 380 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi

%18,4 artarak 34 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,8

oldu. Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 azalarak 4 milyar 668 milyon dolardan, 4 milyar 530 milyon dolara

geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık  ayında %76,7 iken, 2020 Aralık  ayında %79,8'e yükseldi. Ocak-Aralık döneminde dış

ticaret açığı %69,1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-

Aralık döneminde %86,0 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,2'ye geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Aralık ayında imalat

sanayinin payı %93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,0 oldu. Ocak-

Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5,

madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu. 
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CARİ DENGE - ARALIK 2020

Cari işlemler açığı, 2019 yılının Aralık ayına göre 473 milyon ABD doları artarak 3.210 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36.724 milyon ABD doları olmuştur. Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net

girişlerin 1.163 milyon ABD doları azalarak 644 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon

ABD doları azalarak 80 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Aralık

ayında 1.579 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 940 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış

ticaret açığı, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon ABD doları azalarak 3.344 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Hizmetler

dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 495 milyon ABD doları tutarında

azalarak 617 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 529 milyon

ABD doları azalarak 590 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
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CARİ DENGE

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 836 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 5.209 milyon

ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında

269 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.997 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt

dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 722 milyon ABD doları ve 2.255 milyon ABD doları

net borçlanma yapmışken, diğer sektörler 5 milyon ABD doları tutarında net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar

altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.182 milyon ABD doları net azalış

kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 425 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Yurt dışından sağlanan

kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 559 milyon ABD doları, 129 milyon ABD doları ve 604

milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.Resmi rezervlerde bu ayda 6.734 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi

sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden

arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir

önceki aya göre %1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3

olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu. Geçen 12 aylık

döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu

endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında %4,1

oranında artarak 66,3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme

ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak

ayında 83,8 iken, Şubat ayında %0,8 oranında artarak

84,5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel

ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2

iken, Şubat ayında %4,0 oranında artarak 91,7 oldu. 

Türkiye Ekonomisi



TR61
BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

Bölge Ekonomisi



TURİZM

IV.ÇEYREK: EKİM-ARALIK VE YILLIK, 2020

Bölge Ekonomisi

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV.

çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %50,4

azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin $ oldu. Turizm

gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet

harcamaları hariç) %75,4'ü yabancı ziyaretçilerden,

%24,6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş

ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini

kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu

çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 335 milyon 869

bin $'ını kişisel harcamalar, 577 milyon 890 bin $'ını ise

paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm geliri 2020

yılında bir önceki yıla göre %65,1 azalarak 12 milyar 59

milyon 320 bin $ oldu. Bu yılki gelirin 9 milyar 998

milyon 320 bin $'ını kişisel harcamalar, 2 milyar 60

milyon 999 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 



TURİZM

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre 2021 yılı ocak ayında Türkiye'yi ziyaret

eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,48 oranında bir azalış göstererek 509 bin 787 oldu. Ocak ayında ülkemize gelen 509

787 yabancı ziyaretçinin 2 bin 901'i (yüzde 0,57) günübirlikçilerden oluşuyor. Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş

yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-İstanbul yüzde 65,68 (334 bin 825 )

2-Edirne yüzde 10,34 ( 52 bin 698 )

3-Antalya yüzde 9,22 ( 47 bin 23 )

4-Şırnak yüzde 3,08 ( 15 bin 681 )

5-Artvin yüzde 1,72 ( 8 bin 779 )

Bölge Ekonomisi

Kaynak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tablo: Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.



KONUT SATIŞI / ANTALYA

Yabancılara 2021 yılı Ocak ayında 2 bin 675 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %31,5

azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini

sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 OCAK dönemi Elektrik-Su-Doğalgaz

Tüketimi;

 

Elektrik- 44.161.657,69 kWh

Su- 501.897,00 m³
Doğalgaz- 3.434.589,48 sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Aralık 2020 (Adet)
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Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Aralık 2020 (Tutar)



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Aralık 2020 (Adet)
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Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Aralık 2020 (Tutar)



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Aralık 2020
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İHRACAT VE DIŞ TİCARET

Batı Akdeniz Bölgesi'nde, Antalya, Isparta ve Burdur'un 2020 yılı dönemindeki ihracatı 1 milyar 921 milyon 593 bin 517 dolar olarak

gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayı rakamlarına göre, 94,402,595 dolarlık ihraat yapıldı. 
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İHRACAT VE DIŞ TİCARET - ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Ocak ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık) domateste % -3.54, sebzede % -17.83 ve meyvede ise % -11.75 azalırken, geçen yılın

aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -25.10, sebzede % -31.81 ve meyvede ise % -50.63 azaldı.Ocak ayında fiyat endeksleri bir önceki aya

göre domateste % -33.78 ve sebzede % -9.65 azalırken, meyvede % 3.30 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -44.10,

sebzede % -16.92 azalış, meyvede ise % 76.23 artış gözlendi. Domates miktar endeksinde son altı yılın Ocak aylarındaki rekor yıllık değişim %

-25.10 azalışla gerçekleşirken fiyatta da yine rekor yıllık değişim % -44.10 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Domateste 2021 yılı Ocak ayında,

işlem miktarı azalışından çok daha yüksek düzeyde fiyat düşüşü yaşandı.Sebze miktar endeksinde son altı yılın Ocak aylarındaki rekor yıllık

değişim % -31.81 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Fiyat endeksinde ise % -16.92’lik azalışla 2018 yılından sonraki en yüksek düşüş yaşandı.

Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti.
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Önde gelen ekonomilere ilişkin Şubat ayı öncü PMI verileri takip edildi.

Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a

yükseltti. Veriler küresel ölçekte imalat sanayinde olumlu performansın

sürdüğüne işaret ederken, hizmetler sektörü faaliyetine ilişkin karışık bir

görünüm sundu. ABD’de Şubat ayında imalat PMI beklentiler paralelinde

gerçekleşerek 58,5 olurken, hizmetler PMI 58,9 ile öngörülerin üzerinde

açıklandı. Euro Alanı’nda ise imalat PMI verisi bu dönemde tahminleri

aşarak 57,7 ile son 36 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bölgede salgına karşı

uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin etkisiyle hizmetler sektöründe ise PMI

beklentilerin altında kalarak 44,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik Pariteler




