
Aralık 2022





Türkiye Ekonomisi
ENFLASYON / ARALIK 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre

%64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve

ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla

2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre

artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu. 2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim

Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın

endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki

aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,93 olarak

gerçekleşti. 



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ-  KASIM 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti

 

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi

artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken

kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi,

istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Kasım ayında bir

önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma

oranı erkeklerde %72,1 kadınlarda ise %36,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile

%17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,4, kadınlarda ise %23,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde

işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat

artarak 44,4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Kasım ayında bir

önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin

bütünleşik oranı %16,9 olarak tahmin edildi.
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SANAYİ ÜRETİMİ /
KASIM 2022

Sanayi üretimi yıllık %1,3 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100

referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı

Kasım ayında madencilik ve

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki

yılın aynı ayına göre %8,6, imalat sanayi

sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz,

buhar ve iklimlendirme üretimi ve

dağıtımı sektörü endeksi %7,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,

2022 yılı Kasım ayında madencilik ve

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki

aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü

endeksi %1,0 ve elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

sektörü endeksi %2,3 azaldı.
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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ /
KASIM 2022

İnşaat maliyet endeksi yıllık %103,47, aylık %1,17

arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Kasım ayında bir

önceki aya göre %1,17, bir önceki yılın aynı ayına

göre %103,47 arttı. Bir önceki aya göre malzeme

endeksi %1,09, işçilik endeksi %1,47 arttı. Ayrıca bir

önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi

%108,55, işçilik endeksi %87,92 arttı. Bina inşaatı

maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,23, bir

önceki yılın aynı ayına göre %101,48 arttı. Bir önceki

aya göre malzeme endeksi %1,14, işçilik endeksi

%1,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre

malzeme endeksi %105,94, işçilik endeksi %88,16

arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir

önceki aya göre %0,99; bir önceki yılın aynı ayına

göre %110,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme

endeksi %0,90, işçilik endeksi %1,32 arttı. Ayrıca bir

önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi

%117,07, işçilik endeksi %87,03 arttı. 
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- ARALIK 2022

Türkiye genelinde 2022 yılında 1 milyon 485 bin 622 konut satıldı

Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 259 bin 654 konut satışı

ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve %8,5 pay ile Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve %5,6 pay

ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 468 konut ile Ardahan, 910 konut ile Hakkari ve 956 konut ile Bayburt oldu. Türkiye

genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. Konut satışlarında İstanbul 36 bin 744 konut satışı

ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 16 bin 365 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve %5,4 pay

ile Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konut ile Ardahan oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı

ayına göre %51,8 azalış göstererek 21 bin 796 oldu. 2022 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre %4,8 azalışla 280 bin 320

oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında %10,5, 2022 yılında %18,9 olarak gerçekleşti. Aralık ayındaki ipotekli satışların, 6

bin 971'i; 2022 yılındaki ipotekli satışların ise 77 bin 141'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre %2,7 artarak 186 bin 167 oldu. 2022 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre %0,7 artışla 1 milyon 205 bin 302

oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı Aralık ayında %89,5, 2022 yılında %81,1 olarak gerçekleşti. 

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 artarak 77 bin 889 oldu. İlk el konut satışları 2022 yılında bir

önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 azalışla 460 bin 79 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı Aralık ayında %37,5, 2022

yılında %31,0 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 azalış göstererek 130 bin 74 oldu. İkinci el

konut satışları 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 543 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el

satışların payı Aralık ayında %62,5, 2022 yılında %69,0 oldu.
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MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ- ARALIK 2022

2022 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 373,8 milyar TL, bütçe gelirleri 255,2 milyar TL ve bütçe açığı 118,6 milyar

TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 355,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Aralık ayında 155 milyar 7 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Aralık ayında 118 milyar 617

milyon TL açık vermiştir. 2021 yılı Aralık ayında 146 milyar 47 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Aralık ayında 100 milyar

371 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık ayı itibarıyla 373 milyar 816 milyon TL olarak

gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 18 milyar 246 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 355 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşmiştir
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DIŞ TİCARET / KASIM 2022

İhracat birim değer endeksi %6,0 arttı

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,9, ham

maddelerde (yakıt hariç) %2,6, yakıtlarda %36,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 arttı. İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı

ayına göre %3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,5 azalırken, ham

maddelerde (yakıt hariç) %9,0 ve yakıtlarda %3,5 arttı. İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 arttı. Endeks bir önceki yılın

aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,6 ve yakıtlarda %40,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,7

azaldı. İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %13,0 ve

imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,3 ve yakıtlarda %15,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden

arındırılmış seriye göre; 2022 Ekim ayında 151,6 olan ihracat miktar endeksi %3,9 azalarak, 2022 Kasım ayında 145,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye

göre ise; 2021 Kasım ayında 157,5 olan ihracat miktar endeksi %3,8 azalarak, 2022 Kasım ayında 151,6 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye

göre; 2022 Ekim ayında 120,9 olan ithalat miktar endeksi %2,1 azalarak, 2022 Kasım ayında 118,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021

Kasım ayında 115,1 olan ithalat miktar endeksi %3,8 artarak, 2022 Kasım ayında 119,4 oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine

bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Kasım ayında 81,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,8 puan azalarak, 2022 yılı Kasım ayında 78,8 oldu. 

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / KASIM 2022

Türkiye Ekonomisi



CARİ DENGE / KASIM 2022

Kasım ayı itibarıyla cari işlemler dengesi 3.666 milyon dolar açık vermiştir.

2022 yılı Kasım ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 44,98 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 775 milyon dolar, diğer yatırımlar kaynaklı 5.068 milyon dolar ve portföy yatırımları

kaynaklı 538 milyon dolar net sermaye girişi gerçekleşmiştir.
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/ OCAK 2023

Tüketici güven endeksi 79,1 oldu

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

hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %4,6 oranında arttı; Aralık ayında 75,6 olan endeks, Ocak

ayında 79,1 oldu. 
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KONUT SATIŞI / ANTALYA/ 
ARALIK 2022

Yabancılara 2022 yılında 67 bin 490 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %15,2

artarak 67 bin 490 oldu. 2022 yılında toplam konut satışları içinde

yabancılara yapılan konut satışının payı %4,5 oldu. 2022 yılında yabancılara

yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul'u sırasıyla 21 bin 860 konut satışı ile Antalya, 4 bin 316 konut satışı

ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılı Aralık ayında

bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 azalarak 6 bin 386 oldu. Aralık ayında

toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,1

oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 465

konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 968 konut satışı ile

İstanbul, 663 konut satışı ile Mersin izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları

2022 yılında Türkiye'den 16 bin 312 konut satın aldı. Rusya

Federasyonu'nu 8 bin 223 konut ile İran vatandaşları ve 6 bin 241 konut ile

Irak vatandaşları izledi. Aralık ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları

Türkiye'den 2 bin 403 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını

sırasıyla 675 konut ile İran, 345 konut ile Irak vatandaşları izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2022 ARALIK dönemi Elektrik-

Su-Doğalgaz Tüketim bilgileridir;

Elektrik- 46.867.978,174 kWh

Su- 533.843,00 m³
Doğalgaz- 2.565.219,32 Sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI/ ARALIK 2022

Bölge Ekonomisi

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Tutar

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı  - Adet



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)- ARALIK



Aralık ayında miktar endeksleri, domateste 55, sebzede 68 ve meyvede 69 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 809, sebzede

829 ve meyvede 876 olarak yansıdı. Aralık ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 0.12 artarken, sebzede

yüzde -5.79 azaldı, meyvede ise yüzde 12.45 artış gösterdi. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde -32.68,

sebzede yüzde –25.65 ve meyvede ise yüzde -18.25 azaldı. Aralık ayında endekslerdeki yıllık değişimler miktarda, domates, sebze ve

meyve için son 7 yılın en düşük ikinci değişimi olarak gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise Aralık ayında, domates, sebze

ve meyve için son 7 yılın rekoru oldu. Aralık ayında fiyat endeksi yıllık, domateste yüzde 242.02, sebzede yüzde 116.47, meyvede ise

yüzde 119.70 arttı. Bu artışlarda yıllık miktar endekslerinin domateste yüzde -32.45, sebzede yüzde -25.65 ve meyvede yüzde -18.25

azalması önemli rol oynadı. Bu gerçekleşmelerle, son 7 yılın Aralık ayı yıllık fiyat endekslerinin tamamında rekor artışlar yaşandı. Aralık

ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 4 yılın miktarda ortalama düzeyde ve fiyatta ise ortalamanın

altında seyretti. on 4 yılın Aralık ayları dikkate alındığında, bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi yüzde 0.12 artışla

miktar endeksleri ortalamasında seyrederken, işlem fiyatı endeksi yüzde -10.87 azalarak fiyat endeksleri ortalamasının çok altında kaldı.

Aralık ayında bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi yüzde -5.79 fiyat endeksi ise aylık yüzde 5.50’lik artış gösterdi. Son 4

yılın Aralık ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalamanın altında gerçekleşti. Bir önceki aya

göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 12.45 işlem fiyat endeksi ise yüzde 0.27 artış gösterdi. Son 4 yılın Aralık ayları

dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalamanın üzerinde, fiyat endeksinde ise ortalamanın altında gerçekleşti. 

TARIM- ARALIK 2022
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Kaynak: Antalya Ticaret Borsası



Ekonomik Pariteler
Tüketici güven endeksi Eylül 2021’den bu yana en yüksek değerini aldı. 
Bugün küresel piyasalarda ABD ve Euro Alanı PMI verileri takip edilecek.

Küresel borsa endeksleri yeni ay yılı tatili nedeniyle kapalı olan Çin piyasaları hariç haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. ABD borsaları
bilanço açıklamaları öncesinde Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dün genel olarak alıcılı bir görünüm
sergiledi. ABD dolarının diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren DXY endeksi %0,12 artışla 102,1 seviyesine ulaşırken,
Brent türü ham petrolün varil fiyatı en büyük petrol ithalatçılardan biri olan Çin’in talebindeki olası bir toparlanmaya ilişkin beklentilerin etkisiyle
88,2 USD düzeyine yükseldi. Euro Alanı’nda açıklanan öncü verilere göre, bölgede tüketici güveni Ocak’ta bir önceki aya göre 1,1 puan artarak
-20,9 düzeyinde gerçekleşti. Böylece endeks son 11 ayın en yüksek düzeyinde açıklanmasına karşın uzun vadeli ortalamasının altındaki seyrini
sürdürdü. ECB Başkanı Lagarde dün yaptığı açıklamada, %2 hedefinin üzerinde seyreden enflasyonun katılaşmaması için faiz oranlarının istikrarlı
bir hızda yükseltilmesi ve ihtiyaç duyulduğu sürece bu seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Nitekim piyasalar ECB’nin önümüzdeki hafta
yapacağı toplantıda faiz oranlarını 50 baz puan artırmasını bekliyor. Bu çerçevede EUR/USD paritesi son 9 ayın en yüksek düzeyinde seyrediyor.
Yurt içinde tüketici güven endeksi mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Ocak’ta aylık bazda %4,6 artışla 79,1 düzeyinde gerçekleşerek
Eylül 2021’den bu yana en yüksek değerini aldı. Tüketici güveninin alt endeksleri incelendiğinde, bir önceki dönemde olumsuz görünüm sunan
mevcut ve gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentilerinin iyileşme kaydettiği görüldü. Hazine’nin dün gerçekleştirdiği 3 yıl
vadeli TLREF’e endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihracında bileşik faiz sırasıyla %17,49 ve %9,90 oldu. Söz konusu ihaleler ile
Hazine toplamda yaklaşık 43,6 milyar TL borçlandı. Hazine’nin bugün de 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ve 5 yıl vadeli kira
sertifikasının doğrudan ihracını gerçekleştirmesi bekleniyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yeni vergi ve prim borcu
düzenlemesinin detayları açıklandı. Kamu alacaklarına ilişkin yapılan düzenlemede vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere vatandaşların
ve şirketlerin borçlarının cezalarının kaldırıldığı ve bu borçlara belirli oranda güncelleme ve taksit imkânının getirildiği belirtildi. Ayrıca, vergi
dairelerine 31 Aralık 2022’den önce 2.000 TL’yi aşmayan borcu olan vatandaşların cezalarının tahsilinden vazgeçildiği ifade edildi. Dün küresel
piyasalardan negatif yönde ayrışan BIST-100 endeksi %1,56 azalış ile 5.404 puana gerilerken, USD/TL kuru yataya yakın bir seyir izleyerek günü
18,81 düzeyinde tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise 12 baz puan düşerek 543 seviyesine geriledi. Bugün yurt içinde önemli bir veri
açıklaması bulunmazken, küresel piyasalarda ABD’de ve Euro Alanı’nda açıklanacak olan Ocak ayına ilişkin öncü PMI verileri takip edilecek. 
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