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ENFLASYON / ŞUBAT 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir

önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre

%54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Yıllık en

düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki

yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla

%22,24 ile eğitim, %26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu.

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

gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile

gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı

Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve

ayakkabı, %0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise

sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,00 ile ev eşyası, %6,39

ile sağlık oldu. Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53

maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin

ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise

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

ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,87,

bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre

%47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %24,54 artış gerçekleşti. 

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- OCAK 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin

kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı %10,3

iken kadınlarda ise %13,6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29

milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %63,8 iken kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile

%52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %34,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta

işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,4, kadınlarda ise %27,6

olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık

ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,3 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam,

potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %22,9 oldu. Zamana bağlı

eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,0 olarak tahmin edildi. 
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İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- OCAK 2022
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SANAYİ ÜRETİMİ / OCAK 2022

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki

yılın aynı ayına göre %8,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%5,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre

%11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

Türkiye Ekonomisi



İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ / OCAK 2022

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,24 bir önceki yılın aynı ayına göre %79,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme

endeksi %10,12, işçilik endeksi %33,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %98,20, işçilik endeksi %41,02 arttı. Bina inşaatı

maliyet endeksi, bir önceki aya göre %14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %9,20, işçilik endeksi

%34,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %95,54, işçilik endeksi %41,09 arttı.  Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık

%87,22, aylık %16,63 arttı. 
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- ŞUBAT 2022

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı

ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir

izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Şubat

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,5 artışla 185 bin 893 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki

yılın aynı ayına göre %35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat

döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,9 artışla 38 bin 71 oldu. Türkiye genelinde diğer konut satışları

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 artarak 77 bin 699 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-

Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,9 artışla 147 bin 822 oldu. İlk el konut satış sayısı 28 bin 897

olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında 68 bin 690 konut el değiştirdi. 
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BÜTÇE DENGESİ-  ŞUBAT 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 Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737

milyon TL fazla vermiştir. 2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Şubat ayında 113

milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 200 milyar 818 milyon TL olarak

gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 43 milyar 669 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 157 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / OCAK 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat

2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat %54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak

gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ocak ayında %19,6 artarak 14 milyar 6 milyon dolardan, 16 milyar 751 milyon

dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %31,1 artarak 14 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 413 milyon dolara

yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %25,4

artarak 35 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 oldu.  Ocak ayında dış

ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama

oranı 2021 Ocak ayında %83,0 iken, 2022 Ocak ayında %63,2'ye geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ocak ayında imalat sanayinin payı

%93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,1 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına

göre ithalatta, 2022 Ocak ayında ara mallarının payı %83,9, sermaye mallarının payı %10,0 ve tüketim mallarının payı %6,1 oldu. Ocak ayında ihracatta ilk

sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 618 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 221 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 25 milyon

dolar ile İtalya, 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,4'ünü oluşturdu.

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3

milyar 95 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 440 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 279 milyon dolar ile ABD, 769 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden

yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre

ihracat %4,9 azaldı, ithalat %10,0 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,8,

ithalat %51,9 arttı. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak

ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki

payı %2,4'tür. Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %63,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki

payı %9,9'dur. Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 16 milyar 690 milyon dolar, ithalat

%50,6 artarak 26 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı %183,2 artarak 3 milyar 580 milyon dolardan, 10 milyar 141

milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında %79,9 iken, 2022 Ocak ayında %62,2'ye geriledi.
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DIŞ TİCARET / OCAK 2022

 

Türkiye Ekonomisi
İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ocak 2022



CARİ DENGE / OCAK 2022

Ocak ayı itibariyle, cari işlemler dengesi 7.112 milyon dolar açık verdi.

2022 Ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 20,2 milyar dolar seviyesindedir.

Ocak ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 516 ve 6.665 milyon dolar

seviyesindeyken, portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı 766 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



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.
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TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

ŞUBAT 2022
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TURİZM/ ŞUBAT 2022

2022 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %186,52 artış kaydedilmiştir. Emniyet Genel

Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %186,52

oranında bir artış göstererek 1 541 393 olmuştur. Şubat ayında ülkemize gelen 1 541 393 yabancı ziyaretçinin 1 642 ( 0.11% )günübirlikçidir.

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

şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %62,05 (956 482 )

2-Edirne %11,79 ( 181 665 )

3-Antalya %8,56 ( 131 960 )

4-Artvin %3,12 ( 48 018 )

5-Şırnak %2,56 ( 39 522 )

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %169,44 artış kaydedilmiştir. 2022

yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %169,44 artış gösteOcak-Şubat döneminde

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

gerçekleşti. 

1-İstanbul %61,92 (1 748 060 )

2-Edirne %11,68 (329 681 )

3-Antalya %8,85 (249 761 )

4-Artvin %3,05 (86 242 )

5-Şırnak %2,50 (70 473 )
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TURİZM/ ŞUBAT 2022
Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/

ŞUBAT 2022

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre %54,9 artarak 4 bin 591

oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde

yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin

958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla

bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile

Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları

Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı

dönemine göre %55,6 artarak 8 bin 777 oldu. Şubat

ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın

aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile Irak,

509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. 

Bölge Ekonomisi

Uyruklara göre konut satışı, İlk 20 ülke



ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2022 ŞUBAT dönemi Elektrik-

Su-Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 41.059.257,67 kWh

Su- 507.396,00 m³
Doğalgaz- 4.204.128,79 Sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı -  OCAK 2022 (Tutar)

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı  - OCAK 2022 (Adet)



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - OCAK 2022 (Adet)

Bölge Ekonomisi

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - OCAK 2022 (Tutar)



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



Şubat ayında miktar endeksleri, domateste 45, sebzede 55 ve meyvede 81 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 667, sebzede

825 ve meyvede 448 olarak yansıdı. Şubat ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % -30.91, sebzede % -22.20

azalırken, meyvede ise % 1.69 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % -7.28 azalırken, sebzede % 3.22 arttı,

meyvede ise % 31.91 artış gösterdi. Miktar endekslerindeki değişimler, aylıkta domates ve sebzede azalırken meyvede bir miktar artış

gösterdi. Bu değişimler, tüm kalemlerde son 7 yılın Şubat ayları için dikkat çekici oldu. Özellikle fiyat endekslerindeki yıllık değişimler

domateste rekor artış, sebzede rekora artış ve meyvede ise ortalama olarak gerçekleşti. Fiyat endekslerinde ise domates, geçen yılın Şubat

ayına göre (yıllık) % 256.08’lik artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın açık ara yükseliş rekoru oldu.

TARIM- ŞUBAT 2022

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

geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti:

Bölge Ekonomisi



Ekonomik Pariteler
Rusya, doğal gaz satışı ödemelerinin Ruble ile yapılmasını gündeme getirdi. 
Bugün TCMB’nin yatırımcı toplantısı ve PPK özeti yakından izlenecek.

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD, AB ülkeleri ve Kanada’nın da dahil olduğu "dost olmayan ülkelere” doğal gaz satışı ödemelerinde

Rus rublesine geçmeyi planladıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından Rus rublesi ABD doları karşısında değer kazandı. Rusya’nın

açıklamasına ek olarak, ABD’nin bugün gerçekleştirilecek NATO ve G7 zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımları gündeme getireceği

beklentisi ile Karadeniz'de bir ihraç terminalinin fırtınadan zarar gördüğü haberlerinin ardından petrol fiyatları yükseldi. ABD'de yeni konut

satışları, yüksek fiyatlar ve artan konut kredisi faizleri nedeniyle Ocak ayının ardından aylık %2 ile Şubat’ta da geriledi. Jeopolitik

gelişmelerin yanı sıra Cleveland ve San Francisco Fed Başkanlarının 2022 yılında Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımını değerlendirmesi

gerekebileceği yönündeki açıklamaları ABD borsaları üzerinde baskı oluşturdu. Dün küresel hisse senedi piyasalarında da aşağı yönlü bir

seyir izlenirken, bu sabah Asya borsalarının da güne satışlarla başladığı görülüyor. Yurt içinde tüketici güven endeksi Mart ayında bir

önceki aya göre %1,9 artarak 72,5 seviyesine yükseldi. Alt endekslere göre bakıldığında, hanenin maddi durumu beklentisi mevcut

dönemde bozulurken, gelecek 12 aylık dönemde ise toparlanmaya işaret etti. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum

beklentisinde de iyileşme dikkat çekti. TÜRKBESD verilerine göre, yurt içinde 6 ana ürün grubunda beyaz eşya satışları yüksek bazın da

etkisiyle Şubat’ta yıllık bazda %7 geriledi. Bu dönemde ihracat %14 oranında yükselirken, üretim %1 ile sınırlı bir artış kaydetti. TÜİK

verilerine göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi Ocak ayında 24,7

puan azalarak 72,8 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dış ticaret haddinin 100'ün altında bulunması, net ihracat gelirleri açısından olumsuz

bir tabloya işaret ediyor. BIST-100 endeksi dün günü sınırlı düşüşle tamamladı. USD/TL kapanışta 14,83 seviyesine yükselirken, 2 yıl vadeli

ve 10 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizlerinde sırasıyla 56 ve 104 baz puanlık artışlar kaydedildi. Bugün küresel piyasalarda NATO ve

G7 zirvelerinin yanı sıra ABD ve Euro Alanı’nda Mart ayına ilişkin öncü PMI verileri izlenecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından yapılacak

olan yatırımcı toplantıları takip edilecek. Ayrıca Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlanacak.
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