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ENFLASYON

Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2021 yılı Nisan ayında bir

önceki aya göre %0,79 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına

göre %7,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,77 ve on

iki aylık ortalamalara göre %18,80 artış gerçekleşti.

 

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık

ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,02 azalış, balık ve diğer

balıkçılık ürünlerinde %3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili

hizmetlerde %5,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir

önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde

%9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,30, canlı

hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 artış

gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren

diğer alt gruplar ise %38,73 ile lifli bitkiler, %28,38 ile

tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve

%23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler

oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %3,58 ile

sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %6,92 ile çeltik

ve %14,10 ile yağlı meyveler oldu.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- MART 2021

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği

(AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19.

Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne

uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte

işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam

ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik

Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere

bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri,

2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya

başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden

ulaşılabilir. 

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

Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %13,1 seviyesinde gerçekleşti.
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SANAYİ ÜRETİMİ

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik

ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın

aynı ayına göre %14,8, imalat sanayi sektörü

endeksi %17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%11,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri

incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik

ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya

göre %1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü

endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%7,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi

üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki

yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı. Bir önceki

çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden

arındırılmış sanayi üretimi ise %2,6 arttı.
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ-
NİSAN 2021

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki

yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut

satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile

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

9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505

konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış

sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13

konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu. Türkiye

genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki

yılın aynı ayına göre %2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,3

olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769

konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli

konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.
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BÜTÇE DENGESİ

2021 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar TL, bütçe gelirleri 93,8 milyar TL ve bütçe açığı 16,9 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Nisan ayı

bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Merkezi yönetim bütçesi

2020 yılı Nisan ayında 43 milyar 198 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Nisan ayında 16 milyar 917 milyon TL açık vermiştir. 2020 yılı Nisan

ayında 26 milyar 151 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 666 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
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DIŞ TİCARET / MART 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle

oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış

ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki

yılın aynı ayına göre %42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar,

ithalat %25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak

gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-

Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,2

artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat %9,6 artarak 61 milyar

29 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal

olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mart ayında %41,6 artarak 12

milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara

yükseldi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın

hariç ithalat %36,7 artarak 14 milyar 357 milyon dolardan, 19

milyar 627 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal

olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 1 milyar 643

milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %39,0 artarak

37 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda

enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,6 oldu. 
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TURİZM / I. ÇEYREK: OCAK - MART, 2021

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %40,2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin $ oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %68,8'i yabancı ziyaretçilerden, %31,2'si ise yurt dışında ikamet eden

vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar

296 milyon 854 bin $'ını kişisel harcamalar, 155 milyon 359 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte sağlık harcaması hariç diğer tüm

harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması %4,7 artarken, spor, eğitim, kültür harcaması %79,5, paket tur harcamaları

(ülkemize kalan pay) %71,0 ve tur hizmetleri harcaması %62,4 azaldı. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 $, yurt

dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 $ oldu. Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %70,2 azaldı.
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CARİ DENGE 

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Nisan ayında ihracat 18,8 milyar dolar, ithalat ise 21,9 milyar

dolar seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında dış ticaret açığı 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Nisan ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 308,2; enerji ithalatında yüzde 123,9 oranında artış yaşanmıştır.

Mart ayı ihracat miktar endeksi yüzde 32,3 ithalat miktar endeksi ise yüzde 10 oranında arttı.

Mart ayında ihracat fiyatlarında yüzde 7,6; ithalat fiyatlarında ise yüzde 14,3 artış gözlendi.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 5,6 puan düşerek 91 seviyesine düştü.

Mart ayı itibariyle, cari işlemler açığı 3.329 milyon dolar olarak gerçekleşti.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Mart ayı itibarıyla 36,2 milyar dolar seviyesindedir.

Mart ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 363 ve 941 milyon dolar

seviyesindeyken; portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı 5.699 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, Nisan ayında

bir önceki aya göre %7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan

endeks, Nisan ayında 80,2 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre

mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3

iken, Nisan ayında %4,9 oranında azalarak 64,0 oldu. Gelecek 12 aylık

döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında

87,9 iken, Nisan ayında %7,9 oranında azalarak 81,0 oldu. Gelecek 12

aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart

ayında 94,1 iken, Nisan ayında %11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı

tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında

97,4 iken, Nisan ayında %4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.
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TR61
BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

Bölge Ekonomisi



TURİZM

2021 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %26,07 artış kaydedilmiştir. Emniyet Genel

Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %26,07

oranında bir artış göstererek 905 323 olmuştur. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı

dönemine göre %53,92 azalış kaydedilmiştir. 

1-İstanbul %63,05 (1 231 346 )

2-Antalya %12,94 (252 677 )

3-Edirne %10,36 (202 435 )

4-Şırnak %2,84 (55 533 )

5-Ankara %1,63 (31 805 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA- NİSAN 2021

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında,

Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197

konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi. Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran

vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan

vatandaşları izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 NİSAN dönemi Elektrik-Su-Doğalgaz

Tüketimi: 

Elektrik- 42.477.885,85 kWh

Su- 537.865,00 m³
Doğalgaz- 4.579.066,43 sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

2021 yılı Ocak-Mart döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve

Hatay olurken, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Bölge Ekonomisi

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

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi



İHRACAT VE DIŞ TİCARET - ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Nisan ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ne göre, Nisan ayında miktar endeksleri;

domateste 79, sebzede 99 ve meyvede 68 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 320, sebzede 331 ve meyvede 477 olarak

gerçekleşti. Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % 21.82, sebzede % 39.46 ve meyvede ise % 9.48 arttı. Geçen

yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -24.96, sebzede % -31.33 ve meyvede ise % - 28.47 azalış yaşandı. Miktar endekslerinde, Kasım,

Şubat ve Mart ayından sonra Nisan ayında da aynı eğilim söz konusu oldu.
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Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ABD’de açıklanan TÜFE

enflasyonu verisi hafta sonuna kadar küresel piyasaların

seyrinde etkili oldu. Ülkede Nisan ayında yıllık TÜFE artışı %4,2

ile piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşerek Eylül 2008’den

bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mart ayında %1,6

seviyesinde bulunan yıllık çekirdek TÜFE enflasyonu da Nisan

ayında %3’e ulaşarak 1981’den bu yana en yüksek seviyesine

yükseldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların

kapalı olduğu günlerde ABD’de enflasyon verisinin

açıklanmasının ardından ABD dolarının değer kazanmasına

paralel olarak USD/TL kurunda dalgalanmalar görüldü. 

Ekonomik Pariteler




