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ENFLASYON / AĞUSTOS 2021

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

göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir

önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara

göre %15,78 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %1,79 ile

alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki

yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar

sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve

%10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına

göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile

gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile

ulaştırma oldu.  Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile

giyim ve ayakkabı ve %0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama

grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren

diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,31

ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı

Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,

%3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,27 ile lokanta ve

oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri,

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

Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın

Aralık ayına göre %10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre

%18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,14 artış

gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- TEMMUZ 2021

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

Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin

kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde

gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir

önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı

ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.  İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir

önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne

katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %51,2 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş

grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim

göstermeyerek %23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %31,3 oldu. Bu

yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan

azalarak %40,7 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında istihdam

edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet

sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat

sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %20,7'si

sanayi, %6,0'ı inşaat, %56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. İşsizlik oranı

bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak %12,1 oldu. 

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / TEMMUZ 2021

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik

ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı

ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9

ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve

dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı. Sanayinin alt

sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki

aya göre %1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,0

azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi

ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı. 

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- 

AĞUSTOS 2021

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki

yılın aynı ayına göre %17,0 azalarak 141 bin 400 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve

%17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre

İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 7

bin 731 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış

sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve

28 konut ile Ardahan oldu. Türkiye genelinde ipotekli

konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına

göre %64,0 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam

konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,4 olarak

gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut

satışı ve %20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut

satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu. 

Türkiye Ekonomisi



BÜTÇE DENGESİ-  AĞUSTOS 2021

2021 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 105,7 milyar TL, bütçe gelirleri 146,5 milyar TL ve bütçe fazlası 40,8 milyar

TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ağustos ayında 40 milyar 837

milyon TL fazla vermiştir. 2020 yılı Ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ağustos ayında 54

milyar 494 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. 

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / TEMMUZ 2021

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve

tütünde %25,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %32,0, yakıtlarda %71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,7 arttı. İhracat miktar

endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,2, ham

maddelerde (yakıt hariç) %1,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, yakıtlarda %29,8 arttı.

Türkiye Ekonomisi



TURİZM / TEMMUZ 2021

2021 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %367,45 artış kaydedilmiştir. 2021 yılı

Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %367,45 oranında bir artış göstererek 4 360 952

olmuştur. Temmuz ayında ülkemize gelen 4 360 952 yabancı ziyaretçinin 11 439 ( 0.26% )günübirlikçidir. Temmuz ayında ülkemize

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

1-Antalya %40,62 (1 771 363 )

2-İstanbul %25,93 ( 1 130 999 )

3-Edirne %13,98 ( 609 563 )

4-Muğla %5,58 ( 243 246 )

5-İzmir %3,58 ( 156 241 )

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %85,44 artış

kaydedilmiştir. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %85,44 artış

göstererek 10 088 603 olmuştur. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 10 088 603 yabancı ziyaretçinin 31 571 (0.31%)

günübirlikçidir. Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu

iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul %38,17 (3 851 282 ), Antalya %32,30 (3 258 489 ), Edirne %12,10 (1 220 869 ), Muğla %3,93 (395 997 )

ve İzmir %2,71 (273 869 ) olarak gerçekleşti. 

Türkiye Ekonomisi



CARİ DENGE / AĞUSTOS 2021

Ticaret Bakanlığının açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Ağustos ayında ihracat 18,9 milyar dolar, ithalat ise 23,2

milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

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

Ağustos ayında motorlu kara taşıtlar ihracatı yüzde 62,9; enerji ithalatında yüzde 105 oranında artış yaşanmıştır.

Temmuz ayı ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 ithalat miktar endeksi ise yüzde 10,3 oranında azaldı.

Temmuz ayında ihracat fiyatlarında yüzde 14,6; ithalat fiyatlarında ise yüzde 30,3 artış gözlendi.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 12,5 puan düşerek 91,6 seviyesine geriledi.

Temmuz ayı itibariyle, cari işlemler açığı 683 milyon dolar olarak gerçekleşti.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Temmuz ayı itibarıyla 27,8 milyar dolar seviyesindedir.

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

1.030, 1.933 ve 1.921 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/
AĞUSTOS 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından

hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven

endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında

azaldı; Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78,2

oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin

maddi durumu endeksi Temmuz ayında 57,9 iken, Ağustos

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

döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi

Temmuz ayında 79,8 iken, Ağustos ayında %1,4 oranında

azalarak 78,6 oldu.  Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel

ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83,2 iken,

Ağustos ayında %9,6 oranında azalarak 75,3 oldu. Geçen 12 aylık

döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim

mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Temmuz ayında

97,0 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 97,7 oldu. 

Türkiye Ekonomisi



TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

OCAK- TEMMUZ 2021

Bölge Ekonomisi



TURİZM/ TEMMUZ 2021

2021 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %367,45 artış kaydedilmiştir. Emniyet Genel

Müdürlüğün'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre

%367,45 oranında bir artış göstererek 4 360 952 olmuştur. Temmuz ayında ülkemize gelen 4 360 952 yabancı ziyaretçinin 11 439 ( 0.26%

)günübirlikçidir. Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında

ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

1-Antalya %40,62 (1 771 363 )

2-İstanbul %25,93 ( 1 130 999 )

3-Edirne %13,98 ( 609 563 )

4-Muğla %5,58 ( 243 246 )

5-İzmir %3,58 ( 156 241 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/

AĞUSTOS 2021

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,7

artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut

satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile

İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı

ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut

satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova

izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-

Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı

dönemine göre %47,6 artarak 30 bin 849 oldu.

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911

konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900

konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu,

313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt

vatandaşları izledi. 

Bölge Ekonomisi



ANTALYA OSB ENERJİ TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 AĞUSTOS dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 50.919.532,59 kWh

Su- 823.103,00 m³
Doğalgaz- 4.134.650,66 sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

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

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Haziran 2021

Bölge Ekonomisi



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ağustos ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Ağustos ayında miktar endeksleri,

domateste 19, sebzede 28 ve meyvede 64 olarak gerçekleşti. Fiyat endeksleri ise domateste 209, sebzede 239 ve meyvede 424 olarak

gerçekleşti. Domates fiyat endeksi ise geçen yılın Ağustos ayına göre (yıllık) % 75.93’lük artış gösterirken, bu artış 2018 yılından sonraki en

yüksek Ağustos ayı artışı oldu. Ağustos ayı yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki %-1.11’lik azalışa karşılık fiyat endeksinde

%66.45’lik artış oldu. Fiyattaki bu artış son 6 yılın Ağustos ayı rekoru olarak kaydedildi. Meyve miktar endeksindeki yıllık % -0.10’luk azalışa

karşılık fiyat endeksi %61.63’lük artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış da son 6 yılın rekoru oldu. Ağustos ayı endeksleri miktarda bir

önceki aya göre (aylık) domateste %-37.97, sebzede %-24.81 ve meyvede ise % -19.79 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) endeks

domateste % -14.77, sebzede % -1.11 ve meyvede % -0.10 azalırken, miktar endekslerindeki azalış eğilimi Ağustos ayında da devam etti. 

 Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2021 Ağustos ayında bir

önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti: 

Bölge Ekonomisi



ABD’de açıklanan Ağustos ayı tüketici

enflasyonu verileri piyasa beklentilerinin

altında gerçekleşerek fiyatlardaki artışın

yavaşladığını işaret etti. Ülkede yıllık TÜFE

enflasyonu Ağustos’ta %5,3 ile beklentiler

paralelinde gerçekleşirken, aylık TÜFE

enflasyonu %0,3 ile %0,4 olan tahminlerin

altında açıklandı. Bu dönemde enerji ve gıda

hariç çekirdek TÜFE de tahminlerden yavaş

arttı. Açıklanan veriler enflasyondaki artışların

geçici olduğu düşüncesini desteklerken,

Fed’in varlık alımlarını azaltmaya

öngörülenden hızlı başlayabileceği

yönündeki kaygıları azalttı. Borsa endeksleri

günü düşüşle tamamlarken, ABD 10 yıl vadeli

Hazine tahvilinin faizi de 4 baz puan geriledi. 

Ekonomik Pariteler




