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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya

göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın

aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak

gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana

grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı

ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma

oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir

önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en

yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu. 2022 yılı Ağustos

ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel

Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde

düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123

temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda

ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim,

2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın

Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on

iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- TEMMUZ 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi

azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda

%13,1 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi,

istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu. Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Temmuz

ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7, kadınlarda ise %34,9 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8

puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,2, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden

referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Temmuz ayında bir

önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı

2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken

potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 olarak tahmin edildi.
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İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ-  TEMMUZ 2022
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SANAYİ ÜRETİMİ / TEMMUZ 2022

Sanayi üretimi yıllık %2,4 arttı

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

yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü

endeksi %6,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya

göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,1 azaldı.
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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ / TEMMUZ 2022

İnşaat maliyet endeksi yıllık %114,74, aylık %6,46 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme

endeksi %1,29, işçilik endeksi %27,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %126,46, işçilik endeksi %83,89 arttı. Bina inşaatı maliyet

endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi

%27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %120,93, işçilik endeksi %83,90 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi,

Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,15 azaldı; işçilik endeksi

%26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %144,92, işçilik endeksi %83,88 arttı.
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- AĞUSTOS 2022

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485

konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve %5,2

pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 artışla 943 bin 791 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,0 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 artışla 211 bin 631 oldu. Ağustos ayındaki ipotekli

satışların, 6 bin 654'ü; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %82,0 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 artışla 732 bin 160 oldu.
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MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ- AĞUSTOS 2022

2022 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 302,3 milyar TL, bütçe gelirleri 305,9 milyar TL ve bütçe fazlası 3,6 milyar

TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 279,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 26,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Ağustos ayında 3 milyar 586

milyon TL fazla vermiştir. 2021 yılı Ağustos ayında 54 milyar 494 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ağustos ayında 26

milyar 233 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
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DIŞ TİCARET / TEMMUZ 2022

İhracat birim değer endeksi %6,2 arttı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,6

azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,9, yakıtlarda %76,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 arttı. İhracat miktar endeksi Temmuz ayında

bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %14,2, yakıtlarda

%52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 arttı. İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,0 arttı. Endeks bir

önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,3, yakıtlarda %131,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç)

%4,1 arttı. İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %53,4

ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,8 ve yakıtlarda %15,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden

arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 155,4 olan ihracat miktar endeksi %4,9 azalarak, 2022 Temmuz ayında 147,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış

seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 143,0 olan ihracat miktar endeksi %2,5 artarak, 2022 Temmuz ayında 146,6 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış

seriye göre; 2022 Haziran ayında 113,2 olan ithalat miktar endeksi %1,6 artarak, 2022 Temmuz ayında 115,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;

2021 Temmuz ayında 112,7 olan ithalat miktar endeksi %7,8 artarak, 2022 Temmuz ayında 121,6 oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer

endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15 puan azalarak, 2022 yılı Temmuz ayında 76,6

oldu. 
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DIŞ TİCARET / TEMMUZ 2022
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CARİ DENGE / TEMMUZ 2022

Temmuz ayı itibarıyla, cari işlemler dengesi 4.010 milyon dolar açık vermiştir.

2022 yılı Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 36,6 milyar dolar seviyesindedir.

Temmuz ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 252 milyon dolar ve

3.356 milyon dolar seviyesinde iken, portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışları 631 milyon dolar olarak

gerçekleşmiştir.
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/ EYLÜL 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından

hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı; Ağustos

ayında 72,2 olan endeks, Eylül ayında 72,4 oldu. 
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TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)
İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

AĞUSTOS 2022

Bölge Ekonomisi



TURİZM: TEMMUZ 2022

2022 yılı Temmuz Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %14,43 (962 003) ile birinci, Rusya Fed. %11,12 (741 419)
ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,19 (545 973) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Hollanda ve Bulgaristan izlemektedir. 2022 yılı
Ocak - Temmuz döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya %12,99 (2 992 551) ile birinci, Rusya Fed. %9,54 (2 197
331) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,86 (1 810 248) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir. 

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/ AĞUSTOS 2022

Yabancılara Ağustos ayında 5 bin 273 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında

toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin

814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2022 AĞUSTOS dönemi

Elektrik-Su-Doğalgaz Tüketim bilgileri;

Elektrik- 52.052.694,40 kWh

Su- 891.192,00 m³
Doğalgaz- 3.184.091,79 Sm³
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ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI/ TEMMUZ 2022
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Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Tutar

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı  - Adet



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI / TEMMUZ 2022

Protesto Edilen Senet Adetlerinin İllere Göre Dağılımı
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Protesto Edilen Senet Tutarlarının İllere Göre Dağılımı



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)- AĞUSTOS



Ağustos ayında miktar endeksleri, domateste 20, sebzede 26 ve meyvede 85 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 396,

sebzede 480 ve meyvede 585 olarak yansıdı. Ağustos ayı endeksleri, miktarda bir önceki aya göre(aylık) domateste yüzde -46.24, sebzede

yüzde -45.30 ve meyvede yüzde -16.59 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 0.85, meyvede yüzde

34.01 artarken, sebzede yüzde -6.62 azaldı. Ağustos ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için son 7 yılın

ortalamalarında gerçekleşirken, meyvede rekor artış gösterdi. Fiyatta ise domates ve sebzede 7 yılın rekoru, meyvede ikinci yükseklik

olarak gerçekleşti. Ağustos ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 89.29 olarak yansıdı. Miktardaki kısmi artışa rağmen

fiyat değişimi rekor düzeyde gerçekleşti. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 100.78 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin

yüzde -6.62 azalması fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 38.03 arttı. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde

34.01 olurken, nispi yüksek fiyat artışı yaşandı. Ağustos ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler domateste, son dört yılın

ortalamalarında seyrederken, buna karşılık fiyat endeksinde son dört yılın en düşük rekoru yaşandı. 

TARIM- AĞUSTOS 2022

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022

Ağustos ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıdaki tablodaki gibi değişti.: 
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Ekonomik Pariteler
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti. 
TCMB politika faiz oranını 100 baz puan indirerek %12 düzeyine çekti. 

ABD’de 17 Eylül haftasında işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 213 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Fed’in enflasyonla
mücadele kapsamında politika faizi artırımlarına devam ettiği bu dönemde işgücü piyasasının olumlu görünümünü koruduğu izleniyor. Bu
çerçevede, piyasalarda Fed’in faiz artırım kararlarında işgücü piyasası açısından elinin güçlü olduğu değerlendiriliyor. Dün, ABD 10 yıllık Hazine
tahvilinin fiyatı düşerken, DXY endeksi son 20 yılın en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürdü. ABD borsaları ise Fed’in sıkı para politikası
duruşunu uzunca bir süre daha koruyacağına yönelik artan endişelerin etkisiyle düşüş eğilimini dün de sürdürdü. Bu sabah Asya borsalarında da
genel olarak dalgalı bir seyir izleniyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri paralelinde %1,75'ten %2,25’e yükseltti.
BoE, ekonominin resesyona girdiğine yönelik göstergelere rağmen enflasyonla mücadelede “güçlü ve gerektiği şekilde" politika araçlarını
kullanmaya devam edeceğini belirtti. TCMB dün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında politika faizini %13’ten %12’ye indirdi. Toplantı
sonrası yayımlanan metinde, 3. çeyreğe ilişkin öncü verilerdeki ivme kaybının azalan küresel talebin etkisiyle devam ettiği belirtildi. Bununla
birlikte, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının
gerekliliğine vurgu yapılan metinde, kredilerin büyüme hızının ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde kullanılmasının
yakından takip edildiği de belirtildi. Ayrıca, TCMB parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçların güçlendirilmeye devam
edileceğini de vurguladı. TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, tüketici güven endeksi Eylül’de aylık bazda 0,2 puan yükselerek 72,4
düzeyine ulaştı. Gelecek 12 aylık döneme göre genel ekonomik durum beklentisi ile dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesindeki
iyileşme endeksi desteklerken, gelecek 12 ay ve mevcut döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentilerinin endeksteki yükselişi sınırlandırdığı
görüldü. BIST-100 endeksi dün günü %1,5 artışla 3.295 düzeyinden tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 17 baz puan artışla 743 düzeyine
gerilerken, USD/TL TCMB’nin faiz indirim kararına rağmen yatay seyrini koruyarak günü 18,32 düzeyinden kapattı. Bugün, küresel piyasalarda
ABD’de ve Euro Alanı’nda açıklanacak olan Eylül ayı öncü PMI verileri takip edilecek. Nispeten sakin bir veri gündeminin takip edileceği yurt
içinde ise yabancı ziyaretçi girişleri açıklanacak.



Ekonomik Pariteler




