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ENFLASYON / OCAK 2022

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10,

bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre

%48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti. Yıllık en

düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki

yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla

%18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu.

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

gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz

içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022

yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve

ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16

ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık,

2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla,

%21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev

eşyası oldu. Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38

maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin

ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise

artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün

ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,49,

bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre

%42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,91 artış gerçekleşti. 

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- ARALIK 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794

bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki

aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %47,0 oldu. İşgücü 2021 yılı Aralık ayında bir

önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,9 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş

grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla %20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla %34,1 oldu. Bu

yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %43,0 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında istihdam

edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 10 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi,

hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,8'i tarım, %21,7'si sanayi, %6'sı inşaat, %55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan

artarak %22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı

%18,7 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak %11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına

göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak %46,0

oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına

göre 4,0 puan artarak %51,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olarak gerçekleşti. Aralık ayında

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

aynı ayına göre 0,1 puan azalarak %27,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5

puan artarak %18,3 oldu.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- ARALIK 2021

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / ARALIK 2021

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

önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

sektörü endeksi %6,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir

önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü

endeksi %0,6 arttı. 

Türkiye Ekonomisi



İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ / ARALIK 2021

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme

endeksi %20,35, işçilik endeksi %1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %85,77, işçilik endeksi %24,01 arttı. Bina inşaatı maliyet

endeksi, bir önceki aya göre %15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %19,88, işçilik endeksi %1,35 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %85,01, işçilik endeksi %23,99 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya

göre %17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %21,91, işçilik endeksi %1,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın

aynı ayına göre malzeme endeksi %88,23, işçilik endeksi %24,10 arttı. 

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- OCAK 2022

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı

ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir

izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut

satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69,4 artış göstererek 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,6 olarak

gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 70 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde

diğer satışların payı %79,4 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,2 artarak 27 bin 203

oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,8 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre

%26,5 artış göstererek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında

bir önceki yılın aynı ayına göre %56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara

izledi. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu

vatandaşları izledi.

Türkiye Ekonomisi



BÜTÇE DENGESİ-  OCAK 2022

2022 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL ve bütçe fazlası 30 milyar TL

olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 131,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 44,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak ayında 24 milyar 154 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak ayında 30 milyar 44

milyon TL fazla vermiştir. 2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ocak ayında 44 milyar

276 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 145 milyar 958 milyon TL olarak

gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 14 milyar 231 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 131 milyar 727 milyon TL olarak

gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / ARALIK 2021

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,5,

ham maddelerde (yakıt hariç) %15,9, yakıtlarda %57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı. İhracat birim değer endeksi 2021 yılı

dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %9,4 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre %9,5 arttı. İhracat miktar endeksi Aralık

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,6, ham maddelerde (yakıt hariç)

%3,1, yakıtlarda %25,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %16,5 arttı. İhracat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın

dördüncü çeyreğine göre %15,1 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre %21,7 arttı. İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı

ayına göre %25,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %21,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %45,1, yakıtlarda %112,7 ve

imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,4 arttı. İthalat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre

%31,2 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre %25,4 arttı. İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir

önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,0, yakıtlarda %22,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,

tütün hariç) %7,0 arttı. İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %5,7 azaldı. Endeks, 2021 yılında bir

önceki yıla göre %1,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Kasım ayında 151,0 olan ihracat miktar endeksi %5,2 artarak,

2021 Aralık ayında 158,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Aralık ayında 137,4 olan ihracat miktar endeksi %17,1 artarak, 2021

Aralık ayında 160,8 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Kasım ayında 114,8 olan ithalat miktar endeksi %0,8 artarak, 2021

Aralık ayında 115,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Aralık ayında 119,9 olan ithalat miktar endeksi %3,3 artarak, 2021 Aralık

ayında 123,9 oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Aralık ayında 97,6 olarak elde

edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,8 puan azalarak, 2021 yılı Aralık ayında 82,8 oldu. Dış ticaret haddi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı

dönemine göre 16,1 puan azalarak 81,1 oldu. 2021 yılında ise, önceki yıla göre 12,5 puan azalarak 85,9 oldu.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / ARALIK 2021

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Aralık 2021

Türkiye Ekonomisi



TURİZM - IV.ÇEYREK: 
EKİM-ARALIK VE YILLIK, 2021

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar

oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,1'i yabancı ziyaretçilerden, %19,9'u ise yurt dışında ikamet

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

harcamaların 5 milyar 883 milyon 106 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 748 milyon 268 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2021 yılında bir önceki yıla göre %103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin

dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın

aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %202,5, tur hizmetleri harcaması %162,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması

%143,5 arttı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış tur hizmetleri harcamalarında oldu. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların

ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 43 dolar oldu. Yıllık olarak

değerlendirildiğinde; geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında

ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.  Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki

yılın aynı çeyreğine göre %97,5 artarak 9 milyon 50 bin 112 kişi oldu. Bunların %83'ünü 7 milyon 511 bin 28 kişi ile yabancılar, %17'sini ise 1 milyon

539 bin 84 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %85,5

artarak 29 milyon 357 bin 463 kişi oldu. Bunların %81,5'ini 23 milyon 940 bin 21 kişi ile yabancılar, %18,5'ini ise 5 milyon 417 bin 442 kişi ile yurt

dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %68,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler"

amacıyla ziyaret etti.  Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı

çeyreğine göre %276,4 artarak 696 milyon 183 bin dolar oldu. Bunun 677 milyon 89 bin dolarını kişisel, 19 milyon 94 bin dolarını ise paket tur

harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolar oldu. Bunun

1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye Ekonomisi



TURİZM - IV.ÇEYREK: 
EKİM-ARALIK VE YILLIK, 2021

Türkiye Ekonomisi

Ziyaretçi türüne göre turizm geliri, IV. Çeyrek, 2021       Kişi başı ortalama harcama, IV. Çeyrek, 2021



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/ ŞUBAT 2022

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 %2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat

ayında 71,2 oldu. 

Türkiye Ekonomisi



TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

OCAK 2022

Bölge Ekonomisi



TURİZM/ ARALIK 2021

2021 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %170,62 artış kaydedilmiştir. Emniyet Genel

Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %170,62

oranında bir artış göstererek 1 892 520 olmuştur. Aralık ayında ülkemize gelen 1 892 520 yabancı ziyaretçinin 2 782 ( 0.15% )günübirlikçidir.

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

şekilde gerçekleşti: 

1-İstanbul %55,20 (1 044 693 )

2-Edirne %17,00 ( 321 806 )

3-Antalya %8,72 ( 164 998 )

4-Artvin %2,56 ( 48 396 )

5-Şırnak %2,31 ( 43 714 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/ OCAK 2022

Yabancılara Ocak ayında 4 bin 186 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre %56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam

konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı

%4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin

771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut

satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi.

Bölge Ekonomisi

Uyruklara göre konut satışı, İlk 20 ülke



ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2022 OCAK dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 39.970.177,84 kWh

Su- 505.497,00 m³
Doğalgaz- 4.063.601,2 Sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

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

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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

Bölge Ekonomisi

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

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



TARIM- OCAK 2022

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak 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, 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre ve

geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti:

Bölge Ekonomisi

Ocak ayında miktar endeksleri, domateste 65, sebzede 71 ve meyvede 79 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 410, sebzede

575 ve meyvede 393 olarak yansıdı. Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % 20.45, sebzede % 22.35 ve

meyvede ise % 5.91 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % 36.43, sebzede % 32.95 ve meyvede ise %

46.04 arttı. Miktar endekslerindeki değişimler, aylıkta toplu biçimde azalırken yıllıkta toplu biçimde artış gösterdi. Bu değişimler, tüm

kalemlerde son 7 yılın Ocak ayları için dikkat çekici oldu. Özellikle fiyat endekslerindeki yıllık değişimler domateste rekor artış, sebzede

rekora yakın artış ve meyvede ise rekor düşüş olarak gerçekleşti. Domates fiyat endeksi, geçen yılın Ocak ayına göre (yıllık) % 142.87’lik

artış gösterirken. Bu artış, son 7 yılın açık ara yükseliş rekoru oldu. Ocak ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki %

32.95’lik artışa rağmen fiyat endeksi % 107.31 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı artışı oldu. Meyve miktar

endeksindeki yıllık % 46.04’lük artışa karşılık fiyat endeksi % 1.32 azaldı.



Ekonomik Pariteler
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim küresel piyasaları baskılamaya devam ediyor. 
TCMB politika faizini %14 seviyesinde tuttu. 

ABD'de 12 Şuba t ile biten hafta da işsizlik maaşına baş vuranların sayısı 248 bin kişi ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede Philadelphia Fed imalat endeksi Şubat’ta bir önceki aya göre 7,2 puan gerileyerek 16 ile beklentilerin altında kaldı. ABD’de

yeni konut başlangıçları da Ocak’ta aylık bazda %4,1 düşerek 1,64 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. Dün küresel hisse senedi

piyasalarında Rusya’nın Ukrayna’nın sınır köyüne saldırdığı yönündeki haber akışı sonucu artan jeopolitik risklerin etkisiyle

düşüşler görüldü. Jeopolitik gelişmelerin altın talebini artırmasının etkisiyle altın fiyatlarında görülen yükseliş devam etti. Ons altın

dün seans içerisinde Haziran 2021’den bu yana ilk kez 1.900 USD seviyesine ulaştıktan sonra günü %1,6 yükselişle tamamladı. Öte

yandan, Brent türü ham petrol fiyatları artan gerilime karşın İran ile yapılan görüşmelerden alınan pozitif haber akışının küresel arzı

artıracağı beklentileriyle %1,9 düşerek 93 USD seviyesine geriledi. Bu sabah Asya borsalarında aşağı yönlü bir seyir izleniyor. TCMB

dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini piyasa beklentisi paralelinde %14 düzeyinde tuttu.

Toplantının ardından yayımlanan metinde, para politikasının birikimli etkilerinin ya kında n izlendiği; fiyat istikrarının sürdürülebilir

bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik edici geniş kapsamlı bir politika

çerçevesi gözden geçirme sürecinin yürütüldüğü ifade edildi. Kurul ayrıca, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin

güçlenerek devam etmesinin fiyat istikrarı için önem arz ettiğini, bu hedefe ulaşmak için de uzun vadeli TL yatırım kredilerinin

önemli rol oynayacağını belirtti. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlarla birlikte enflasyonda

baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağına dair öngörüsünü de yineledi. 
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