Aralık 2020

Türkiye Ekonomisi
ENFLASYON
2020 Aralık ayı enflasyonu, TÜFE'de bir
önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %14,60, ve on iki aylık
ortalamalara göre %12,28 artış
gerçekleşti. Yİ-ÜFE’de %2,36 olarak
açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise
tüketici fiyatlarında %14,60, yurt içi
üretici fiyatlarında %25,15 olarak
yansımıştır.
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İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı
2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı
0,7 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım
dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %14,8 oldu. İstihdam
edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin
kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile %43,6 oldu. Bu
dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242
bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin
kişi azalırken inşaat sektöründe ise 110 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin %17,6'sı tarım, %20,3'ü sanayi, %6,4'ü
inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Türkiye Ekonomisi
BÜYÜME
2020 YILI 3. ÇEYREK
GSYH 2020 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini;
zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre %6,7 arttı. GSYH'yi oluşturan
faaliyetler incelendiğinde; 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.
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SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi
sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%7,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,
2020 yılı Kasım ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre
%0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,5
artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.
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KONUT SATIŞI & İNŞAAT
MALİYET ENDEKSİ
Türkiye genelinde bir önceki yıla göre % 11,2
artarak 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut
satış sonucu el değiştirdi. Ocak-Aralık
döneminde ipotekli konut satışı %72,4 artarak
573 bin 337, diğer satış türlerinde ise %8,9
azalarak 925 bin 979 oldu. 2020 yılında ipotekli
satışların payı %38,2, diğer satışların payı %61,8
oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %8,2
azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut
satışları da %23,0 artarak 1 milyon 29 bin 576
olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı %31,3,
İkinci el konut satış oranı %68,7 oldu. Konut
satışlarında 2020 yılında, İstanbul 265 bin 98
konut satışı ve %17,7 pay ile ilk sırayı aldı.
İstanbul'u, 157 bin 95 konut satışı ve %10,5 pay
ile Ankara, 93 bin 457 konut satışı ve %6,2 pay
ile İzmir izledi. En az satış ise 192 konut ile
Ardahan'da oldu.
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BÜTÇE DENGESİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 138,2 milyar TL, bütçe gelirleri 97,6
milyar TL ve bütçe açığı 40,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 133,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 35,8 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Aralık ayında 31 milyar 809 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Aralık ayında 40
milyar 691 milyon TL açık vermiştir. 2019 yılı Aralık ayında 27 milyar 644 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Aralık ayında 35
milyar 801 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık ayı itibarıyla 138 milyar 250 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 4 milyar 889 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 133 milyar 360 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
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DIŞ TİCARET
Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,9 azaldı, ithalat %15,9 arttı. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan genel ticaret
sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 16
milyar 94 milyon dolar, ithalat %15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ihracat %8,3 azaldı,
ithalat %3,5 arttıGenel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 azalarak 151
milyar 670 milyon dolar, ithalat %3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı Kasım ayında %153,5 arttı Kasım
ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %89,1 iken, 2020 Kasım ayında %76,2'ye geriledi. Dış ticaret açığı Ocak-Kasım
döneminde %82,5 arttı Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %82,5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan, 45 milyar 344 milyon dolara
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde %86,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,0'a geriledi. İthalatta
Almanya ilk sırayı aldı. Kasım ayında Almanya'dan yapılan ithalat 2 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 238 milyon
dolar ile Çin, 1 milyar 722 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 570 milyon dolar ile İsviçre, 952 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan
ithalat, toplam ithalatın %41,8'ini oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 20
milyar 538 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 19 milyar 321 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 864 milyon dolar ile Rusya, 10 milyar
670 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 127 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,8'ini oluşturdu.
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CARİ DENGE - KASIM 2020
Cari işlemler açığı 2020 yılında, 2019 yılının Kasım ayına göre 4.048 milyon ABD doları artarak 4.063 milyon ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37.974 milyon ABD doları olmuştur. Bu gelişmede, ödemeler
dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2.900 milyon ABD doları artarak 3.844 milyon ABD dolarına
yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1.451 milyon ABD doları azalarak 555 milyon ABD dolarına gerilemesi
etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Kasım ayında 4,094 milyon ABD doları fazla vermişken bu
ayda 632 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının
aynı ayına göre 964 milyon ABD doları tutarında azalarak 583 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net
çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 338 milyon ABD doları azalarak 835 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir
dengesi kaynaklı net girişler, 2019 yılının aynı ayına göre 35 milyon ABD doları azalarak 61 milyon ABD doları olmuştur.
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CARİ DENGE
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 1.298 milyon
ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında
1.276 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Diğer
yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.118 milyon ABD doları ve yurt dışı
bankaların yurt içindeki mevduatları 2.230 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak;
bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon ABD doları, 35 milyon ABD doları ve 191 milyon ABD doları net
geri ödeme gerçekleştirmiştir.Resmi rezervlerde bu ayda 145 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
Tüketici güven endeksi 80,1 değerinde aynı kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden
arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında aynı
düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı. Geçen 12 aylık
döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu
endeksi Kasım ayında 66,6 iken, Aralık ayında %0,7
oranında azalarak 66,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme
ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım
ayında 79,0 iken, Aralık ayında %0,2 oranında azalarak
78,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel
ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 78,7
iken, Aralık ayında %5,2 oranında artarak 82,9 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde
dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi
endeksi Kasım ayında 96,2 iken, Aralık ayında %3,8
oranında azalarak 92,6 oldu.
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TR61
BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)
İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI
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TURİZM
OCAK-KASIM 2020
2020 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden
yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre
%61,93 azalış kaydedilmiştir. Emniyet Genel
Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2020
yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı
sayısı geçen yılın aynı ayına göre %61,93 oranında
bir azalış göstererek 833 991 olmuştur. Kasım
ayında ülkemize gelen 833 991 yabancı
ziyaretçinin 3 546 (0.43%) günübirlikçidir. 2020 yılı
Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden
yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre
%71,95 azalış kaydedilmiştir. 2020 yılı Ocak-Kasım
döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı
geçen yılın aynı dönemine göre %71,95 azalış
göstererek 12 034 883 olmuştur.

TURİZM
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2020 Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il
aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %38,17 (4 593 941 )
2-Antalya %26,59 (3 199 896 )
3-Edirne %13,94 (1 678 070 )
4-Muğla %5,57 (669 753 )
5-Artvin %3,46 (416 016 )

Kaynak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tablo: Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.
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KONUT SATIŞI / ANTALYA
Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara 40 bin 812 konut satıldıYabancılara yapılan konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %10,3
azaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020 yılında ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı.
Antalya'yı 2 bin 746 konut satışı ile Ankara ve bin 340 konut satışı ile Bursa izledi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına
göre %16,4 azalarak 4 bin 427 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2020'de ilk sırayı 2 bin 308 konut satışı ile İstanbul aldı.
İstanbul ilini sırasıyla 789 konut satışı ile Antalya, 273 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Yalova izledi.
Ülke uyruklarına göre 2020 yılında en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldıİran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7 bin 189 konut
satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan
izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ
Antalya OSB 2020 ARALIK dönemi Elektrik-SuDoğalgaz Tüketimi;
Elektrik- 47.112.730,81 kWh
Su- 508.090 m³
Doğalgaz- 4.148.192,26 sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Aralık 2020 (Adet)

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Aralık 2020 (Tutar)
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Kasım 2020 (Adet)

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Kasım 2020 (Tutar)
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Kasım 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.

İHRACAT VE DIŞ TİCARET - ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI
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TARIM
Aralık ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık) domateste % -5.13 azalırken, sebzede % 8.12 ve meyvede % 5.24 arttı. Geçen
yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % -46.56, sebzede % -36.07 ve meyvede % - 36.95 azaldı. Aralık ayında fiyat endeksleri bir önceki
aya göre domateste % -13.55 azalırken, sebzede % 0.98 ve meyvede % 8.44 arttı. Fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise
domateste % 16.04, sebzede % 36.08 ve meyvede % 59.58 arttı. Antalya hallerinde işlem gören domatesin 2019 ve 2020 yıllarındaki
miktar endekslerinin aylık değişimleri Mart, Mayıs ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık
değişimleri ise daha dalgalı bir seyir gösterdi. Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Aralık ayında % 8.12 artış gösterirken işlem
fiyat endeksi ise % 0.98 arttı. Antalya hallerinde işlem gören sebzenin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri
Mart, Mayıs, Ağustos ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise yılın 7 ayında
dalgalı bir seyir gösterdi.Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Aralık ayında % 5.24 artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise %
8.44 arttı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri Mart, Mayıs, Ağustos
ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise yılın 7 ayında dalgalı bir seyir gösterdi.

Aylık Ekonomik Pariteler
Geçtiğimiz hafta ABD’nin Georgia eyaletinde Senato seçimlerinin tekrarlanması ve sonrasında yaşanan olaylar gündemde öne çıktı.
Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazandığının tescil edilmesi küresel piyasaları destekledi. Salgının yayılma hızında yavaşlama
olmamasına rağmen aşının dağıtılmaya başlanması da küresel risk iştahını olumlu etkiledi. ABD ve Euro Alanı’nda açıklanan imalat
PMI verileri sektörde büyümenin sürdüğünü gösterirken, istihdam verileri zayıf bir tablo çizmeye devam etti. Türkiye’nin dış ticaret
açığı 2020’de 2019’a kıyasla %69 genişleyerek 50 milyar USD’ye yükseldi. Kasım 2020’de cari açık 4,1 milyar USD olurken, 11 aylık
dönemdeki açık 35,2 milyar USD’ye ulaştı. Ağustos’tan bu yana ilk kez 7,30 seviyesinde günü tamamlayan USD/TL, 7,45
düzeylerinde seyrediyor.

