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ENFLASYON / ARALIK 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08

ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına

göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna

karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95

ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,13 ile eğitim, %3,55 ile sağlık ve %3,65 ile

haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,49 ile ulaştırma, %16,54 ile ev eşyası, %15,99

ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33

maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve

tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,89, bir önceki yılın aynı ayına göre

%34,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,55 artış gerçekleşti. 

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- KASIM 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi

oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228

bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu. İşgücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi

artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta

işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir

önceki aya göre 1,2 puan artarak %42,8 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin

kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,1'i tarım, %21,6'sı sanayi,

%6,1'i inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı

Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel

işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak %10,9 oldu. İşsiz sayısı bir

önceki yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan

artarak %46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı

ayına göre 3,4 puan artarak %52,1 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi olarak gerçekleşti. Kasım ayında

sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına

göre 0,7 puan azalarak %29,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak

%17,9 oldu. 

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- EKİM 2021

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / KASIM 2021

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir

önceki yılın aynı ayına göre %7,5, imalat sanayi sektörü endeksi %12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü

endeksi %4,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya

göre %1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı. 

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- ARALIK 2021

Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre %0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı

ve %18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde konut

satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve %17,2 ile en

yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en

az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,3 artış göstererek 45

bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021

yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,7 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre %98,4 artarak 181 bin 243 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3

artışla 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,3 olarak gerçekleşti.  Türkiye genelinde ilk el konut

satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %108,0 artarak 76 bin 747 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın

aynı dönemine göre %1,7 azalışla 461 bin 523 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı %30,9 olarak gerçekleşti. 
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BÜTÇE DENGESİ-  ARALIK 2021

2021 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar TL, bütçe gelirleri 135,1 milyar TL ve bütçe açığı 145,7

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 271,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 136,8 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Aralık ayında 43 milyar 239 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Aralık ayında

145 milyar 743 milyon TL açık vermiştir. 2020 yılı Aralık ayında 38 milyar 350 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Aralık

ayında 136 milyar 783 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Verinin devamı için; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/3/2022/01/2021-Yili-Aralik-Ayi-Aylik-Butce-Gerceklesmeleri-Raporu.pdf

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / KASIM 2021

TÜİK geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 26

milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,8 artarak

203 milyar 94 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Kasım

ayında %27,0 artarak 15 milyar 667 milyon dolardan, 19 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %26,1

artarak 16 milyar 35 milyon dolardan, 20 milyar 213 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 315 milyon

dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %26,5 artarak 40 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama

oranı %98,4 oldu. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın

ithalatı karşılama oranı 2020 Kasım ayında %76,1 iken, 2021 Kasım ayında %79,9'a yükseldi. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %13,2 azalarak 45 milyar 329

milyon dolardan, 39 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde %77,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,8'e

yükseldi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Kasım ayında imalat sanayinin payı %94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve

taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu. Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık

sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Kasım ayında ara mallarının

payı %79,4, sermaye mallarının payı %12,0 ve tüketim mallarının payı %8,4 oldu. İthalatta, 2021 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %77,2, sermaye mallarının

payı %13,3 ve tüketim mallarının payı %9,4 oldu. Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi

sırasıyla; 1 milyar 479 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 373 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 215 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,3'ünü oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 545

milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 208 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 372 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 324 milyon dolar ile İtalya ve 9

milyar 970 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.  İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan

ithalat 3 milyar 38 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 866 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 189 milyon dolar ile

ABD, 1 milyar 123 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,8'ini oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı.

Çin'den yapılan ithalat 29 milyar 100 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 576 milyon dolar ile Rusya, 19 milyar 742 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar

704 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 429 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,8'ini oluşturdu.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / KASIM 2021

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Kasım 2021
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TURİZM / KASIM 2021

2021 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı

sayısında geçen yılın aynı ayına göre %111,51 artış

kaydedilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan

geçici verilere göre; 2021 yılı Kasım ayında Ülkemizi

ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre

%111,51 oranında bir artış göstererek 1 763 982

olmuştur. Kasım ayında ülkemize gelen 1 763 982

yabancı ziyaretçinin 10 241 ( 0.58% )günübirlikçidir.

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en

çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller

sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

1-İstanbul %56,55 (997 620 )

2-Antalya %14,54 ( 256 490 )

3-Edirne %12,93 ( 228 069 )

4-Şırnak %2,08 ( 36 651 )

5-Kırklareli %1,63 ( 28 764 )

Türkiye Ekonomisi



CARİ DENGE / KASIM 2021

2021 yılının Kasım ayında ihracat 21,5 milyar dolar, ithalat ise 26,9 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kasım ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 8,9 azalırken; enerji ithalatında yüzde 160,3 oranında artış yaşanmıştır.

Ekim ayı ihracat miktar endeksi yüzde 7,3 artmış, ithalat miktar endeksi ise yüzde 18,8 oranında azalmıştır.

Ekim ayında ihracat fiyatlarında yüzde 12,0; ithalat fiyatlarında ise yüzde 39,0 artış gözlenmiştir.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 19,1 puan düşerek 79,2 seviyesine gerilemiştir.

Ekim ayı itibariyle, cari işlemler dengesi 3156 milyon dolar fazla verdi.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Ekim ayı itibarıyla 15,4 milyar dolar seviyesindedir.

Ekim ayında doğrudan yabancı yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri 337 milyon dolar seviyesindeyken, portföy yatırımları

ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye çıkışları sırasıyla 2.220 ve 2.444 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ekim ayında doğrudan yabancı yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri 337 milyon dolar seviyesindeyken, portföy yatırımları

ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye çıkışları sırasıyla 2.220 ve 2.444 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

ARALIK- OCAK 2021

Bölge Ekonomisi



TURİZM/ KASIM 2021

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %89,61 artış kaydedilmiştir. 2021

yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %89,61 artış göstererek 22 819 746 olmuştur.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen 22 819 746 yabancı ziyaretçinin 86 509 (0.38%) günübirlikçidir. Ocak-Kasım döneminde

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

gerçekleşti. 

1-Antalya %37,56 (8 572 170 )

2-İstanbul %34,97 (7 980 311 )

3-Edirne %9,98 (2 277 803 )

4-Muğla %4,50 (1 027 288 )

5-İzmir %2,61 (596 291 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/ ARALIK 2021

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre

%43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları

içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,9 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut

satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile

Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan

konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına

göre %77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara

yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile

İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya,

489 konut satışı ile Ankara izledi. Ülke uyruklarına göre 2021

yılında en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. İran

vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı.

İran'ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya

Federasyonu vatandaşları izledi. İran vatandaşları 2021 yılı Aralık

ayında ise Türkiye'den bin 462 konut satın aldı. İran vatandaşlarını

sırasıyla bin 39 konut ile Irak, 885 konut ile Rusya izledi.

Bölge Ekonomisi

Uyruklara göre konut satışı, İlk 20 ülke, 2021 



ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 ARALIK dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 44.100.313,66 kWh

Su- 563.191,00 m³
Doğalgaz- 4.529.986,93 Sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

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

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (Bin TL) - Kasım 2021
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ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM- ARALIK 2021

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Aralık ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören

domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre ve

geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti: 

Bölge Ekonomisi

Aralık ayında miktar endeksleri, domateste 81, sebzede 91 ve meyvede 84 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 236, sebzede

383 ve meyvede 399 olarak yansıdı. Aralık ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % 13.56, sebzede % 6.03 ve

meyvede ise % 5.86 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % 65.44, sebzede % 40.68 ve meyvede ise %

36.96 artış gösterdi. Miktar endekslerindeki değişimler, Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da arttı. Domates, sebze ve meyvedeki

yıllık miktar artışları, son altı yılın rekor artışları oldu. Domates fiyat endeksi geçen yılın Aralık ayına göre (yıllık) % -7.15 azalırken, bu azalış

son altı yılın en düşük ikinci Aralık ayı değişimi oldu. Aralık ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki % 40.68’lık

artışa karşılık fiyat endeksi % 24.78’lik artış gösterdi. Bu artış, son 6 yılın en yüksek dördüncü Aralık ayı artışı oldu. Bir önceki aya göre

(aylık) sebze miktar ve fiyat endeksleri değişimi, Aralık ayında 2019 ve 2020 yıllarının ortalamasında gerçekleşti. Miktar endeksindeki aylık

% 6.03’lük artışa karşılık fiyatlar % 22.22’lik artış gösterdi. Sebze işlemlerinde Aralık ayları itibariyle son üç yılın miktarda ve fiyatta 2019

yılından sonraki en iyi yılı 2021 oldu.
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TCMB politika faizini %14 seviyesinde tuttu. 
Merkezi yönetim brüt borç stoku 2021 yılı sonu itibarıyla 2,7 trilyon TL oldu. 

ABD'de 15 Ocak ile biten haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 286 bin kişi ile 220 bin kişi olan piyasa beklentisinin üzerinde

gerçekleşerek son 13 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede Philadelphia Fed imalat endeksi de Ocak’ta bir önceki aya göre 7,8 puan

yükselerek 23,2 ile beklentilerin üzerinde değer aldı. ABD’de Aralık ayında ikinci el konut satışları ise yüksek fiyatların da etkisiyle aylık bazda

%4,6 azalarak 6,18 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, bu sabah Asya borsalarında da aşağı

yönlü bir seyir izleniyor. ECB’nin Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Politika faizinin sabit tutulduğu toplantının

tutanaklarında, ECB yetkililerinin enflasyon görünümü konusunda görüş ayrılıkları yaşadıkları gözlendi. Euro Alanı’nda yıllık TÜFE enflasyonu

Aralık’ta nihai verilere göre %5 düzeyinde açıklanmıştı. ECB Başkanı Lagarde dünkü açıklamasında, Fed’in yaptığı gibi hızlı tepki vermemek

için nedenleri olduğunu ifade ederek, enerji fiyatlarının düşmesi ve arz kısıtlarının etkilerinin azalmasıyla 2022 yılında Bölge’de enflasyonun

gerileyeceğini öngördü. TCMB dün gerçekleştiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini piyasa beklentisi paralelinde %14

düzeyinde tuttu. Toplantının ardından yayımlanan metinde, para politikasının birikimli etkilerinin yakından izlenildiği belirtilirken, fiyat

istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir

politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürüttüğü ifade edildi. Kurul ayrıca, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan

adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördüğünü belirtti. Hazine ve

Maliye Bakanlığı dün merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık 2020’de 1.812,8 milyar TL olan merkezi yönetim

brüt borç stoku Aralık 2021 sonu itibarıyla 2.747,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Borç stokunun %66’sı döviz cinsi borçlardan oluştu. BIST-

100 endeksi dün %1,36 oranında gerileyerek günü 2.014 düzeyinde tamamladı. TCMB’nin politika faizi kararının ardından günü sınırlı

düşüşle 13,35 düzeyinde tamamlayan USD/TL kuru bu sabah yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bugün veri gündeminde Euro Alanı’nda ve yurt

içinde Ocak ayına ilişkin tüketici güveni endeksi verileri öne çıkıyor. 



Ekonomik Pariteler




