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 2019 yılı genelinde %0,5 daralan elektrik tüketimi Ocak ve Şubat aylarında yıllık bazda sırasıyla %3,3 ve %7’lik artışın 
ardından koronavirüs salgınının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeye başlaması nedeniyle Mart ayında %0,2 
geriledi. Nisan ayında tüketimdeki daralmanın ivme kazandığı tahmin ediliyor. İnsan hareketlerinin kısıtlanması ile 
üretimde yaşanan ivme kaybı nedeniyle sanayinin ve ticari işletmelerin elektrik talebinde hızlı daralma yaşanırken, 
konutlarda elektrik tüketiminin artması toplam talepteki daralmayı bir miktar sınırlıyor. 

 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) 
uzatılmasına yönelik talepler salgının etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği sektörde son dönemde daha sık dile 
getirilmeye başlandı. Yılsonu gelmeden önce yatırımlarını tamamlamayı planlayan işletmelerin mevcut gelişmeler 
sonrasında yatırımlarını ötelemek zorunda kalabilecekleri, bu durumda da YEKDEM’den yaralanamayacakları ifade 
ediliyor. YEKDEM’den yararlanılamaması durumunda ise yatırımların tamamen askıya alınabileceği dile getiriliyor. 
Özellikle YEKDEM’e bağımlılığı yüksek olan rüzgâr enerjisi üretiminde sene sonuna kadar tamamlanması planlanmış 
olan 1,5 milyar euro tutarında yatırımın ötelenebileceği öngörülüyor.  

 Yüksek döviz borçluluğu ve döviz geliri yaratma imkânının kısıtlı olması nedeniyle döviz kurlarında yaşanan 
dalgalanmalara duyarlılığı en yüksek sektörler arasında yer alan elektrik sektörünün son dönemde döviz kurlarında 
yaşanan artıştan da olumsuz etkilenmesi bekleniyor.  

Kaynak: BDDK, TEİAŞ, Datastream 

Son Veri Önceki Veri

Elektrik Üretimi (yıllık değişim) Mart -% 0,6 % 4,5

Elektrik Tüketimi (yıllık değişim) Mart -% 0,2 % 7,0

Elektrik Tüketici Fiyatı (yıllık değişim) Mart % 25,5 % 25,7

Elektrik Üretici Fiyatı (yıllık değişim) Mart % 18,1 % 19,2

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 6,4 % 6,5 ▼
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 Yurt genelinde konut satışları Mart ayında yıllık bazda %3,4 arttı. Bu dönemde ipotekli konut satışları %90 yükselirken, diğer 
satışlar %21 geriledi. 2019’un Ağustos ayında yönünü yukarı çeviren ve yüksek oranlı artışlar kaydeden ipotekli konut 
satışlarında büyümenin bu dönemde bir miktar ivme kaybettiği; diğer konut satışlarında geçen yılın Kasım ayından bu yana 
gözlenen toparlanmanın ise durduğu gözlendi.  

 Yılın ilk çeyreği itibarıyla konut satışlarındaki yıllık artış %33 oldu. Ocak-Mart döneminde ilk defa satılan konut sayısı %0,4 
azalırken, ikinci el satışlar %57 yükseldi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı döneminde %42 olan ilk satışların toplam satışlar i çindeki 
oranı, bu yılın ilk çeyreğinde %32’ye geriledi. Bu durum, konut piyasasındaki hareketliliğin daha çok ikinci el satışlar üzer inden 
gerçekleştiğine işaret ediyor.  

 Koronavirüs salgınının konut satışları üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Mart 
ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı programı çerçevesinde, 500 bin TL’nin altındaki konutlarda kredilendirilebilir 
miktarın oranı %80’den %90’a yükseltildi. Söz konusu uygulama ile ipotekli satışların artırılması hedeflense de, salgının zorunlu 
kıldığı ve yılın büyük bölümünde etkili olması beklenen sosyal izolasyon uygulamaları ile tüketicilerin gelir ve harcama 
eğilimindeki değişikliklere bağlı olarak, gayrimenkul satışlarında performans kaybı yaşanacağı öngörülüyor. Salgının inşaat 
sektörü faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin Nisan ayı verilerinde net bir şekilde görülmesi bekleniyor.  

 Sektöre ilişkin beklenti ve güven endeksleri de iyimser tablonun gelecek dönemde bozulacağı öngörüsünü destekliyor. TÜİK 
tarafından yayımlanan Mart ayına ait inşaat sektörü güven endeksi faaliyetlerdeki toparlanmanın sürdüğüne işaret etse de, 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin yayımladığı veriler Mart ayında hem faaliyetin hem de beklentilerin salgından 
olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından yayımlanan Mart 2020 tarihli Hazır Beton 
Endeksi raporunda yer alan beklenti endeksi 45 ayın en düşük seviyesine gerilerken; bu gelişmenin inşaat sektörünün uzun 
dönemli bir durgunluğa girmeye başladığının bir göstergesi olduğu değerlendirmesi yapılıyor.  

Kaynak: BDDK, Datastream, TÜİK 
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Büyüme (reel, GSYH inşaat alt kalemi) 2019 Ç4 -% 3,8 -% 8,3

Yapı Ruhsatı Sayısı (yıllık değişim) 2019 Ç4 -% 23,8 -% 58,2

Yapı Kullanma İzni Sayısı (yıllık değişim) 2019 Ç4 -% 32,2 -% 27,3

Bina İnşaatı Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Şubat -% 4,7 -% 18,4

Konut Satışları (yıllık değişim) Mart % 3,4 % 51,4

İpotekli (yıllık değişim) Mart % 90,4 % 391,9

Diğer (yıllık değişim) Mart -% 20,6 % 7,8

Konut Fiyat Endeksi (reel, yıllık değişim) Ocak % 0,2 -% 1,7

Yabancıların Gayrimenkul Yatırımları (milyar USD) Şubat 0,5 0,6

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 9,4 % 9,8
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 2020 yılının ilk iki ayında, düşük faiz oranları ve zayıf baz yılı etkisiyle geçen seneye kıyasla %90 oranında büyüme 
kaydeden yurt içi otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Mart ayında artış oranı %1,6 düzeyinde gerçekleşti. Böylece, ilk 
çeyrekte yurt içi satışlarda büyüme oranı %40,6 olarak kaydedildi. Aynı dönemde otomobil satışları %44,8 oranında, hafif 
ticari araç satışları da %26 oranında arttı.  

 Ocak ayında otomotiv üretimi yıllık bazda %0,1 oranında daralırken, Şubat ayında %7 artış kaydetti. Mart ayında ise 
koronavirüs salgınının etkisini artırmasıyla otomotiv şirketlerinin üretime ara vermesine bağlı olarak otomobil üretimi      
%17,5 oranında, ticari araç üretimi de %30,3 oranında geriledi. Böylece, Mart ayında sektör genelinde üretim yıllık bazda 
%21,8 oranında daraldı. Tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle Türkiye’de otomotiv üretiminin   
%85’ini yapan ilk 4 şirketin fabrikalarında üretime verdikleri ara devam ediyor. Salgının sektörler üzerindeki olumsuz 
etkisini sınırlandırmak amacıyla açıklanan ekonomik tedbirler kapsamında, otomotiv sektörü için de SGK primi ve bazı 
vergi ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.  

 Salgının etkisinin Türkiye’den daha önce hissedilmeye başlandığı Avrupa’da otomobil satışları Mart ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre %52 oranında düştü. Bu dönemde otomobil satışları İtalya’da %85, Fransa’da %72, İngiltere’de %44 ve 
Almanya’da %38 oranında geriledi. Sektörün ana ihraç pazarı olan Avrupa’daki olumsuz gelişmeler sektörün ihracat 
performansına da yansıdı. Mart ayında ihracat USD bazında %31 oranında, adet bazında %30,3 oranında düşüş kaydetti. 
Ocak-Şubat 2020 döneminde sektörün ihracatı USD bazında %1,5 artış göstermişti. 

 Sektörde en zayıf performansın yılın ikinci çeyreğinde kaydedileceği, sonraki dönemde ise kısmi toparlanma 
yaşanabileceği, ancak yıl genelinde kayıpların telafi edilemeyeceği öngörülüyor. Küresel ticaret hacminin 2020 yılında      
%13-32 arasında daralma kaydedeceğini öngören Dünya Ticaret Örgütü, karmaşık tedarik zincirlerine sahip olan 
elektronik ürünler ve otomotiv gibi imalat sektörlerindeki düşüşün daha belirgin olacağını tahmin ediyor.  

Kaynak: Datastream, TCMB, BDDK 
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Toplam Üretim (adet, yıllık değişim) Mart -% 21,8 % 7,0

Otomobil (adet, yıllık değişim) Mart -% 17,5 % 9,4

Ticari Araç (adet, yıllık değişim) Mart -% 30,3 % 2,3

Toplam Yurt İçi Araç Satışları (adet, yıllık değişim) Mart % 1,6 % 89,4

Otomobil (adet, yıllık değişim) Mart % 3,3 % 96,4

Ticari Araç (adet, yıllık değişim) Mart -% 4,5 % 65,7

İhracat (adet, yıllık değişim) Mart -% 30,3 -% 3,5

İhracat (tutar, yıllık değişim) Mart -% 28,2 -% 0,2

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 2,2 % 2,1 ●
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 Dünya Çelik Birliği’nin (Worldsteel) verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde dünya ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla %1 
artarken, en büyük üretici olan Çin bu dönemde üretimde %3,1’lik yükseliş kaydetti. Türkiye’nin çelik üretimi de zayıf baz yılının 
da katkısının yanı sıra iç talepteki göreli toparlanma paralelinde Ocak ayında %17,3, Şubat ayında %8,2 arttı. Ancak, Mart ayıyla 
birlikte koronavirüs salgınının Türkiye dahil tüm dünyayı etkisi altına alması nedeniyle canlanma eğiliminde olan iç talebin 
zayıfladığı, sektör açısından görünümün bozulduğu gözleniyor. 

 2020’nin ilk çeyreğinde çelik ihracatı yıllık bazda %15 azalırken, en fazla düşüş %35 ile sektörün en büyük ihraç pazarı olan AB 
ülkelerine yönelik ihracatta kaydedildi. Sektörün Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracatı %2, Afrika ülkelerine yönelik ihracatı da  
%6 azaldı. ABD ve AB tarafından uygulanmakta olan ek vergi ve kotalar nedeniyle halihazırda olumsuz dış talep koşulları altında 
faaliyet gösteren sektörün ihracatı üzerindeki baskının salgın nedeniyle daha da arttığı görülüyor. 

 Salgın nedeniyle çeliğin başlıca alıcısı olan otomotiv, inşaat ve elektrikli makine gibi sektörlerde üretim kesintilerinin yaşandığı, 
hatta bazı ülkelerde üretimin durma noktasına geldiği gözleniyor. Stokların ulaştığı yüksek seviye göz önünde 
bulundurulduğunda, çelik üreticilerinin de stok seviyelerinde denge sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmasının ve üretim 
kesintilerine gitmelerinin söz konusu olabileceği değerlendiriliyor. Dünyadaki en büyük çelik tüketicisi olan Çin’in endüstriyel 
bölgelerinde üretim ve tedarik konusunda aksaklıklar yaşanması metal fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Küresel 
ekonomik aktivitenin daraldığı böyle bir ortamda, rekabet koşullarının daha da zorlaşması ve girdi temininde dışa bağımlılığın 
yüksek olduğu sektörde döviz kurlarındaki yükselişin maliyetler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratması kâr marjlarının 
daralmasına yol açıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde çelik sektöründeki yatırımların ertelenebileceğine veya durabileceğine 
işaret ediyor. 

 Koronavirüs salgınının ardından yurt içinde ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
kapsamında, muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin altışar ay ertelenmesinden 
yararlanabilecek sektörler arasında demir çelik sektörü de yer alıyor. 

Kaynaklar: BDDK, TÜİK, TÇÜD, ÇİB, Datastream    
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Ham Çelik Üretimi (yıllık değişim) Şubat % 8,2 % 17,3

Kütük Çelik (yıllık değişim) Şubat % 17,3 % 26,0

Slab Çelik (yıllık değişim) Şubat % 5,5 % 4,9

Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Şubat % 6,5 % 9,1

Demir Cevheri Fiyatı (yıllık değişim) Mart % 1,8 % 0,0

İhracat (yıllık değişim) Şubat -% 4,2 -% 4,0

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 10,6 % 12,2

Yurt Dışı Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat -% 3,8 -% 5,1

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 4,0 % 4,3 ●
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 Dış ticaret miktar endekslerine göre, Türkiye'nin ihracatı Ocak ayındaki %5,9’luk artışın ardından Şubat’ta yalnızca %0,5 artış 
kaydetti. Bu dönemde iç talepteki canlanma paralelinde ithalat miktar endeksinde oldukça yüksek oranlı artışlar kaydedildi. 
Mart ayından itibaren ise, koronavirüs salgınının küresel ticaret hacmi üzerindeki etkisinin belirginlik kazanmasıyla birlikte dış 
ticaret hacimlerinde de düşüş eğiliminin ağırlık kazanmaya başladığı gözleniyor. Dış ticaret taşıma şekillerine göre 
incelendiğinde, Mart ayında deniz yolunun payının artış kaydetmesi, kara ve hava yollarının paylarının azalması dikkat çekiyor.  

 Lojistik sektöründe reel bazda ciroların Şubat ayından itibaren ivme kaybetmeye başladığı, bu gelişmede özellikle havayolu 
taşımacılığının zayıf performansının etkili olduğu görülüyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgından en fazla etkilenen 
sektörler arasında havayolu taşımacılığı yer alıyor. Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınan sert tedbirlerin 
etkisiyle yolcu sayısında Mart ayında hızlı düşüşler yaşandı. İç hat yolcu sayısı bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre  
%20,9, dış hat yolcu sayısı da %15,7 oranında geriledi. 

 Havayolu şirketlerinin uçuşlara verdiği aranın Mayıs sonuna kadar devam etmesi, Haziran ayından itibaren ise kademeli olarak 
tekrar başlaması bekleniyor. Havayolu şirketlerinin sabit giderlerin de etkisiyle özellikle ikinci çeyrekte yüksek oranlı kayba 
uğrayacağı tahmin ediliyor. Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün yakıt tüketim ve maliyetlerine ilişkin yapılan hedge işlemleri 
nedeniyle sektöre olumlu yansımasının sınırlı kalması bekleniyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde, lojistik sektörü de SGK 
primi ve bazı vergi ödemelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmesi imkânından yararlanacak. Ayrıca, iç 
havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı %18’den %1’e indirildi. 

 Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 24 Mart tarihinde yapılan analize göre, seyahat kısıtlamalarının 3 ay sürmesi halinde 
küresel havacılık gelirlerinde bu yıl 2019'a göre %44 düşüşle 252 milyar USD tutarında kayıp yaşanabileceğini belirtti. Küresel 
yolcu trafiğindeki düşüşün ise %48 oranında olacağı tahmin ediliyor.  

Kaynaklar: BDDK, DHMİ, TÜİK, Datastream 
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Baltık Kuru Yük Endeksi (ortalama, yıllık değişim) Mart -% 11,7 -% 26,7

İhracat Miktar Endeksi (yıllık değişim) Şubat % 0,5 % 5,9

İthalat Miktar Endeksi (yıllık değişim) Şubat % 15,4 % 25,0

Toplam Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Şubat % 9,3 % 12,9

Karayolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 7,6 % 11,5

Denizyolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 14,9 % 13,0

Havayolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 4,4 % 12,6

Depolama Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 16,4 % 16,4

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 2,9 % 2,9 ●
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 2019 yılının ikinci yarısında tekstil sektörü yıllık ortalama bazda %6,5 büyüme kaydederken, hazır giyim sektörü aynı dönemde              
%10,7’lik artışla daha güçlü bir performans sergiledi. Ocak-Şubat 2020 döneminde de, tekstil sektörü bir önceki yıla kıyasla %12,3, hazır 
giyim sektörü %8,4 üretim artışı gerçekleştirdi.  

 Tekstil ve hazır giyim sektörleri bu yılın ilk aylarında gerek yurt içi talepteki canlanma eğilimi gerekse Çin’de ortaya çıkan salgın 
nedeniyle siparişlerin Türkiye’ye yönelmesiyle talep artışıyla karşılaşmıştı. Ancak, Mart ayından itibaren salgının hem Avrupa’da hem de 
yurt içinde etkisini artırmasıyla özellikle AB’deki şirketlerin siparişlerini iptal etmesi veya ödemelerini ertelemesi nedeniyle her iki 
sektör kayıplarla karşılaşmaya başladı. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde üretim ve kapasite kullanım oranları gerilemeye başlarken, 
bazı firmaların maske ve koruyucu giysi gibi ürünlerin üretimine yöneldikleri gözlendi.  

 İHKİB verilerine göre, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının Mart ayında yıllık bazda %27,4 düşüş kaydetmesi sonucu ilk 3 ayda 
ihracattaki gerileme %6,1 oldu. Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İspanya ve İngiltere oldu. Bu 
dönemde sektörün ihracatında %68 paya sahip olan AB ülkelerine yönelik ihracattaki yıllık düşüş %6,4 olurken, %11,3 payı olan Orta 
Doğu ülkelerine yapılan ihracatın %18,1 ile daha hızlı düşüş sergilemesi dikkat çekti. İTKİB verilerine göre, Mart ayında yıllık bazda %17 
azalan tekstil ihracatı da, Ocak-Mart döneminde %3,8 geriledi. Bu dönemde en fazla ihracat Almanya, İtalya ve ABD’ye yapılırken, 
İtalya’ya yönelik ihracattaki %12,5’lik düşüş öne çıktı. Her iki sektörde de ihracat düşüşünün Nisan’da daha yüksek düzeyde 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor.  

 Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi kapsamında; tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin de muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK 
primleri altışar ay ertelendi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin 
süresi 27 Temmuz tarihine uzatıldı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin desteklenmesi 
amacıyla hazırlanan yeni bir finansman programı kapsamında işletme ve yatırım kredisi sağlanacağını ifade etti. Buna göre, işletme 
finansmanı altında hem imalat hem de ticarette 100 milyon TL’ye kadar kredi sağlanacak olup finansman imkânı imalat için 12 ay 
anapara ödemesiz ve 60 aya kadar vadeli, ticaret içinse 9 aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olacak. Bunun yanında 
sağlanan yatırım finansmanı imkanı ile tekstil sektöründe yeni yatırımlar yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi 
kapsamındaki stratejik sektörlere dahil edilerek 7 yıla kadar vadeli finansman paketi sunulacak. 

Kaynak: BDDK, TÜİK, İTKİB, Datastream 
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Tekstil Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Şubat % 10,8 % 13,8

Hazır Giyim Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Şubat % 6,3 % 10,6

Tekstil Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 11,2 % 12,6

Hazır Giyim Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 10,0 % 14,1

Tekstil Üretici Fiyatları (yıllık değişim) Mart % 9,7 % 8,4

Hazır Giyim Üretici Fiyatları (yıllık değişim) Mart % 2,5 % 1,5

Tekstil İhracatı (yıllık değişim) Şubat % 8,5 % 7,3

Hazır Giyim İhracatı (yıllık değişim) Şubat % 6,5 % 5,9

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 5,5 % 5,7 ●
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 Ocak ayında %9,4 reel artış kaydeden perakende satış hacim endeksi, Şubat’ta da %10,6 yükseldi. Bu dönemde gıda 
satışları %9,6, gıda dışı satışlar %14,7 büyüdü. Gıda dışı grupta perakende satış hacmi tüm ürün gruplarında artış 
kaydetti.  

 Yılın ilk iki ayındaki olumlu görünüme karşılık Mart ayıyla birlikte virüs salgını sebebiyle AVM’ler de dahil olmak 
üzere mağazaların geçici bir süreyle kapalı kalması sektörde faaliyeti neredeyse durma noktasına getirirken, sosyal 
izolasyon önemleri ve zorunlu sokağa çıkma yasakları tüketimdeki daralmanın derinleşmesine neden oldu. Bu 
dönemde, zorunlu tüketim malı olan gıda harcamaları ise olumlu yönde ayrıştı. İhtiyaçlar, alınan tedbirler ve gelir 
düzeyine ilişkin beklentiler paralelinde tüketici tercihlerinde yaşanan ani değişikliklerin diğer harcamaların 
kısılmasına yol açtığı görülüyor.  

 TCMB tarafından yayımlanan kredi kartı ile yapılan harcamaların alt gruplara göre dağılımı incelendiğinde, Mart ayı 
ile Nisan’ın ilk iki haftalık döneminde, gıda başta olmak üzere market harcamalarının önceki yılın aynı dönemine 
göre hızlı bir şekilde arttığı izleniyor. Market harcamalarını elektronik eşyalar izlerken, bu dönemde harcamalarda 
en sert düşüşün giyim ve ayakkabı grubunda yaşanması dikkat çekiyor.  

 Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde; perakende sektörünü de içine alacak şekilde muhtasar ve KDV tevkifatı ile 
SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay erteleneceği açıklandı. 

Kaynak: BDDK, Datastream 
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Satış Hacim Endeksi (reel, yıllık değişim) Şubat % 10,6 % 9,4

Gıda Şubat % 9,6 % 5,6

Gıda dışı (akaryakıt hariç) Şubat % 14,7 % 13,1

Elektronik eşya ve bilgisayar Şubat % 15,8 % 16,9

Mobilya, beyaz eşya ve diğer Şubat % 6,7 % 3,9

Tekstil, giyim ve ayakkabı Şubat % 19,3 % 16,8

Eczacılık, t ıbbi ürünler ve kozmetik Şubat % 8,1 % 7,6

Posta ve internet yoluyla ticaret Şubat % 48,1 % 34,2

Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Şubat % 8,4 % 7,5

Perakende Güven Endeksi (aylık değişim) Mart -% 1,2 -% 2,0

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 6,6 % 6,9 ▼
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 2020 yılının ilk çeyreğinde, beyaz eşyada yurt iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 artış kaydetti. 
İhracat ise adet bazında Ocak ayındaki %18,1’lik artışın ardından Şubat ayında %2,5, Mart ayında ise %5,4 
oranlarında geriledi. Böylece, Ocak-Mart 2020 döneminde adet bazında toplam üretim geçen yıla kıyasla yatay 
seyretti. Mart ayıyla birlikte koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, en büyük ihraç pazarımız olan 
Avrupa’nın salgının yeni merkez üssü olmasının ardından sipariş erteleme talepleriyle karşılaşan sektörde üretime 
ara verilmeye başlandı. Mart ayına ilişkin öncü ihracat verileri incelendiğinde sektörün ihracatının tutar bazında      
%17,4 oranında gerilediği görülüyor. 

 Koranavirüs salgınının beyaz eşya talebi üzerindeki olumsuz etkisinin Mart ayından itibaren belirgin şekilde 
hissedildiğini, sektörün en olumsuz performansını yılın ikinci çeyreğinde sergileyeceğini, izleyen dönemlerde ise 
sınırlı toparlanma kaydedebileceğini düşünüyoruz. İç talep ve ihracattaki daralma öngörüsü paralelinde üretim 
hacminde yıl genelinde düşüş yaşanması muhtemel görünüyor.  

 Öngörülen zayıf talep koşullarının fiyatlar üzerinde yaratacağı aşağı yönlü baskının, üretimde yaşanan kesintilere 
rağmen sabit giderlerin sürmesinin ve €/$ paritesindeki gerilemenin sektörün kârlılığı üzerinde olumsuz etkide 
bulunması bekleniyor. Öte yandan, petrol ve çelik gibi girdi maliyetlerinde gözlenen hızlı düşüş ve salgının olumsuz 
etkisini sınırlandırmak için alınan vergi ötelemeleri gibi iktisadi tedbirler sektör açısından olumlu gelişmeler olarak 
öne çıkıyor.  

Kaynak: BDDK, Datastream, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İMMİB 
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Toplam Üretim (yıllık değişim) Mart -% 10,0 % 5,6

Yurt içi Satışlar (yıllık değişim) Mart % 13,7 % 12,2

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim) Şubat % 8,7 % 4,9

İhracat (adet, yıllık değişim) Mart -% 5,4 -% 2,5

İhracat (tutar, yıllık değişim) Mart -% 17,4 -% 6,5

DTM Satın Alma Eğilimi (aylık değişim) Mart -% 8,0 % 0,1

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 4,4 % 4,7 ●
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 Ocak-Şubat 2020 döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %9,7 artarak 3,5 milyon kişi seviyesinde gerçekleşirken, 
turizm gelirleri %8,3 artışla 2,6 milyar USD oldu. Ancak, Mart ayında koronavirüs salgınının hızla yayılmasına bağlı olarak 
sektör olumsuz bir görünüm sergilemeye başlarken, otel doluluk oranlarında sert düşüşler gözlendi. Türkiye’de geçen yıl 
Mart ayında %63,8 olan otel doluluk oranı bu yılın aynı ayında %28,6’ya geriledi. 

 Son dönemdeki gelişmelerin ardından bir çok uluslararası kuruluş sektöre ilişkin öngörülerini aşağı yönlü güncelledi. 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO),  dünya genelinde turist sayısının 2020'de bir önceki yıla göre %20-30 
oranında düşeceğini öngörürken, böyle bir düşüşün küresel ölçekte turizm endüstrisinin bu yıl 300-450 milyar USD 
kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) de sektörde küresel ölçekte 
istihdamın 75 milyon kişi azalabileceğini belirtti.  

 Yurt içinde de sektöre ilişkin beklentiler kötüleşirken, salgın sonrası dönemde uluslararası seyahatlerin normale 
dönmesinin vakit alacak olması ve ziyaretçilerin uzak coğrafyalar yerine yakın yerlere gitmeyi tercih edebilecek olmaları 
nedeniyle ilk etapta yurt içi turizmde toparlanma gözlenebileceği düşünülüyor. Salgınla birlikte ziyaretçilerin seyahat ve 
konaklama tercihlerinde önemli değişimler yaşanabileceği; en fazla performans kaybının gemi ile seyahat, kongre turizmi 
ve her şey dâhil gibi alanlarda olabileceği düşünülüyor. Türk turizminde yaygın olan her şey dâhil konseptinin seyri 
sektörün performansı açısından belirleyici olacak.   

 Yurt içinde salgının sektör üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmak amacıyla çeşitli tedbirler açıklandı. Ekonomik İstikrar 
Kalkanı çerçevesinde; konaklama vergisi 1 Ocak 2021'e ertelenirken, otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri, 
hasılat payı ödemeleri, SGK primi ve bazı vergi ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi. Ayrıca, 
otellere 6 aylık avans geri ödeme kredisi verildiği; bu kredi ile 27 Mart ve öncesi dönemde acentelerden otellere yapılmış 
avans ödemelerinin geri ödenmesine olanak sağlandığı ifade edildi. Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinde seyahat 
acentelerinin komisyon oranları da %20'den %30'a çıkarıldı.  

 Seyahat acentelerinin 10-15 Ekim 2020'ye kadar getirdikleri turistler için aldıkları komisyon oranları %50 oranında 
artırıldı. Turizm sektörüne özel olarak, askıdaki personeli kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği'ne ek başvuru imkânı 
getirildi. Seyahat acentelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar faaliyetlerini işyerlerini açmadan yürütmelerine izin 
verilirken, acentelerin TÜRSAB'a aidat ödemeleri 2020 yılı için durduruldu.  

Kaynak: BDDK, Datastream, TÜROB 
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Yabancı Ziyaretçi (yıllık değişim) Şubat % 3,8 % 16,1

Turizm Geliri (yıllık değişim) Şubat % 4,8 % 11,3

Turizm Gideri (yılık değişim) Şubat % 4,2 % 11,1

Otel Doluluk Oranları (% puan, yıllık değişim) Mart -35,2 -1,1

Takipteki Krediler Oranı Şubat % 8,6 % 8,9 ▼
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YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece 
bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti 
sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını 
yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve 
değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan 
bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen 
çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 
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