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Değerl� Üyeler�m�z, 

ANSİAD m�syonu doğrultusunda ve 2020-2025 ANSİAD Stratej�k Plan
faal�yetler� çerçeves�nde, Ek�m 2020’den �t�baren Antalya ve TR61 Bölges�
Ekonom� Bülten�’n� aylık olarak s�zler�n ve alakadarlarının d�kkat�ne
sunmaktayız. 

Ekonom�k göstergeler merceğ�nde gerçekleşt�r�lecek olan çalışmalar �ç�n
kaynaklarından derlenen göstergeler, 2020 yılı �ç�n 3 aylık, tak�p eden
yıllarda da 6 aylık per�yodlarla b�lg�lenme ve başvuru kaynağı olarak
kullanılmak üzere yayımlanmaya başlamıştır. 

Antalya’nın ekonom�k ve sosyal göstergeler�n� b�r bütün olarak
göreb�leceğ�n�z, kent�m�z� �lg�lend�ren alanlarla �lg�l� yapılan araştırmaların
göstergeler�ne ve güncel b�lg�ler� düzenl� olarak üyeler�m�z ve kamuoyu �le
paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Akın AKINCI
ANSİAD Yönet�m Kurulu Başkanı



Ocak 2021





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. 

Türkiye Ekonomisi



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. 

Türkiye Ekonomisi



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.

Türkiye Ekonomisi



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.

Türkiye Ekonomisi



YILLIK İHRACAT 

Türkiye Ekonomisi



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. 

Türkiye Ekonomisi



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.

Türkiye Ekonomisi



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.

Türkiye Ekonomisi



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.

Bölge Ekonomisi



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

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi

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)

Bölge Ekonomisi

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

Bölge Ekonomisi



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. 

Bölge Ekonomisi



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.

Bölge Ekonomisi



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





Şubat 2021





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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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
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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





Mart 2021





ENFLASYON

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre

%1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı

ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış

gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu

diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile

haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın

aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla,

%24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal

ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart

ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış

gösteren diğer ana gruplar %0,54 ile ev eşyası ve %0,70 ile konut

oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu

gruplar ise sırasıyla,%3,70 ile sağlık, %2,77 ile eğitim ve %2,60 ile

lokanta ve oteller oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415

maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken,

35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin

ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri,

enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart

ayında bir önceki aya göre %1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre

%3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık

ortalamalara göre %13,25 artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 

ŞUBAT 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021

yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236

bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde

gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki

aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise

0,1 puanlık azalış ile %43,4 oldu. İşgücü 2021 yılı Şubat ayında bir

önceki aya göre 226 bin kişi artarak 31 milyon 712 bin kişi, işgücüne

katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %50,1 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş

grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4

puanlık artışla %26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %28,1 oldu. Bu

yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan

azalarak %38,5 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında istihdam

edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 52 bin kişi,

sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 37 bin kişi,

hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,4'ü tarım,

%20,8'i sanayi, %6,0'ı inşaat, %55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı. 
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SANAYİ ÜRETİMİ

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir

önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat

sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik,

gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

sektörü endeksi %0,8 azaldı. Sanayinin alt

sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir

önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi

sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%0,8 arttı.
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KONUT SATIŞI & İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7

konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut

satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile

Tunceli oldu. Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve %21,3 pay ile ilk

sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre

%39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u

sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.
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BÜTÇE DENGESİ

2021 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 111,2 milyar TL, bütçe gelirleri 134,9 milyar TL ve bütçe fazlası 23,8 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 96,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 38 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Mart ayı

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

2020 yılı Mart ayında 43 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Mart ayında 23 milyar 764 milyon TL fazla vermiştir. 2020 yılı Mart

ayında 32 milyar 379 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Mart ayında 37 milyar 992 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / ŞUBAT 2021

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

göre; ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat %9,4 artarak 19 milyar

308 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı

Şubat ayında 98,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3 puan azalarak, 2021 yılı Şubat ayında 95,1 oldu. Genel ticaret sistemine

göre ihracat 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat %1,4

artarak 37 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
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TURİZM

IV.ÇEYREK: EKİM-ARALIK VE YILLIK,
2020

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.
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CARİ DENGE 

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Mart ayında ihracat 19 milyar dolar, ithalat ise 23,7 milyar

dolar seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında dış ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Mart ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 43,3; enerji ithalatında yüzde 22,2 oranında düşüş yaşanmıştır.

Şubat ayı ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 artarken; ithalat miktar endeksi yüzde 0,7 oranında azaldı.

Şubat ayında ihracat fiyatlarında yüzde 6,9; ithalat fiyatlarında ise yüzde 10,3 artış gözlendi.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 3 puan düşerek 95,1 seviyesine düştü.

Şubat ayı itibariyle, cari işlemler açığı 2.610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Şubat ayı itibarıyla 37,8 milyar dolar seviyesindedir.

Şubat ayında doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 714,

273 ve 666 milyon dolar seviyesinde 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, Mart ayında

bir önceki aya göre %2,5 oranında arttı; Şubat ayında 84,5 olan

endeks, Mart ayında 86,7 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut

dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken,

Mart ayında %1,4 oranında artarak 67,3 oldu. Gelecek 12 aylık

döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat

ayında 84,5 iken, Mart ayında %4,0 oranında artarak 87,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi

endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında %2,5 oranında artarak

94,1 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde

dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat

ayında 95,5 iken, Mart ayında %2,0 oranında artarak 97,4 oldu.
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TR61
BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

Bölge Ekonomisi



TURİZM

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına

göre %68,96 oranında bir azalış göstererek 537 976 olmuştur. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında

geçen yılın aynı dönemine göre %70,24 azalış kaydedilmiştir. Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır

kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %65,23 (350 913 )

2-Edirne %11,51 ( 61 914 )

3-Antalya %8,35 ( 44 932 )

4-Şırnak %3,54 ( 19 066 )

5-Artvin %1,77 ( 9 526 )

Bölge Ekonomisi

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 %39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart

ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut

satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 MART dönemi Elektrik-Su-Doğalgaz

Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 43.560.882,13 kWh

Su- 535.702,00 m³
Doğalgaz- 4.746.317,84 sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

2021 yılı Ocak-Şubat 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 - Şubat 2021  (Tutar)

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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



İHRACAT VE DIŞ TİCARET
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İHRACAT VE DIŞ TİCARET - ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Mart ayında miktar endeksleri, domateste 65, sebzede 71 ve meyvede 62 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri ise domateste 304, sebzede

376 ve meyvede 444 olarak gerçekleşti. Mart ayı miktar endeksi bir önceki aya göre (aylık) domateste % 34.06, sebzede % 32.29 ve meyvede

ise % 1.44 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -35.97, sebzede % -36.29 ve meyvede ise %- 41.31 azaldı. Miktar

endekslerinde Kasım ve Şubat ayından sonra Mart ayında da aynı eğilim söz konusu oldu. Mart ayı fiyat endeksi bir önceki aya göre (aylık)

domateste % 62.33, sebzede % 19.02 ve meyvede % 14.46 artarken, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % 63.32, sebzede % 31.94

ve meyvede ise % 51.00 arttı. Fiyat endekslerinde Eylül ve Ekim aylarından sonra ilk kez aynı eğilim Mart ayında da görüldü.
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Küresel hisse senedi piyasaları Cuma günü

tarihi yüksek seviyelere yükselmesinin ardından

kâr satışlarının etkisiyle dün geriledi. ABD

borsaları, meydana gelen kaza sonrası Tesla

hisselerinde görülen sert düşüşün etkisiyle

geriledi. Dow Jones endeksi %0,36, S&P 500

endeksi %0,53 düşerken, Nasdaq endeksindeki

değer kaybı %1’in üzerinde gerçekleşti. Bu

sabah Japonya hariç Asya piyasalarında ise

genel olarak alıcılı bir seyir izleniyor. ABD

dolarının diğer gelişmiş ülke para birimleri

karşısında değerini gösteren DXY endeksi dün

sınırlı ölçüde geriledi. ABD 10 yıllık Hazine

tahvilinin faizi 3 baz puan artışla %1,6

seviyesine yükseldi. Son günlerde yükseliş

eğilimi sergileyen altın fiyatları ise dün %0,36

oranında gerileyerek 1.770 USD/ons oldu. 

Ekonomik Pariteler





Nisan 2021





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.

Türkiye Ekonomisi



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. 

Türkiye Ekonomisi



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.

Türkiye Ekonomisi



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.

Türkiye Ekonomisi



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.

Türkiye Ekonomisi



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.

Bölge Ekonomisi



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

Bölge Ekonomisi



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)

Bölge Ekonomisi

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

Bölge Ekonomisi



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.

Bölge Ekonomisi



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





Mayıs 2021





ENFLASYON

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki

aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39,

bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık

ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti. 

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün

grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre

artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75

ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile

eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı

ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise

sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve

%19,30 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence

ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı

Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile

alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer

ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30

ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında

artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile

ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli

mal ve hizmetler oldu.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- NİSAN 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 Nisan ayında bir önceki

aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik

oranı ise 0,9 puanlık artış ile %13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / NİSAN 2021

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı

ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi

%72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi

ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı. Sanayinin alt

sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir

önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi

%0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi

ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı. 

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ-
MAYIS 2021

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 59 bin 166

oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı

ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına

göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve %9,6 pay ile

Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir

izledi. Ocak-Mayıs döneminde konut satışları bir önceki

yılın aynı dönemine göre %3,8 azalışla 418 bin 79

olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %54,3

azalışla 75 bin 290, diğer satış türleri ise %27,0 artışla

342 bin 789 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar

%8,2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları %1,8

azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti. Yabancılara

yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre

%106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut

satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile

İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile

Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile

Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.

Türkiye Ekonomisi



BÜTÇE DENGESİ

2021 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 117,9 milyar TL, bütçe gelirleri 104,6 milyar TL ve bütçe açığı 13,4 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 0,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim

bütçesi 2020 yılı Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyar 371 milyon TL açık vermiştir. 2020

yılı Mayıs ayında 7 milyar 637 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Mayıs ayında 575 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / NİSAN 2021

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

göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat %61,1 artarak 21 milyar

844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine

göre %33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat birim değer

endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9, ham

maddelerde (yakıt hariç) %22,8, yakıtlarda %80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,5 arttı. İhracat miktar endeksi Nisan

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %91,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,6, ham maddelerde

(yakıt hariç) %36,3, yakıtlarda %20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %115,9 arttı.

Türkiye Ekonomisi



TURİZM / I.
ÇEYREK/ NİSAN
2021

2021 yılı Nisan ayında

Ülkemizi ziyaret eden yabancı

sayısında geçen yılın aynı

ayına göre %3162,18 artış

kaydedilmiştir. Emniyet Genel

Müdürlüğü'den alınan geçici

verilere göre; 2021 yılı Nisan

ayında Ülkemizi ziyaret eden

yabancı sayısı geçen yılın aynı

ayına göre %3162,18

oranında bir artış göstererek

790 687 olmuştur.

Türkiye Ekonomisi



CARİ DENGE / NİSAN 2021

icaret Bakanlığının açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Mayıs ayında ihracat 16,5 milyar dolar, ithalat ise 20,6 milyar

dolar seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında dış ticaret açığı 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 51,5; enerji ithalatında yüzde 143,8 oranında artış yaşanmıştır.

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

Mart ayında ihracat fiyatlarında yüzde 9,2; ithalat fiyatlarında ise yüzde 23,9 artış gözlendi.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 12,3 puan düşerek 91,3 seviyesine düştü.

Nisan ayı itibariyle, cari işlemler açığı 1.712 milyon dolar olarak gerçekleşti.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Nisan ayı itibarıyla 32,7 milyar dolar seviyesindedir.

Nisan ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 56 ve 1.810 milyon dolar

seviyesindeyken; portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı 1.534 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/
MAYIS 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim

anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden

arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir

önceki aya göre %3,6 oranında azaldı; Nisan ayında

80,2 olan endeks, Mayıs ayında 77,3 oldu. Geçen 12

aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi

durumu endeksi Nisan ayında 64,0 iken, Mayıs ayında

%3,8 oranında azalarak 61,5 oldu. Gelecek 12 aylık

döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi

endeksi Nisan ayında 81,0 iken, Mayıs ayında %5,5

oranında azalarak 76,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme

ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan

ayında 82,9 iken, Mayıs ayında %4,9 oranında azalarak

78,8 oldu.  Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12

aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama

yapma düşüncesi endeksi Nisan ayında 92,8 iken,

Mayıs ayında %0,7 oranında azalarak 92,2 oldu.

Türkiye Ekonomisi



TR61
BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

Bölge Ekonomisi



TURİZM/ NİSAN 2021

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %35,64 azalış göstererek 2 743 773

olmuştur. 2021 Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il

aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %53,08 (419 686 )

2-Antalya %21,64 ( 171 088 )

3-Edirne %10,65 ( 84 173 )

4-Şırnak %2,46 ( 19 412 )

5-Ankara %2,02 ( 15 995 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/ MAYIS 2021

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında,

Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut

satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.

Bölge Ekonomisi



ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 MAYIS dönemi Elektrik-Su-Doğalgaz

Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 41.035.250,7975 kWh

Su- 595.908,00 m³
Doğalgaz- 4.124.767,87 sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

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

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Nisan 2021

Bölge Ekonomisi



İHRACAT VE DIŞ TİCARET - ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

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

domateste 83, sebzede 98 ve meyvede 125 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 202, sebzede 180 ve meyvede 309 olarak

gerçekleşti. Mayıs ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % 5.90 artarken, sebzede % -0.45 azaldı ve meyvede ise %

84.84 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domates miktarı % -28.63, sebze % -36.60 ve meyve miktarı ise % -33.96 azaldı.

Böylece miktar endekslerinde; Kasım, Şubat, Mart ve Nisan aylarından sonra Mayıs ayında da aynı azalış eğilimi devam etti.

Bölge Ekonomisi



Küresel piyasalarda ABD’de açıklanacak ÜFE verisi

izlenecek. Yurt içinde cari denge Nisan ayında 1,7

milyar USD açık verdi.  Fed toplantısına odaklanılan

ABD hisse senedi piyasalarında dün genel olarak

yukarı yönlü bir seyir izlendi. ABD 10 yıllık Hazine

tahvilinin faizi de Cuma günü %1,43 ile son üç ayın en

düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün yükseliş

sergileyerek %1,5 düzeyine ulaştı. Dün gerçekleştirilen

NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin’in

sistematik sorun oluşturduğunu ifade etmesinin

etkisiyle bu sabah Çin borsalarında satıcılı bir seyir

izleniyor. Petrol piyasasında İran ile nükleer

anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin

dördüncü müzakere yakından takip ediliyor. Brent

türü ham petrolün varil fiyatı günlük bazda %0,2 ile

hafif yükselerek 72,9 USD/varil seviyesine ulaştı. 

Ekonomik Pariteler





Haziran 2021





ENFLASYON / HAZİRAN 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir

önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53

ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük

artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki

yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13

ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna

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

ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve

alkolsüz içecekler oldu. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü

içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran

ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile

sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı

Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev

eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında

değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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

TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,44, bir önceki yılın

Aralık ayına göre %9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,16 ve on iki

aylık ortalamalara göre %14,87 artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- MAYIS 2021

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,2 seviyesinde

gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz

sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4

milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2

seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı

%43,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki

aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise

0,4 puanlık azalış ile %43,8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış

işgücüne katılma oranı %50,5 olarak gerçekleşti. İşgücü 2021 yılı Mayıs

ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi,

işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %24,0,

istihdam oranı %31,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta

işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla %24,0, istihdam oranı

0,1 puanlık artışla %31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı

ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %41,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / MAYIS
2021

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans

yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi

bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat

sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz,

buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

sektörü endeksi %20,9 arttı. Sanayinin alt

sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs

ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü

endeksi bir önceki aya göre %8,4 ve imalat

sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken,

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi

ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı. 

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- 

HAZİRAN 2021

Türkiye genelinde Haziran ayında 134 bin 731 konut

satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Haziran

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 azalarak

134 bin 731 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25 bin

833 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip

oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut

satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve

%5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az

olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile

Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu. Türkiye

genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir

önceki yılın aynı ayına göre %71,5 azalış göstererek 28

bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli

satışların payı %21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli

satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve %21,5 pay

ile ilk sırada yer aldı. Konut satışları Ocak-Haziran

döneminde %11,5 azaldı. Yabancılara Haziran ayında 4

bin 748 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



BÜTÇE DENGESİ / HAZİRAN 2021

2021 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,4 milyar TL, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL ve bütçe açığı 25 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL ve faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim

bütçesi 2020 yılı Haziran ayında 19 milyar 370 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar 31 milyon TL açık vermiştir.

2020 yılı Haziran ayında 13 milyar 73 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Haziran ayında 15 milyar 618 milyon TL faiz dışı açık

verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / MAYIS 2021

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

ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627

milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,3

artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat %25,2 artarak 103 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki

yılın aynı ayına göre %20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020

Mayıs ayında %74,3 iken, 2021 Mayıs ayında %80,0'a yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %13,1 azalarak 21 milyar 35 milyon

dolardan, 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde %74,5 iken, 2021 yılının aynı

döneminde %82,3'e yükseldi.  Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 408 milyon dolar olurken, bu

ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 152 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 106 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 835 milyon dolar ile İtalya, 715 milyon dolar ile

İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,6'sını oluşturdu. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan

ithalat 2 milyar 633 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 62 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 783 milyon dolar ile Almanya, 951

milyon dolar ile ABD, 933 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,5'ini oluşturdu.

Türkiye Ekonomisi



TURİZM /

MAYIS 2021

2021 yılının Mayıs ayında ülkemizi

ziyaret eden yabancı sayısında geçen

yılın aynı dönemine göre %3038,83 artış

kaydetti. Mayıs ayında ülkemize 936 bin

282 ziyaretçi geldi. 2021 yılı Ocak –

Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden

yabancı sayısında geçen yılın aynı

dönemine göre %14.27 azalma

kaydedildi. 2021 yılı Ocak – Mayıs

döneminde ülkemizi ziyaret eden

yabancı sayısı geçen yılın aynı

dönemine göre %14.27 azalma

göstererek 3 milyon 680 bin 55

seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye Ekonomisi



CARİ DENGE / MAYIS 2021

Ticaret Bakanlığının açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Mayıs ayında ihracat 16,5 milyar dolar, ithalat ise 20,6 milyar

dolar seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında dış ticaret açığı 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 51,5; enerji ithalatında yüzde 143,8 oranında artış yaşanmıştır.

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

Mart ayında ihracat fiyatlarında yüzde 9,2; ithalat fiyatlarında ise yüzde 23,9 artış gözlendi.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 12,3 puan düşerek 91,3 seviyesine düştü.

Nisan ayı itibariyle, cari işlemler açığı 1.712 milyon dolar olarak gerçekleşti.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Nisan ayı itibarıyla 32,7 milyar dolar seviyesindedir.

Nisan ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 56 ve 1.810 milyon dolar

seviyesindeyken; portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı 1.534 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/
HAZİRAN 2021

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken,

Haziran ayında %5,6 oranında artarak 97,8 değerine

yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici,

reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve

inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan

kaynaklandı.

 

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran

ayında %5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim

güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında

artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi

%6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret

sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 105,7

değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,6

oranında artarak 82,4 değerini aldı.

Türkiye Ekonomisi



TR61
BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

Bölge Ekonomisi



TURİZM/ MAYIS 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına

göre %3038,83 oranında bir artış göstererek 936 bin 282 olmuştur. Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları

sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

1-İstanbul %41,08 (384 630 )

2-Antalya %31,15 ( 291 653 )

3-Edirne %10,42 ( 97 546 )

4-Muğla %3,99 ( 37 386 )

5-İzmir %2,21 ( 20 732 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/ HAZİRAN 2021

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında,

Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara,

221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi.

Bölge Ekonomisi



ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 HAZİRAN dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 47.732.144,45 kWh

Su- 666.915,00 m³
Doğalgaz- 4.048.653,73 sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

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

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Nısan 2021

Bölge Ekonomisi



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ne göre, Haziran ayında miktar endeksleri, domateste 83,

sebzede 87 ve meyvede 126 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 206, sebzede 183 ve meyvede 234 oldu. Haziran ayı

endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % -0.26 ve sebzede % -11.41 azalırken, meyvede % 0.29 artış gösterdi. Geçen yılın

aynı ayına göre (yıllık) miktar endeksi domateste % -35.84, sebzede % -30.92 ve meyvede ise % -30.30 azaldı. Böylece miktar endekslerinde,

Kasım, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarından sonra Haziran ayında da aynı azalış eğilimi devam etti. Domates miktar endeksi, geçen yılın

Haziran ayına göre (yıllık) % -35.84’lük düşüş gösterirken, fiyat endeksi geçen yılın Haziran ayına göre (yıllık) % 49.00 arttı. Miktar

endeksindeki bu düşüş, son altı yılın ikinci en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını

gösterdi. Sebze miktar endeksi, geçen yılın Haziran ayına göre (yıllık) % -30.92 düşerken, fiyat endeksi geçen yılın Haziran ayına göre (yıllık)

% 29.27 arttı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en

yüksek fiyat artışını gösterdi.

Bölge Ekonomisi



ABD’de TÜFE Haziran’da aylık bazda %0,9 artarak son

13 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Bu dönemde yıllık

enflasyon %5,4’e yükselirken, gıda ve enerji hariç

çekirdek enflasyon da %4,5 düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmede, aşı uygulamalarının etkisiyle

ekonomik toparlanmanın ivme kazanması ve pandemi

kaynaklı kısıtlamaların gevşetilmesi etkili oldu. Hızlı

fiyat artışlarının yaşandığı harcama grupları arasında

ikinci el araçlar, giyim eşyaları, konaklama ve uçak

biletleri öne çıktı. Beklentileri aşan enflasyon verisinin

ardından piyasalar Fed’in para politikası duruşunda

değişiklik olup olmayacağı konusuna odaklandı. Fed

Başkanı Powell son değerlendirmesinde, ekonomide

tam bir toparlanma kaydedilene kadar enflasyonun

%2'lik uzun dönemli hedefin üzerinde seyretmesine

izin verileceğini açıklamıştı. St. Louis Fed Başkanı

James Bullard ise dün yaptığı konuşmada salgın

döneminde uygulamaya konan parasal desteklerin

geri çekilmesi için doğru zamanın geldiğini ifade etti.

Ekonomik Pariteler




