




ENFLASYON

TÜİK verilerine göre, enflasyon

kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık

bazda yüzde 14,03 oldu. 2020

yılı kasım ayında enflasyon, bir

önceki aya göre yüzde 2,30, bir

önceki yılın aralık ayına göre

yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı

ayına göre yüzde 14,03 ve on iki

aylık ortalamalara göre yüzde

12,04 artış gerçekleşti.
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İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı

2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre

550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı

1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım

dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 oldu. İstihdam

edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın

aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin

kişi, istihdam oranı ise 2,0 puanlık azalış ile %44,1 oldu. Bu

dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350

bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin

kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,9'u sanayi, %6,3'ü

inşaat, %55,3'ü 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

Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı

sektörü endeksi bir önceki yılın aynı

ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü

endeksi %8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

sektörü endeksi %8,6 arttı.
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KONUT SATIŞI &
İNŞAAT MALİYET
ENDEKSİ

Türkiye genelinde konut satışları

2020 Kasım ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre %18,7 azalarak 112

bin 483 oldu. Konut satışlarında,

İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve

%18,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin

710 konut satışı ve %9,5 pay ile

Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve %5,8

pay ile İzmir izledi. Konut satış

sayısının düşük olduğu iller sırasıyla

15 konut ile Ardahan, 23 konut ile

Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.
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BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçe dengesi ekim ayında 4,9 milyar lira açık verirken, aynı dönemde faiz dışı fazla 6,87 milyar lira oldu. Hazine ve

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Ekim döneminde bütçe açığı 145,5 milyar lira, faiz dışı açık da 25,9 milyar lira

olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100 milyar 714 milyon TL açık verirken 2020 yılı Ocak-Ekim

döneminde 145 milyar 483 milyon TL açık gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 12 milyar 403 milyon TL faiz dışı açık verilirken

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 25 milyar 901 milyon TL faiz dışı açık kaydedildi.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET

Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerine göre;

ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına

göre %5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat

%8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak

gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020

yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı

dönemine göre %9,1 azalarak 135 milyar 617 milyon

dolar, ithalat %2,2 artarak 175 milyar 888 milyon dolar

olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı bir

önceki yılın aynı ayına göre %34,4 artarak 1 milyar 766

milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim ayında

%90,3 iken, 2020 Ekim ayında %88,0'a geriledi. Ocak-

Ekim döneminde dış ticaret açığı %76,2 artarak 22

milyar 858 milyon dolardan, 40 milyar 272 milyon

dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019

Ocak-Ekim döneminde %86,7 iken, 2020 yılının aynı

döneminde %77,1'e geriledi.
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CARİ DENGE

Bir önceki yılın Eylül ayında 2.828 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 2.364 milyon ABD doları

açık gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27.539 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.044 milyon ABD doları artarak

3.709 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.869 milyon

ABD doları azalarak 1.692 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Eylül ayında 6.046 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 3.236

milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.916 milyon ABD

doları tutarında azalarak 1.555 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 615 milyon ABD doları azalarak 544 milyon ABD

doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 106 milyon ABD doları artarak 197 milyon ABD

doları olmuştur.

CARİ İŞLEMLER HESABI
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CARİ DENGE

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 607 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı

yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424

milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 92 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon ABD doları net

artış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 805 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ve diğer

sektörler ise sırasıyla 48 milyon ABD doları ve 396 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 3.631 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

FİNANS HESABI
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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, Kasım ayında bir önceki aya göre %2,2

oranında azaldı; Ekim ayında 81,9 olan endeks,

Kasım ayında 80,1 oldu. Geçen 12 aylık döneme

göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu

endeksi Ekim ayında 69,4 iken, Kasım ayında

%4,1 oranında azalarak 66,6 oldu.  Gelecek 12

aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum

beklentisi endeksi Ekim ayında 79,5 iken, Kasım

ayında %0,6 oranında azalarak 79,0 oldu.
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TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

Bölge Ekonomisi



TURİZM

III. ÇEYREK/ TEMMUZ-

EYLÜL 2020

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül

aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın

aynı çeyreğine göre %71,2 azalarak 4 milyar 44

milyon 356 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep

telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları

hariç) %71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, %28,4'ü

ise yurt dışında ikamet eden vatandaş

ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler,

seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize

etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların

3 milyar 97 milyon 691 bin $'ını kişisel

harcamalar, 946 milyon 665 bin $'ını ise paket

tur harcamaları oluşturdu.
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TURİZM

Antalya: %39,16 (682 239 )

 İstanbul: %30,61 ( 533 405 )

Edirne: %15,15 ( 264 021 )

Muğla: %4,56 ( 79 387 )

Kırklareli: %2,70 ( 47 112 )

2020 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %59,4 azalış kaydedilmiştir. Ekim ayında ülkemize

gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
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Kaynak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tablo: Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.



KONUT SATIŞI / ANTALYA

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki

yılın aynı ayına göre %24,4 artarak 4 bin 962

oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında,

Kasım 2020'de ilk sırayı 2 bin 443 konut

satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla

893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı

ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174

konut satışı ile Bursa izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2020 Kasım dönemi Elektrik-Su-Doğalgaz

tüketimi;

 

Elektrik- 45.302.945,66 kWh

Su- 586.575 m³
Doğalgaz- 3.643.327,08 sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

İhracat Performansı
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İHRACAT VE DIŞ TİCARET - ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Kasım ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık) domateste %109.81, sebzede %61.67 ve meyvede %3.26

arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -48.62, sebzede % -41.67 ve meyvede % -25.53

azaldı.Kasım ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste %27.82, sebzede %40.72 ve meyvede %-2.66

artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise domateste %74.85, sebzede %69.61 ve meyvede %48.10 artış

gösterdi.Sebze ve meyve işlem miktarları Kasım ayında, bir önceki aya göre ortalama %32.5 düzeyinde arttı. Geçen

yılın aynı ayına göre ise (yıllık) ortalama olarak %-33.6 düzeyinde azaldı. Sebze ve meyve işlem fiyatları Kasım

ayında bir önceki aya göre ortalama olarak %19.03 düzeyinde artarken, geçen yılın aynı ayına göre işlem fiyatları

ortalama %58.86 düzeyinde artış gösterdi.
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PARİTELER / ARALIK 2020

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının yanı sıra aşılama süreci ve ABD’deki teşvik paketine

ilişkin gelişmeler yakından takip edildi. ECB politika faiz oranlarını değiştirmezken, varlık alım programını 500 milyar EUR

genişletme ve süresini uzatma kararı aldı. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 70 milyon kişiyi aşarken, bazı ülkelerde aşılama

sürecinin başlaması küresel piyasaları destekledi. Öte yandan, ABD’de teşvik paketi üzerinde henüz uzlaşılamaması piyasalar

üzerinde baskı yarattı. Yurt içinde Türkiye’nin ABD ve AB ile ilişkilerine yönelik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda dalgalı bir seyir

hakim oldu. BDDK pandemi nedeniyle uygulanan geçici nitelikteki bazı düzenlemelerin 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar

uzatıldığını açıkladı. Geniş tanımlı işsizlik oranı Eylül döneminde %22,9 düzeyinde gerçekleşirken, cari açık ilk on ayda 31,1 milyar

USD seviyesinde gerçekleşti. Bu sabah açıklanan verilere göre sanayi üretimi Ekim’de %10,2 artış kaydetti. Fed toplantısının öne

çıktığı bu hafta küresel piyasalarda yoğun bir veri akışı izlenecek.
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