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ENFLASYON

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında

yüzde 26,16 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak

ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları

yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı. TÜFE'de (2003=100)

2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık

ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık

ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre

artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile

giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki

yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74

ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler

oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş

gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim

ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı

Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık,

%2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında

değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç

TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın

Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki

aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.
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İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 

OCAK 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı

Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi

oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %12,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 822

bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile

%43,8 oldu. İşgücü 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi

artarak 31 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık artış

ile %49,9 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta

işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla %24,7, istihdam oranı

0,5 puan artarak %30,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise

bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %39,9 seviyesinde gerçekleşti. Ocak

ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366

bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi

artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,6'sı

tarım, %21,1'i sanayi, %5,8'i inşaat, %54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. 
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SANAYİ ÜRETİMİ

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik

ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın

aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü

endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%0,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri

incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik

ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya

göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1

artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme

üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.
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KONUT SATIŞI & İNŞAAT MALİYET
ENDEKSİ

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki

yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut

satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve %19,6 ile en

yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7

bin 757 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut

satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az

olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile

Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.  Türkiye genelinde ilk

defa satılan konut sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı

ayına göre %33,7 azalarak 24 bin 737 oldu. Toplam konut

satışları içinde ilk satışın payı %30,5 oldu. İlk satışlarda

İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve %18,2 ile en yüksek paya

sahip olurken, İstanbul'u bin 716 konut satışı ile Ankara ve

bin 335 konut satışı ile İzmir izledi. Yabancılara yapılan

konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0

azalarak 2 bin 964 oldu. 
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BÜTÇE DENGESİ

2021 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96,4 milyar TL, bütçe gelirleri 119,6 milyar TL ve bütçe fazlası 23,2 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 83,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 35,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim

bütçesi 2020 yılı Şubat ayında 7 milyar 363 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiştir. 2020

yılı Şubat ayında 6 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 12 milyar 757 milyon

TL, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
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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 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak 18 milyar 79

milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ocak ayında %1,2 artarak 13 milyar 895 milyon

dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,2 artarak 13 milyar 350

milyon dolardan, 14 milyar 46 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon

dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç

ihracatın ithalatı karşılama oranı %100,1 oldu. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,8 azalarak 4 milyar 513

milyon dolardan, 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında %76,5 iken, 2021 Ocak ayında

%83,2'ye yükseldi. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,8 azalarak 4 milyar 513 milyon dolardan, 3 milyar 34

milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında %76,5 iken, 2021 Ocak ayında %83,2'ye yükseldi. Geniş ekonomik

gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ocak ayında ara mallarının payı %76,3, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı

%9,7 oldu. Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;

933 milyon dolar ile ABD, 864 milyon dolar ile İtalya, 813 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 738 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye

yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,9'unu oluşturdu. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 200 milyon

dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 829 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 809 milyon dolar ile Irak, 729

milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,1'ini oluşturdu.  Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri,

ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam

ihracattaki payı %93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır. Ocak ayında imalat sanayi

ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6'dır.
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CARİ DENGE 

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Şubat ayında ihracat 16 milyar dolar, ithalat ise 19,4 milyar

dolar seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Şubat ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 0,1; enerji ithalatında yüzde 10 oranında düşüş yaşanmıştır.

Aralık ayı ihracat miktar endeksi yüzde 12,3 artarken; ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 oranında arttı. 2020 yıl genelinde ise

ihracat miktar endeksi yüzde 5,7 azalırken; ithalat miktar endeksinde yüzde 7,8 oranında artış kaydedilmiştir.

Aralık ayında ihracat fiyatlarında yüzde 2,8; ithalat fiyatlarında ise yüzde 3,8’lik artış gözlendi. 2020 yıl genelinde ise ihracat

ve ithalat birim değer endeksinde sırasıyla yüzde 0,4 ve 4,2’lik düşüş gerçekleşmiştir.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan artarak 104,4 seviyesine düştü. 2020 yıl genelinde ise dış ticaret

haddi önceki yıla göre 4,1 puan artarak 106,8 oldu.

Ocak ayı itibariyle, cari işlemler açığı 1.867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Ocak ayı itibarıyla 36,6 milyar dolar seviyesindedir.

Ocak ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 194 ve 4.830 milyon

dolar seviyesindeyken; diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye çıkışı 3.392 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
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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. 

 Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık

dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma

düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında

%1,9 oranında azalarak 95,5 oldu. 
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İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI
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TURİZM

OCAK 2021

2021 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın

aynı ayına göre %71,48 azalış kaydedilmiştir. Emniyet Genel

Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Ocak ayında Ülkemizi

ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %71,48 oranında bir

azalış göstererek 509 787 olmuştur. Ocak ayında ülkemize gelen 509 787

yabancı ziyaretçinin 2 901 ( 0.57% )günübirlikçidir. Ocak ayında ülkemize

gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı

olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

1-İstanbul %65,68 (334 825 )

2-Edirne %10,34 ( 52 698 )

3-Antalya %9,22 ( 47 023 )

4-Şırnak %3,08 ( 15 681 )

5-Artvin %1,72 ( 8 779 )
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TURİZM

2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %71,48 azalış kaydedilmiştir. 2021

yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %71,48 azalış göstererek 509 787 olmuştur.

2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemize gelen 509 787 yabancı ziyaretçinin 2 901 (0.57%) günübirlikçidir.

Ocak-Ocak döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il

aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %65,68 (334 825 )

2-Edirne %10,34 (52 698 )

3-Antalya %9,22 (47 023 )

4-Şırnak %3,08 (15 681 )

5-Artvin %1,72 (8 779 )
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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 satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile

Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 ŞUBAT dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 39.600.301,13 kWh

Su- 477.913,00 m³
Doğalgaz- 4.179.764,08 sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ocak 2021 (Adet)

Bölge Ekonomisi

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ocak 2021  (Tutar)



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ocak 2021 (Adet)
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Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ocak 2021  (Tutar)



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Ocak 2021
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İHRACAT VE DIŞ TİCARET

Bölge Ekonomisi



İHRACAT VE DIŞ TİCARET - ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Şubat

ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti. Şubat ayında miktar endeksleri bir önceki aya

göre (aylık) domateste % 1.66, sebzede % 0.20 ve meyvede ise % 12.58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise miktar domateste % -25.58,

sebzede % -32.96 ve meyvede ise % -31.12 azaldı. Şubat ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste % 11.17 ve sebzede % 13.96

artarken, meyvede % -2.60 azalış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) fiyat endeksi domateste % -17.94, sebzede % -6.66 azalırken,

meyvede % 32.74 arttı. Domates miktar endeksinde son 6 yılın Şubat aylarındaki rekor yıllık değişim bu ay % -25.58 azalışla gerçekleşirken,

fiyatta 2016 yılından sonraki en yüksek düşüş % -17.94’lük azalışla bu ay gerçekleşti. Sebze miktar endeksinde son 6 yılın Şubat aylarındaki

rekor yıllık değişim % -32.96 azalışla bu ay gerçekleşti. Fiyat endeksinde 2016 yılından sonraki en yüksek düşüş ise % -6.66’lık azalışla bu ay

yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti. Meyve miktar ve fiyat

endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti. Son 6 yıllık Şubat ayı gerçekleşmelerine göre,

miktarda % -31.12’lik azalış ve fiyatta % 32.74’lük artış ile 2021 yılı Şubat ayı meyvede rekorlar ayı oldu. 
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ABD’de Cuma günü açıklanan veriye göre üretici fiyatları endeksi (ÜFE) Şubat

ayında yıllık bazda %2,8 yükselerek Ekim 2018’den bu yana en hızlı artışını

kaydetti. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Şubat’ta bir önceki aya

göre 6,2 puan artarak 83 puan ile yaklaşık son bir yılın en sert yükselişini

sergiledi. Endeksin alt kalemlerinden olan 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE artışı

beklentisinin %3,3’ten %3,1’e gerilediği gözlendi. ABD borsaları Cuma gününü

genel olarak yükselişle tamamlarken, bu sabah Asya borsalarında dalgalı bir

seyir izleniyor. Bu sabah açıklanan verilere göre Çin’de sanayi üretimi Ocak-

Şubat döneminde yıllık bazda %35,1 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde

perakende satışlar yıllık bazda %33,8 genişleyerek salgın sonrası toparlanma

ivmesinin hızlandığına işaret etti.  Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan tarafından ekonomik reform paketi açıklandı. Açıklamada mali disiplin

ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapılırken, borç stokunun dış şoklara karşı

duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçlanmanın azaltılacağı ifade edildi.

Ayrıca, koronavirüs salgınından etkilenen 850 bin küçük esnafa yönelik vergi

muafiyeti getirileceği ve reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarına yönelik Tahvil

Garanti Fonu oluşturulacağı açıklandı. Cari açıkla mücadele etmek adına

ihracata ve sanayide yeşil dönüşüme destek verileceği belirtildi. Öte yandan,

ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla Ekonomi

Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi kurulacağı duyuruldu.

Ekonomik Pariteler




