Nisan 2022

Türkiye Ekonomisi
ENFLASYON / NİSAN 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre
%7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın
aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46
artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana
grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın
düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve
ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna
karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana
gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve
alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu. Ana harcama
grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana
gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87
ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın
yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve
alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı
oldu. Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27
maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin
ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama
fiyatında ise artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- I. ÇEYREK: OCAK - MART, 2022
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,4 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50
bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,2 iken
kadınlarda %13,7 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %46,6 oldu. Bu oran
erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,5 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile
%52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %34,2 oldu.. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış
işsizlik oranı %21,1 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile %21,1 oldu. Bu
yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,5, kadınlarda ise %26,0 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %56,3'ü
hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım
sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam
edilenlerin %16,1'i tarım, %21,8'i sanayi, %5,8'i inşaat, %56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık
ortalama fiili çalışma süresi 45,2 saat oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü
oranı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik
oranı %15,6 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak tahmin edildi.

Türkiye Ekonomisi
İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- I. ÇEYREK: OCAK - MART, 2022

Türkiye Ekonomisi
SANAYİ ÜRETİMİ / MART 2022
Sanayi üretimi yıllık %9,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9, imalat sanayi sektörü endeksi %10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 arttı.

Türkiye Ekonomisi

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ / MART 2022

İnşaat maliyet endeksi yıllık %101,57, aylık %9,58 arttı. İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,58 bir önceki yılın aynı ayına
göre %101,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %12,19, işçilik endeksi %1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi
%128,11, işçilik endeksi %42,59 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %98,14 arttı. Bir önceki aya
göre malzeme endeksi %11,28, işçilik endeksi %1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %123,87, işçilik endeksi %42,58 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %113,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme
endeksi %15,04, işçilik endeksi %1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %142,04, işçilik endeksi %42,63 arttı.

Türkiye Ekonomisi
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- NİSAN 2022
Türkiye genelinde Nisan ayında 133 bin 58 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58
oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve %9,2
pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve %6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile
Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli
konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,1 olarak
gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,1 artışla 100 bin 372 oldu. Nisan ayındaki
ipotekli satışların, 7 bin 239'u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724'ü ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları
Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,9 artarak 101 bin 28 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %75,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan
döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 artışla 352 bin 749 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı,
Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 artarak 36 bin 421 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %27,4 oldu. İlk el konut satışları
Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %45,0 artış göstererek 96 bin 637 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %72,6 oldu. İkinci el konut satışları
Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 artışla 322 bin 263 olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
BÜTÇE DENGESİ- NİSAN 2022
2022 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214,3 milyar TL, bütçe gelirleri 164,1 milyar TL ve bütçe açığı 50,2 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 195,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 31 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Nisan ayında 16 milyar 917 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Nisan ayında 50 milyar 167
milyon TL açık vermiştir. 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 666 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Nisan ayında 31 milyar
33 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 214 milyar 281 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 19 milyar 135 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 195 milyar 146 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi
DIŞ TİCARET / MART 2022
İhracat birim değer endeksi %10,7 arttı. İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı
ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,0, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,8, yakıtlarda %79,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,9 arttı.
İhracat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %9,4 arttı. İhracat miktar endeksi %8,2 arttı. İhracat miktar
endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %22,3, ham maddelerde
(yakıt hariç) %0,8, yakıtlarda %32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,7 arttı. İhracat miktar endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın
birinci çeyreğine göre %10,4 arttı. İthalat birim değer endeksi %33,7 arttı İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,2, yakıtlarda %174,2 ve imalat sanayinde (gıda,
içecek, tütün hariç) %10,1 arttı. İthalat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %37,1 arttı. İthalat miktar
endeksi %2,2 azaldı. İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve
tütünde %19,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,2 ve yakıtlarda %7,1 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 arttı. İthalat miktar
endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %3,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %3,9
azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Şubat ayında 150,4 olan ihracat miktar endeksi %3,9 azalarak, 2022 Mart ayında 144,5
oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Mart ayında 142,8 olan ihracat miktar endeksi %8,2 artarak, 2022 Mart ayında 154,5 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %4,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Şubat ayında
114,6 olan ithalat miktar endeksi %4,2 azalarak, 2022 Mart ayında 109,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Mart ayında 115,6 olan
ithalat miktar endeksi %2,2 azalarak, 2022 Mart ayında 113,1 oldu. Dış ticaret haddi 2022 yılı Mart ayında 75,3 olarak gerçekleşti. İhracat birim değer
endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mart ayında 91,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,7 puan
azalarak, 2022 yılı Mart ayında 75,3 oldu. Dış ticaret haddi, 2022 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azalarak 74,9 oldu.

Türkiye Ekonomisi
DIŞ TİCARET / MART 2022

Türkiye Ekonomisi
CARİ DENGE / MART 2022
Mart ayı itibarıyla, cari işlemler dengesi 5.554 milyon dolar açık vermiştir.
2022 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 24,2 milyar dolar seviyesindedir.
Mart ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 296 milyon dolar ve 2.226
milyon dolar seviyesinde iken, portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı 3.051 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi
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
NİSAN 2022

Bölge Ekonomisi
TURİZM/ I. ÇEYREK: OCAK - MART, 2022
Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin
dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %76,5'i yabancı ziyaretçilerden, %23,5'i ise yurt dışında
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte
yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Spor, eğitim, kültür harcaması %306,6 artarken, paket tur harcamaları
(ülkemize kalan pay) %287,7 ve uluslararası ulaştırma harcamaları %135,9 arttı. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik
harcaması 75 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 51 dolar oldu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi
sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %148,1 artarak 6 milyon 451 bin 657 kişi oldu. Bunların %76,6'sını 4 milyon
943 bin 964 kişi ile yabancılar, %23,4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. İkinci sırada %24 ile
"akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %10,1 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %62,4 ile en çok
"akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan
turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu. Bunun 623 milyon 265 bin dolarını kişisel, 41
milyon 724 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.

Bölge Ekonomisi

TURİZM/ I. ÇEYREK: OCAK - MART, 2022

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

Bölge Ekonomisi
KONUT SATIŞI / ANTALYA/
NİSAN 2022
Yabancılara Nisan ayında 6 bin 447 konut satışı
gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Nisan
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58,1 artarak
6 bin 447 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları
içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,8
oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı
2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u
sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut
satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut
satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın
aynı dönemine göre %48,9 artarak 20 bin 791 oldu.
Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları
Türkiye'den bin 152 konut satın aldı. Rusya
Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile
İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.
Uyruklara göre konut satışı, İlk 20 ülke

Bölge Ekonomisi
ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ
Antalya OSB 2022 NİSAN dönemi ElektrikSu-Doğalgaz Tüketim bilgileridir.
Elektrik- 49.379.071,560 kWh
Su- 561.469,00 m³
Doğalgaz- 3. 204.302,57 Sm³

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI/ MART 2022
Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Adet

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Tutar

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI / MART 2022
Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Adet

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Tutar

ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI

TARIM- NİSAN 2022

Bölge Ekonomisi

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Nisan
ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti:

Nisan ayında miktar endeksleri, domateste 73, sebzede 91 ve meyvede 58 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri ise domateste 956,
sebzede 841 ve meyvede 812 olarak yansıdı. Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste %42.40 ve sebzede
%40.68 artarken, meyvede ise % 29.66 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % 7.02, sebzede % 8.15 ve
meyvede ise % 14.55 azaldı. Nisan ayında miktar endeksleri domateste aylık olarak rekor artış gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış
gösterdi. Sebze işlem miktarında ise aylık değişim rekor artış gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Meyve işlem miktarı
endeksinde ise aylık değişim rekor azalış gösterirken, yıllık değişim ortalama bir azalış gösterdi. Fiyat endekslerine bakıldığında domates,
geçen yılın Nisan ayına göre (yıllık) % 198.72 artarken, bu artış son 7 yılın Nisan ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu. Nisan ayı itibariyle yıllık
gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki % 8.15’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi % 154.05 arttı. Bu artış, son 7 yılın en yüksek Nisan ayı
artışı olarak kayda geçti. Meyve miktar endeksindeki yıllık % 14.55’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi % 70.15 artış gösterdi.
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ABD’de sanayi üretimi Nisan’da yükseldi.
Yurt içinde konut satışları Nisan’da yıllık bazda %38,8 arttı.

ABD’de açıklanan veriler Nisan ayında imalat sanayii faaliyetine ilişkin olumlu görünüme işaret etti. Ülkede sanayi üretimi Nisan’da aylık
bazda %1,1 ile yükselişini aralıksız üçüncü ayına taşıdı. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı %79 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Nisan ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda %0,9 yükseldi. Mart ayına ilişkin perakende satışlar verisi de %0,5 artıştan %1,4’e revize
edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, dün fiyat istikrarını sağlamanın ve korumanın bir zorunluluk olduğu, enflasyondaki artışı durdurmak
için Fed’in faizleri ne kadar gerekiyorsa o kadar yükselteceği yönünde açıklamalarda bulundu. Powell ayrıca, enflasyonu kontrol altına
almak üzere uygulanacak politikaların ekonomik büyümede yavaşlatıcı ya da işsizliği artırıcı etkilerine göz yumacaklarını belirtti. ECB’nin
Temmuz ayında gerçekleşecek olan para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini açıklayan Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, enflasyon risklerinin kötüleşmesi durumunda 50 baz puanlık faiz artırımının gerekli olabileceği
sinyalini verdi. Dün açıklanan verilere göre, Euro Alanı ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %5,1 oranında büyüdü. Bu sabah
açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi salgın kaynaklı kısıtlamaların olumsuz etkisinin hissedildiği yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış
bazda %1 oranında daraldı. Bu dönemde ülke ekonomisinin %1,8 küçülmesi bekleniyordu. Yurt içinde konut satışları Nisan ayında yıllık
bazda %38,8 artarak 133,1 bin adete yükseldi. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yıllık bazda %24,7 artışla 36,4 bin adet olurken, ikinci el
konut satışları yıllık bazda %45 genişleyerek 96,6 bin oldu. Nisan ayında Rusya vatandaşlarına yapılan konut satışlarının yıllık bazda
%186,6 artması dikkat çekti. Böylece, 2021 yılında yabancıya konut satışları içinde %9,1 olan Rusya’nın payı Nisan’da %17,7’ye yükseldi.
OcakNisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 artan konut satışları 453,1 bin adede ulaştı. Dün küresel piyasalar Fed
Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına rağmen olumlu bir seyir izledi. BIST-100 endeksi de hafif artarak günü 2.395 puandan tamamladı.
USD/TL kuru %2,3 yükselişle 15,9 düzeyine çıkarken, Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi 7 baz puan azalışla 700 baz puan seviyesinin
altına geriledi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Nisan ayına ilişkin konut başlangıçları verisi ile Euro Alanı’nda Nisan ayı nihai TÜFE verisi
takip edilecek. Yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. ABD’de sanayi üretimi Nisan’da yükseldi. Yurt içinde konut satışları
Nisan’da yıllık bazda %38,8 arttı.

Ekonomik Pariteler

