Eylül 2021

Türkiye Ekonomisi
ENFLASYON / EYLÜL 2021
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre
%19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 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, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence
ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler,
%23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları
itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile haberleşme ve %0,50 ile gıda ve
alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34
ile konut oldu. Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama
fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- AĞUSTOS 2021
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı
Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde
gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki
aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1
puanlık azalış ile %45,0 oldu. İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki
aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı
ise 0,1 puanlık azalış ile %51,2 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu
kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak
%22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda
işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2
seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir
önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin
kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi
azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat,
%55'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına
göre 1,0 puan azalarak %12,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına
göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 19 bin kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
SANAYİ ÜRETİMİ / AĞUSTOS 2021
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde,
2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi
sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı,
imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.

Türkiye Ekonomisi
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİEYLÜL 2021
Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143
oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut
satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve
%9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0
pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu
iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile
Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu. Konut satışları
Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalış
göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları
içinde ipotekli satışların payı %20,2 olarak
gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen
ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre %64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

Türkiye Ekonomisi
BÜTÇE DENGESİ- EYLÜL 2021
2021 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL ve bütçe açığı 23,6 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Eylül ayında 29 milyar 665 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Eylül ayında 23 milyar 586 milyon
TL açık vermiştir. 2020 yılı Eylül ayında 13 milyar 455 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Eylül ayında 9 milyar 478 milyon
TL faiz dışı açık verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi
DIŞ TİCARET / AĞUSTOS 2021
İhracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 23 milyar 175
milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat %25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal
olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında %52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi. OcakAğustos döneminde dış ticaret açığı %9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama
oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde %75,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,5'e yükseldi.

Türkiye Ekonomisi
TURİZM / AĞUSTOS 2021
2021 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %119,44 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen
yılın aynı ayına göre %119,44 oranında bir artış göstererek 3 982 168 olmuştur. Ağustos ayında ülkemize gelen 3 982 168
yabancı ziyaretçinin 20 883 ( % 0,52 )günübirlikçidir. Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş
yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %45,79 (1 823 263 )
2-İstanbul %25,18 ( 1 002 722 )
3-Edirne %8,87 ( 353 088 )
4-Muğla %6,20 ( 246 795 )
5-İzmir %3,18 ( 126 692 )
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %93,94 artış
kaydedilmiştir.

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/
EYLÜL 2021
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden
arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir
önceki aya göre %1,8 oranında arttı; Ağustos ayında 78,2
olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu. Geçen 12 aylık
döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu
endeksi Ağustos ayında 61,3 iken, Eylül ayında %2,2
oranında artarak 62,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme
ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos
ayında 78,6 iken, Eylül ayında %0,5 oranında artarak 79,0
oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik
durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 75,3 iken, Eylül
ayında %5,3 oranında artarak 79,3 oldu. Geçen 12 aylık
döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı
tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi
Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı.

Bölge Ekonomisi
TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)
İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI
OCAK- EYLÜL 2021

Bölge Ekonomisi
TURİZM/ AĞUSTOS 2021
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %93,94 artış kaydedilmiştir. 2021
yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %93,94 artış göstererek 14 070 771
olmuştur. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen 14 070 771 yabancı ziyaretçinin 52 454 (% 0,37) günübirlikçidir. Ocak-Ağustos
döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki
şekilde gerçekleşti.
1-Antalya %36,12 (5 081 752 )
2-İstanbul %34,50 (4 854 004 )
3-Edirne %11,19 (1 573 957 )
4-Muğla %4,57 (642 792 )
5-İzmir %2,85 (400 561 )

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

Bölge Ekonomisi
KONUT SATIŞI / ANTALYA/
AĞUSTOS 2021
Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %25,8 artarak 6
bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde
yabancılara yapılan konut satışının payı %4,5
oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk
sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı.
İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile
Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül
döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine
göre %43,2 artarak 37 bin 479 oldu. Eylül ayında
İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın
aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile
Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu
vatandaşları izledi.

Bölge Ekonomisi

ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ
Antalya OSB 2021 EYLÜL dönemi Elektrik-SuDoğalgaz Tüketim bilgileridir.
Elektrik- 49.679.352,384 kWh
Su- 721.351,00 m³
Doğalgaz- 4.177.410,62 Sm³

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ağustos 2021 (Adet)

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

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ağustos 2021 (Adet)

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

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı- Temmuz 2021

ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI

Bölge Ekonomisi
TARIM
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ağustos ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. 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. 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. 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. 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.

Ekonomik Pariteler
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin
değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı.
Raporda, ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim başında "ılımlı"
seviyede büyüdüğü, öte yandan bazı bölgelerde büyüme
hızının tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların ve delta
varyantının etkisiyle yavaşladığı ifade edildi. Ülkede istihdamda
kaydedilen iyileşmeye karşın, şirketlerin işçi bulma konusunda
zorluk yaşaması sebebiyle işgücü büyümesinin baskı altında
kaldığı da belirtildi. Ayrıca, çoğu bölgede fiyatlarda önemli
ölçüde yükseliş yaşandığı vurgulandı. Dün küresel borsalar
genelinde olumlu bir görünüm izlendi. Bu sabah Asya
borsalarında ise, Japon hisse senetleri yatırımcıların şirket
bilançolarına ve yükselen enflasyona odaklanmasıyla değer
kaybederken, Çin hisse senetleri düzenleyici kuruluşların
Evergrande’ye ilişkin açıklaması sonrasında alıcılı seyrediyor.

