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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %57,68, aylık %6,65 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı
ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup
%24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %77,22 ile sağlık oldu. Ana
harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna
karşılık, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %18,35 ile sağlık oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji,
alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,07,
bir önceki yılın aynı ayına göre %57,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,81 olarak gerçekleşti. 



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ -  ARALIK 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşti
 
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 62 bin
kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken
kadınlarda %14,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 31 milyon 573
bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 80 bin kişi artarak 35 milyon 206 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %54,1 olarak
gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9 iken kadınlarda %36,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir
önceki aya göre 1,0 puanlık artış ile %18,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi
2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve
işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile %21,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve
işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,2 olarak tahmin edildi.
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SANAYİ ÜRETİMİ /
 ARALIK 2022

Sanayi üretimi yıllık %0,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans
yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre
%1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi
%0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %8,5 azaldı. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %2,3 ve imalat
sanayi sektörü endeksi %1,7 artarken,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2
azaldı.
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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ /
ARALIK 2022

İnşaat maliyet endeksi yıllık %78,40, aylık %1,44
 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki
aya göre %1,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,40
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,53, işçilik
endeksi %1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre
malzeme endeksi %75,93, işçilik endeksi %87,41 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,98,
bir önceki yılın aynı ayına göre %78,31 arttı. Bir önceki
aya göre malzeme endeksi %2,23, işçilik endeksi %1,16
arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme
endeksi %75,63, işçilik endeksi %87,79 arttı. Bina dışı
yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre
%0,28 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,70
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,66 azaldı,
işçilik endeksi %1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı
ayına göre malzeme endeksi %76,89, işçilik endeksi
%85,98 arttı.
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- OCAK  2023
 

Türkiye genelinde Ocak ayında 97 bin 708 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Konut
satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u
8 bin 808 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve %5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış
sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu. Türkiye
genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 azalış göstererek 16 bin 203
oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16,6 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların
4 bin 260'ı ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %16,2 artarak 81 bin 505 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %83,4 olarak
gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 artarak 27
bin 532 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,2 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut
satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artış göstererek 70 bin 176 oldu. Toplam konut satışları
içinde ikinci el konut satışının payı %71,8 oldu.
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MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ- OCAK 2023

2023 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 321,3 milyar TL, bütçe gelirleri 289,1 milyar
TL ve bütçe açığı 32,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 300 milyar
TL ve faiz dışı açık ise 10,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak ayı bütçe giderleri,
bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak ayında 30 milyar 44 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı
Ocak ayında 32 milyar 243 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Ocak ayında 44 milyar 276 milyon TL
faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.
Ocak ayı gerçekleşmelerinin bütçe başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranlarını gösteren
grafik ise aşağıda yer almaktadır. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 321 milyar 320
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 21 milyar 359 milyon TL, faiz hariç harcamalar
ise 299 milyar 961 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ- OCAK 2023

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / ARALIK 2022

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %12,4,
ham maddelerde (yakıt hariç) %1,9, yakıtlarda %27,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,6 arttı. İhracat birim değer endeksi 2022 yılı
dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %4,9 arttı. Endeks, 2022 yılında bir önceki yıla göre %7,9 arttı. İhracat miktar endeksi Aralık
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı.  Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %4,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,2 ve yakıtlarda %10,5 arttı. İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %8,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,3, yakıtlarda %33,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç)
%1,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,8 azaldı. İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %32,9 ve yakıtlarda %14,6 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün
hariç) %6,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Kasım ayında 145,8 olan ihracat miktar endeksi %8,6 artarak, 2022 Aralık
ayında 158,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Aralık ayında 160,5 olan ihracat miktar endeksi %0,3 artarak, 2022 Aralık ayında
160,9 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Kasım ayında 118,7 olan ithalat miktar endeksi %2,9 artarak, 2022 Aralık ayında
122,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Aralık ayında 124,3 olan ithalat miktar endeksi %6,5 artarak, 2022 Aralık ayında 132,4
oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Aralık ayında 82,8 olarak elde edilmiş olan dış
ticaret haddi, 1,3 puan azalarak, 2022 yılı Aralık ayında 81,5 oldu. Dış ticaret haddi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 puan
azalarak 77,9 oldu. 2022 yılında ise, önceki yıla göre 11,1 puan azalarak 74,8 oldu.

İhracat birim değer endeksi %7,0 arttı
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CARİ DENGE / ARALIK 2022

Aralık ayında cari işlemler hesabı 5.910 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji
hariç cari işlemler hesabı ise 3.525 milyon ABD doları fazla vermiştir.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8.089 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.498 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu
kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.468 milyon ABD doları
olmuştur.
Birincil gelir dengesi kalemi 533 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise
214 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.
Bunun sonucunda, Ocak-Aralık dönemi cari işlemler açığı 48.769 milyon ABD doları olurken,
aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 50.793 milyon ABD doları fazla
vermiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/ OCAK 2023

Tüketici güven endeksi 82,5 oldu

Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi
durumu yansıtmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim
anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %4,3 oranında arttı; Ocak ayında
79,1 olan endeks, Şubat ayında 82,5 oldu.
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TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)
İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

OCAK 2023
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TURİZM: ARALIK 2022 

2022 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında
geçen yılın aynı ayına göre %26,79 artış kaydedilmiştir. Emniyet
Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı
Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın
aynı ayına göre %26,79 oranında bir artış göstererek 2 399 441
olmuştur. Aralık ayında ülkemize gelen 2 399 441 yabancı
ziyaretçinin 10 775 ( 0.45% )günübirlikçidir. Aralık ayında
ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır
kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki
şekilde gerçekleşti:
 
1-İstanbul %54,36 (1 304 252 )
2-Edirne %14,86 ( 356 445 )
3-Antalya %10,49 ( 251 599 )
4-Artvin %6,40 ( 153 509 )
5-İzmir %2,03 ( 48 705 )

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı
sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %80,33 artış
kaydedilmiştir. 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret
eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %80,33 artış
göstererek 44 564 395 olmuştur. 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde
Ülkemize gelen 44 564 395 yabancı ziyaretçinin 921 748 (2.07%)
günübirlikçidir. Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen yabancı
ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu
iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %35,95 (16 018 726 )
2-Antalya %28,76 (12 818 472 )
3-Edirne %10,40 (4 636 437 )
4-Muğla %6,71 (2 989 731 )
5-Artvin %3,86 (1 721 460 )
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TURİZM: ARALIK 2022

Kaynak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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KONUT SATIŞI / ANTALYA/ 
OCAK 2023

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6
azalarak 4 bin 161 oldu. Ocak ayında toplam
konut satışları içinde yabancılara yapılan
konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara
yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592
konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı
sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve
331 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak
ayında Rusya Federasyonu vatandaşları
Türkiye'den bin 557 konut satın aldı. Rusya
Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 526
konut ile İran, 229 konut ile Irak ve 157 konut
ile Ukrayna vatandaşları izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2023 OCAK dönemi Elektrik-
Su-Doğalgaz Tüketim bilgileridir;

Elektrik- 50.333.005,65 kWh
Su- 558.252,00 m³
Doğalgaz- 2.760.881,60 Sm³
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ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI -  OCAK 2023
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TARIM- OCAK 2023

Kaynak: Antalya Ticaret Borsası

Ocak ayında miktar endeksleri, domateste 52, sebzede 67 ve meyvede 73, fiyat endeksleri ise domateste 977,
sebzede 1108 ve meyvede 901 olarak gerçekleĢti. Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık)
domateste yüzde -4.84, sebzede yüzde -1.92 azalırken, meyvede yüzde 5.96 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı
ayına göre (yıllık) domateste yüzde –19.47, sebzede yüzde -6.09 ve meyvede ise yüzde -7.95 azaldı. Ocak ayında
endekslerdeki yıllık değiĢimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 8 yılın ortalamalarında gerçekleĢti.
Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler, meyve için 8 yılın rekoru olurken, domates için geçen yıldan sonra en yüksek,
sebze için ise 2019 ve 2021 yıllarından sonra en yüksek rakamlar yansıdı.
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ABD’de 2022 yılının son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış büyüme verisi %2,9’dan %2,7 düzeyine revize edildi. Aşağı yönlü revizyonda küresel talepteki azalış
paralelinde olumsuz bir performans sergileyen ihracat ile enflasyondaki yüksek seyrin baskıladığı tüketim harcamaları etkili oldu. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları ise
18 Şubat haftasında 192 bin kişi ile 200 bin düzeyindeki beklentilerin altında gerçekleşerek işgücü piyasalarındaki güçlü seyrin sürdüğüne işaret etti. ABD borsaları
işgücü piyasalarındaki olumlu seyre karşın ülke ekonomisindeki ivme kaybı sinyallerinin Fed’in para politikasında sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağına ilişkin beklentileri
güçlendirmesi paralelinde günü yükselişlerle tamamladı. Japonya’da ekonomiyi destekleyici yöndeki para politikalarının devam edeceğine ilişkin beklentilerin
güçlenmesi bu sabah Japonya piyasalarını desteklerken, Japonya hariç Asya borsalarında ise satıcılı bir seyir izleniyor.
Dün, Rusya’nın Batı bölgesindeki limanlarından gerçekleştirdiği petrol ihracatını Mart’ta aylık bazda %25 azaltacağına ilişkin haber akışı petrol fiyatları üzerinde etkili
oldu. Brent türü ham petrolün varil fiyatı günlük bazda %2 yükselişle 82,2 USD düzeyine ulaştı. TCMB dün gerçekleştirdiği toplantısında politika faiz oranını %9’dan
%8,5 düzeyine indirdi. Toplantı sonrası yayımlanan metninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yakın vadede iktisadi faaliyeti etkileyeceğini, orta vadede ise
Türkiye ekonomisi üzerine kalıcı bir etkisinin bulunmayacağı öngörüldü. Söz konusu faiz indiriminin deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli
olduğunu ifade eden kurul, depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceğini belirtti. Küresel gelişmelerde ise ana ihracat pazarlarımızın
resesyona girme ihtimaline ilişkin ifadenin kaldırılması dikkat çekti.
BİST-100 endeksi dün genel olarak alıcılı bir seyir izleyerek günü %0,3 ile sınırlı bir oranda yükselişle tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi hafif gerilerken, Türk
lirası USD karşısında değer kaybetti. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin faiz oranları ise sırasıyla %10,68 ve %10,58 düzeyinde gerçekleşti. Bugün küresel piyasalarda
ABD’de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları ile yeni konut satışları verileri takip edilecek. Yurt içinde Ocak ayına ilişkin Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı
açıklanacak.

TCMB politika faiz oranında 50 baz puan indirime gitti. 
ABD ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde %2,7 büyüme kaydetti.
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