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ENFLASYON / HAZİRAN 2021

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

%1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı

ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış

gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün

grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük

olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,41 ile haberleşme, %8,54 ile giyim

ve ayakkabı ve %10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı

ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,92 ile gıda

ve alkolsüz içecekler, %24,62 ile ulaştırma ve %22,70 ile ev eşyası oldu.

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %2,13 ile giyim ve ayakkabı ve %0,06

ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz

ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,02 ile alkollü içecekler

ve tütün, %0,12 ile haberleşme, %0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler ve

%0,41 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın

yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,07 ile konut, %2,77 ile gıda ve

alkolsüz içecekler ve %2,72 ile lokanta ve oteller oldu.  Temmuz 2021'de,

endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında

düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- HAZİRAN 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021

yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399

bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde

gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir

önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam

oranı ise 0,9 puanlık artış ile %44,9 oldu. İşgücü 2021 yılı Haziran ayında

bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi,

işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %50,2 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya

göre 0,2 puanlık azalışla %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6

oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre

0,6 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında istihdam

edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi,

sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet

sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,8'i

sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / HAZİRAN 2021

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına

göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

sektörü endeksi %13,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri

incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1

azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

sektörü endeksi %0,3 azaldı. Takvim etkisinden

arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir

önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki

çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış

sanayi üretimi ise %1,6 arttı. 

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- 

TEMMUZ 2021

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre %53,0 azalarak 107 bin 785

oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı

ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına

göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve %9,8 pay ile

Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve %5,4 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut

ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt

oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında ipotekli konut

satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %84,3 azalış

göstererek 20 bin 553 oldu. Toplam konut satışları içinde

ipotekli satışların payı %19,1 olarak gerçekleşti. İpotekli

satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve %21,2 pay ile

ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1

konut ile Hakkari oldu. Ocak-Temmuz döneminde konut

satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,7

azalışla 660 bin 595 olarak gerçekleşirken ipotekli konut

satışı %68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise

%17,3 artışla 535 bin 874 oldu. Bu dönemde ilk defa

satılan konutlar %24,5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut

satışları %21,8 azalışla 460 bin 45 olarak 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 / HAZİRAN 2021

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve

tütünde %25,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %27,0, yakıtlarda %71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,2 arttı. İhracat birim

değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %10,6 arttı. İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre %32,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %33,3, yakıtlarda

%42,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %39,9 arttı. İhracat miktar endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine

göre %53,8 arttı. İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,

gıda, içecek ve tütünde %14,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %57,8, yakıtlarda %54,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %20,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %25,6 arttı. İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre %11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %29,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt

hariç) %11,8, yakıtlarda %49,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,9 arttı. İthalat miktar endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki

yılın ikinci çeyreğine göre %19,8 arttı.

Türkiye Ekonomisi



TURİZM / II. ÇEYREK NİSAN - HAZİRAN

Turizm geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep

telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %73,1'i yabancı ziyaretçilerden, %26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş

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

2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye Ekonomisi



CARİ DENGE / HAZİRAN 2021

2021 yılının Haziran ayında ihracat 19,8 milyar dolar, ithalat ise 22,6 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında dış ticaret açığı 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Haziran ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 13,0; enerji ithalatında yüzde 131,0 oranında artış yaşanmıştır.

Mayıs ayı ihracat miktar endeksi yüzde 46,6 ithalat miktar endeksi ise yüzde 19,3 oranında arttı.

Mayıs ayında ihracat fiyatlarında yüzde 13,1; ithalat fiyatlarında ise yüzde 29,1 artış gözlendi.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 13,0 puan düşerek 91,6 seviyesine geriledi.

Mayıs ayı itibariyle, cari işlemler açığı 3.081 milyon dolar olarak gerçekleşti.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Mayıs ayı itibarıyla 31,9 milyar dolar seviyesindedir.

Mayıs ayında doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 304,

836 ve 3.337 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/
TEMMUZ 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim

anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden

arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir

önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Haziran ayında

81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu. Geçen 12

aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi

durumu endeksi Haziran ayında 61,0 iken, Temmuz

ayında %5,1 oranında azalarak 57,9 oldu. Gelecek 12

aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi

endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında %3,8

oranında azalarak 79,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme

ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi

Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında %3,3

oranında azalarak 83,2 oldu. 

Türkiye Ekonomisi



TR61
BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

Bölge Ekonomisi



TURİZM/ II. ÇEYREK: NİSAN - HAZİRAN, 2021

2021 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %853,4 artış kaydedilmiştir. 2021 yılı Ocak-

Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %27,07 artış kaydedilmiştir. Haziran ayında

ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde

gerçekleşti:

1-Antalya %37,69 (771 708 )

2-İstanbul %33,44 ( 684 621 )

3-Edirne %11,09 ( 227 152 )

4-Muğla %5,36 ( 109 775 )

5-İzmir %2,90 ( 59 340 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/

TEMMUZ 2021

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın

aynı ayına göre %64,0 artarak 4 bin 495 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz

ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul

aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile

Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut

satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa

izledi. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara

yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı

dönemine göre %46,9 artarak 24 bin 983 oldu.

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den

712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla,

619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya

Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 198

konut ile Almanya vatandaşları izledi. 

Bölge Ekonomisi



ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 TEMMUZ dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 46.553.707,579kWh

Su- 707.825,00 m³
Doğalgaz- 3.569.139,63 sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

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

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Mayıs 2021

Bölge Ekonomisi



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ne göre, Temmuz ayında miktar endeksleri, domateste 31,

sebzede 37 ve meyvede 79 olarak, fiyat endeksleri ise domateste 168, sebzede 212 ve meyvede 355 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı

endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % -62.24, sebzede % -57.06 ve meyvede ise % -36.87 azalırken, geçen yılın aynı ayına

göre (yıllık) ise domateste % -39.19, sebzede % -27.82 ve meyvede ise % -25.96 azalış gösterdi. Böylece miktar endekslerinde, Kasım, Şubat,

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

ayına göre (yıllık) % -39.19 düşerken, fiyat endeksi geçen yılın Temmuz ayına göre (yıllık) % 37.32’lik artış gösterdi. Miktar endeksindeki bu

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

Bölge Ekonomisi



ABD’de üretici fiyatları Temmuz’da aylık bazda

%1 yükselerek %0,6 olan piyasa beklentilerinin

üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde gıda ve

enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek ÜFE

artışı da aylık bazda %1 ile beklentilerin üzerine

çıktı. Temmuz ayında yıllık ÜFE enflasyonu da

%7,8 ile on yılı aşkın sürenin en yüksek artışını

kaydetti. ABD’de 7 Ağustos ile biten haftada

işsizlik maaşına başvuranların sayısı yaklaşık 12

bin kişi azalarak 375 bin düzeyinde gerçekleşti.

ABD’de Çarşamba günü açıklanan verilerin

TÜFE enflasyonunun artış hızının yavaşladığına

işaret etmesi, ÜFE verilerindeki yüksek seyrin

Fed kararı beklentileri üzerinde yaratabileceği

etkileri sınırlandırdı. İşsizlik maaşı başvurularının

istihdam piyasasındaki toparlanmaya yönelik

olumlu sinyaller vermesi de dün ABD hisse

senedi piyasaları üzerinde olumlu etki yarattı.

Ekonomik Pariteler




