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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,14, aylık %5,46 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına
göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış
gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu
diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve
ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı
ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile
ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası
oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış
gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve
%2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında
artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma,
%6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu. Mart 2022'de,
endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında
düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim
olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç
TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,24, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,34
ve on iki aylık ortalamalara göre %27,48 artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- ŞUBAT 2022
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178
bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3
iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30
milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,6 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile
%52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6, kadınlarda ise %34,2 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta
işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile %20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %17,7, kadınlarda ise %26,5 olarak
tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili
çalışma süresi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel
işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik
istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 olarak tahmin edildi.
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İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- ŞUBAT 2022
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SANAYİ ÜRETİMİ / ŞUBAT 2022
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %4,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya
göre %3,0 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.
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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ / ŞUBAT 2022

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre %90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi
%7,56, işçilik endeksi %0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %113,27, işçilik endeksi %41,38 arttı. Bina inşaatı maliyet
endeksi, bir önceki aya göre %5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,82, işçilik endeksi %0,10 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya
göre %5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %98,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %6,74, işçilik endeksi %0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı
ayına göre malzeme endeksi %122,66, işçilik endeksi %41,71 arttı.
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- MART 2022

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı
ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir
izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu. Konut satışları Ocak-Mart
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde
gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,7 artışla 68 bin 342 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 767'si; Ocak-Mart
dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 485'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%16,2 artarak 103 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut
satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 artışla 251 bin 721 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki
yılın aynı dönemine göre %17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1
artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir
önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti.
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BÜTÇE DENGESİ- MART 2022
2022 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe gelirleri 156 milyar TL ve bütçe açığı 69 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 198 milyar TL ve faiz dışı açık ise 42 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi
yönetim bütçesi 2021 yılı Mart ayında 23 milyar 764 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Mart ayında 68 milyar 972 milyon TL açık
vermiştir. 2021 yılı Mart ayında 37 milyar 992 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Mart ayında 42 milyar 34 milyon TL faiz
dışı açık verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 224 milyar 939 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz
harcamaları 26 milyar 938 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 198 milyar 1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
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DIŞ TİCARET / ŞUBAT 2022
İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,1,
ham maddelerde (yakıt hariç) %16,7, yakıtlarda %54,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,7 arttı. İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %14,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %24,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %14,5 ve
imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %15,2 artarken, yakıtlarda %7,5 azaldı. İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%36,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %16,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %23,8, yakıtlarda %177,4 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,7 arttı. İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı
ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,7, yakıtlarda %1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %12,0 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 152,7 olan ihracat miktar endeksi %1,5 azalarak, 2022 Şubat ayında 150,4 oldu.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 124,9 olan ihracat miktar endeksi %14,5 artarak, 2022 Şubat ayında 143,1 oldu. Mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 116,7 olan ithalat miktar endeksi %1,0 azalarak, 2022 Şubat ayında 115,5 oldu. Takvim
etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 101,8 olan ithalat miktar endeksi %5,9 artarak, 2022 Şubat ayında 107,8 oldu. İhracat birim
değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Şubat ayında 95,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 18,8
puan azalarak, 2022 yılı Şubat ayında 76,3 oldu.
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DIŞ TİCARET / ŞUBAT 2022 İhracat birim değer ve miktar endeksleri,
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CARİ DENGE / ŞUBAT 2022
Şubat ayı itibariyle, cari işlemler dengesi 5.154 milyon dolar açık verdi.
2022 Şubat ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 21,8 milyar dolar seviyesindedir.
Şubat ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 4 ve 4.209 milyon dolar
seviyesindeyken, portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/ NİSAN 2022
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı; Mart
ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.

Bölge Ekonomisi
TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)
İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI
MART 2022
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TURİZM/ MART 2022

Tablo: Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.
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KONUT SATIŞI / ANTALYA/
MART 2022
Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567
oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde
yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin
245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla
bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile
Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları
Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre %45,1 artarak 14 bin 344 oldu. Mart
ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın
aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak,
547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Uyruklara göre konut satışı, İlk 20 ülke
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ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ
Antalya OSB 2022 MART dönemi Elektrik-SuDoğalgaz Tüketim bilgileridir.
Elektrik- 45.728.384,329 kWh
Su- 535.618,00 m³
Doğalgaz- 5.020.398,82 Sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI/ ŞUBAT 2022
Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Adet

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Tutar
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI / ŞUBAT 2022
Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Adet

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Tutar

ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI

TARIM- MART 2022

Bölge Ekonomisi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören
domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2022 Mart ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı
ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti:

Mart ayında miktar endeksleri domateste 51, sebzede 64 ve meyvede 82 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 888, sebzede
914 ve meyvede 563 olarak yansıdı. Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % 14.99, sebzede % 16.70 ve
meyvede ise % 2.27 artarken, miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % 20.46 ve sebzede % 8.95 azaldı, meyvede
ise % 32.98 arttı. Mart ayında miktar endeksleri domateste, aylık son 7 yılın en düşük artışını gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış
gösterdi. Sebzede ise aylık değişimde 2019 yılı hariç en düşük artış yaşanırken, yıllıkta ise ortalama bir azalış gösterdi. Meyve işlem miktarı
endeksinde aylık değişim ortalama bir artış gösterirken, yıllık değişim 2020 yılından sonraki en yüksek artış oldu. Fiyat endekslerinde
domates, geçen yılın Mart ayına göre (yıllık) % 191.76 arttı. Bu artış, son 7 yılın Mart ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu. Mart ayı itibariyle
yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki % 8.95’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi % 143.14 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en
yüksek Mart ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık % 32.98’lik artışa karşılık, fiyat endeksi % 26.91 arttı.

Ekonomik Pariteler
Fed Başkanı politika faizinde 50 baz puanlık artışın sinyalini verdi.
Tüketici güven endeksi Nisan’da aylık bazda %7,3 geriledi.

Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada Fed’in Mayıs ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan artırabileceği yönünde sinyaller verdi.
IMF’nin Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen bir panele katılan Powell, enflasyonu kontrol altına alabilmek amacıyla, gerekli
görüldüğü takdirde faiz artışlarının hızlandırılabileceğine dikkat çekti. ABD borsaları günü düşüşle tamamlarken, dolar endeksi hafif
yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi de 7 baz puanlık artışla %2,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu sabah Asya piyasalarında genel
olarak satıcılı bir seyir takip ediliyor. Euro Alanı’nda yıllık TÜFE enflasyonu nihai verisi, Mart ayında %7,4 olarak açıklandı. Enerji, hizmet ve
gıda fiyatlarında devam eden artışların enflasyonist baskıları güçlendirdiği izlendi. Nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verisi de
-16,9 değerini alarak, bölgedeki tüketim iştahına yönelik olumsuz bir tablo çizdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,
Nisan’da bir önceki aya göre %7,3 azalarak 67,3’e geriledi. Böylece endeks, verinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük
seviyede gerçekleşti. Bu dönemde tüketici güveni alt endekslerinden “geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik
durum” beklentisinin, Nisan’da aylık bazda %15’lik düşüşle belirgin bir bozulma kaydetmesi dikkat çekti. TCMB tarafından yayımlanan PPK
toplantı özetinde, para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, finansal istikrara yönelik risklerin de gözetildiği
liralaşma odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye devam edileceği ifade edildi. Ayrıca, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak
üzere, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar
açısından önemi vurgulandı. Bu çerçevede, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verildiği belirtilirken; politika araçlarının,
Türk lirası mevduat gelişimini desteklemesi, APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, swap miktarının
kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacağı ifade edildi. BIST-100
endeksi dün %1,2’lik yükselişle 2.557 puandan kapandı. USD/TL sınırlı bir artışla 14,7 düzeyine yükselirken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk
primi 10 baz puanlık azalışla 576 seviyesine geriledi. Bugün küresel piyasalarda ABD ve Euro Alanı’nda Nisan ayı öncü PMI verileri takip
edilecek. Yurt içinde ise önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.
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