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 Salgın nedeniyle 2020’nin ilk yarısında %4,9 oranında daralan elektrik üretimi, yılın ikinci yarısında kaydettiği artışla 
2020 yılını yatay bir seyirle tamamladı. Elektrik üretimi 2019 yılında %0,5 oranında gerilemişti.  

 Elektrik üretimine yönelik yapılan açıklamalara göre, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2020 
yılında %42'ye ulaştı. Kaynaklarına göre üretimde ilk 5 sırada %35 payla kömür, %26 ile hidroelektrik, %23 ile doğal 
gaz, %8 ile rüzgâr ve %4 ile güneş enerjisi yer aldı. 

 Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 2020 yılında %5,1 artışla 95.890 megavat seviyesine yükseldi. Bu dönemde 
sektöre 7 milyar USD’ye yakın tutarda yatırım yapılırken bu yatırımın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklara 
yönelik oldu.  

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2021 yılında devreye girmesi beklenen 
2.100 megavatlık kurulu gücün yatırım büyüklüğünün 2,5 milyar USD’nin üzerinde olması bekleniyor. Öte yandan, 
salgın nedeniyle 2020 yılında yatırımlarda ve santrallerin devreye girmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle 2021 
yılında yatırım tutarının bu beklentiyi aşabileceği öngörülüyor. 

 KPMG’nin Birleşme ve Satın Alma Trendleri raporuna göre, 2020 yılında Türkiye'de açıklanan toplam satın alma ve 
birleşme işlem hacmi 6,9 milyar USD oldu. Enerji sektörü ise 509 milyon USD’lik satın alma ve birleşme hacmiyle 
tüm sektörler arasında üçüncü sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgâr enerjisi tarafında satın alma 
ve birleşmelerde önemli bir hareketlilik olabileceğine dikkat çekilirken, jeotermal kaynak arama yatırımlarının da 
artmaya başlayabileceği belirtiliyor. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, doğal gazda arz güvenliğine önemli katkı sunan Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP) ile 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere faaliyete geçtiği tarihten bu yana 
toplamda 9,1 milyar metreküp doğal gaz akışı gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'nin 2020 yılında ithal ettiği doğal gazın 
%24'ünün Azerbaycan'dan geldiğini ifade eden Dönmez, Azerbaycan doğal gazını uluslararası piyasalara sunacak 
projelerde ortaklıklar gerçekleştirildiğini söyledi. TANAP'ın yıllık gaz taşıma kapasitesinin 16 milyar metreküp 
olduğu, ancak ilave yatırımlarla bu kapasitenin 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabileceğin belirtiliyor. 

Kaynak: BDDK, TEİAŞ, Datastream 
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 Konut satışları 2020’nin Aralık ayında düşüşünü hızlandırarak yıllık bazda %48 azaldı. Bu dönemde ipotekli satışlar  
%71, diğer satışlar %40 geriledi. 2020 yılının tamamında ise konut satışları bir önceki yıla göre %11 yükseldi. 2020 
genelinde kredilerdeki hızlı artış paralelinde ipotekli satışlar bir önceki yıla göre %72 artarken, diğer satışlar %9 
azaldı. İkinci el satışların toplam konut satışları içindeki payı 2019’da bulunduğu %62 seviyesinden 2020’de %69’a 
yükseldi.  

 Kasım 2020 itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı %30 olurken, reel bazda yıllık artış %14 
düzeyinde gerçekleşti. Talepteki yavaşlamaya ve gelirlerdeki azalmaya karşılık maliyetlerdeki artışın sürmesine bağlı 
olarak bina inşaatında reel ciro %12,2 oranında geriledi. 

 2019’un Aralık ayında uygulamaya konulan ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda ertelenmesine karar verilen 
Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin tebliğ 15 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme 
kapsamında “Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42. maddesinde yer alan 
tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazların” değerli konut vergisine tabi olacağı belirtildi.  

 Konut piyasasında geçen sene kısa süreli etkili olan canlanmanın ardından inşaat faaliyetlerinin yeniden 
yavaşlaması, sektöre ilişkin iyimser beklentilerin de zayıflamasına neden oluyor. TÜİK tarafından yayımlanan inşaat 
sektörü güven endeksi, geçen yılın Eylül ayından itibaren sektörün faaliyetlerine ilişkin beklentilerin bozulduğunu 
gösteriyor. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanan Aralık ayına ait beklenti endeksi de 
2021’in ilk çeyreğinde iç pazarda yatay bir seyir beklendiğine işaret ediyor.  

Kaynak: BDDK, TÜİK, Datastream 
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 Yurt içinde otomotiv pazarı, salgına karşı alınan tedbirlerin ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle hız kaybetmesine 
karşın Aralık ayında da büyümeye devam etti. Bununla birlikte, Haziran-Kasım 2020 döneminde 10 yıllık ortalamasının 
üzerinde seyreden otomotiv satışları Aralık ayında ortalamanın altına geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Aralık 
ayında yıllık bazda %15,2 artışla 104 bin adet seviyesinde gerçekleşirken, 2020 genelinde yıllık bazda %61,3 yükselerek 
773 bin adet oldu.  

 Geçen yılın Ağustos ayından itibaren toparlanma eğilimi gösteren otomotiv üretimi, Aralık ayında yıllık bazda %10,2 
genişleyerek yükselişini 5. ayına taşıdı. Ticari araç üretimi güçlü talebin de etkisiyle %41 ile yükselişini sürdürürken, geçen 
yıl boyunca oldukça dalgalı bir seyir izleyen otomobil üretimi Aralık’ta yıllık bazda %2,8 daraldı. 2020 yılı genelinde ise 
toplam otomotiv üretimi yıllık bazda %11,2 azaldı. Otomotiv sektörü, 2020’de ihracatta kaydedilen %16,9’luk düşüşe 
karşın 25,5 milyar USD ile en fazla ihracat yapan sektör oldu. 

 Dünya genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında 2019’a göre %14 oranında daralarak 77,7 milyon 
adede geriledi. Türkiye’nin ana ihraç pazarı olan Avrupa ülkelerinde satışlar daha zayıf bir görünüm sergileyerek %24,3 ile 
sert bir daralma kaydetti. 2019’da Avrupa otomobil satışlarında 9. sırada yer alan Türkiye, 2020’de otomobil satışlarını 
artıran tek ülke olarak 6. sıraya yükseldi.  

 Türkiye’nin ana ihracat pazarı olan Avrupa’da karantina uygulamalarının uzatılması ve koronavirüsün yayılmaya devam 
etmesi ihracat üzerinde baskı yaratıyor. Öte yandan, aşılamanın yaygınlaşmasıyla beraber ihracatta toparlanma eğiliminin 
yılın ikinci yarısında belirginlik kazanması bekleniyor. Yurt içinde ise, BDDK tarafından geçtiğimiz Aralık ayı ortasında 
getirilen yeni düzenleme ile taşıt kredilerinde vade sınırlarının azaltılması otomotiv pazarı üzerinde bir miktar baskı 
yaratıyor. Faiz oranları ile kurların mevcut yüksek düzeyleri ve ertelenmiş talebin büyük ölçüde devreye girmiş olmasının 
da etkisiyle 2021’de yurt içi satış hacminin geçen yılki seviyelere yakın düzeylerde gerçekleşebileceği öngörülüyor. 
Bununla birlikte, mevcut belirsizliklerin etkisiyle sektörde 2021’e ilişkin tahminlerin geniş bir aralıkta yer aldığı gözleniyor. 

Kaynak: TCMB, BDDK, Datastream 
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 Dünya Çelik Birliği’nin (Worldsteel) verilerine göre, Ağustos 2020’den itibaren artış gösteren dünya ham çelik 
üretimi Aralık ayında da %5,8 oranında yükseldi. 2020 yılı genelinde ise, dünya ham çelik üretiminde %0,9 oranında 
düşüş yaşandı. Çelik üretiminde lider ülke olan Çin’in üretimi ise geçen sene %5,2 arttı. Böylece, Çin’in dünya çelik 
üretimindeki payı %56,5’e ulaştı. 

 Haziran ayından itibaren olumlu bir görünüm sergileyen Türkiye’nin ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık bazda       
%17,7 artış gösterdi. Böylece, 2020 yılında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık bazda %6 büyüme kaydederek 35,8 
milyon ton oldu. Yurt içinde nihai çelik mamul tüketimindeki artış ise Ocak-Kasım 2020 döneminde %16 seviyesinde 
gerçekleşti.  

 Çelik ürünleri ihracatı Kasım 2020’de miktar bazında bir önceki yıla göre %25 artış gösterdi. Bu gelişmede, önceki 
dönemlerde ertelenen siparişlerin devreye girmesi etkili oldu. 2020 yılının ilk 11 aylık döneminde ise ihracat miktar 
bazında %7,8 azaldı. Sektörün en önemli ihraç pazarı olan AB, Türkiye'den ithal edilen sıcak haddelenmiş demir, 
alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünlerine 7 Ocak 2021 itibarıyla geçici anti-damping vergisi uygulanmasına karar verdi. 
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı da, AB ve Güney Kore’den yapılan bazı çelik ürünlerinin ithalatına söz konusu 
ithalatın yurt içi pazara zarar verdiği gerekçesiyle anti-damping vergi soruşturması başlattı. Diğer taraftan, Resmi 
Gazete’de yayımlanan kararla, haddecilerin ve kaynaklı boru üreticilerinin sıcak sac ithalatına uygulanan vergi oranı 
%8’den    %6’ya; beyaz eşya üreticilerinin soğuk sac ithalatına uygulanan vergi oranı da %9’dan %7’ye indirildi.  

 Sektörde yurt içi reel ciro Kasım 2020’de yıllık bazda %16,3 ile artışını sürdürdü. Yurt dışı reel ciro ise, %5,6 ile 
Ağustos 2019’dan bu yana ilk kez artış kaydederek yurt dışı satışlarda iyileşme kaydedildiğine işaret etti. Ocak-Kasım 
2020 döneminde, yurt içi reel ciro yıllık ortalama bazda %7,8 artarken, yurt dışı reel ciroda %11,1 düşüş yaşandı.  

 Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında özellikle yurt içi talebin canlanması ve üretimin artması sayesinde salgının başındaki 
kayıplarını sınırlandırmayı başaran demir-çelik sektörünün, 2021 yıl genelinde bir önceki yıla kıyasla daha olumlu bir 
performans sergilemesi bekleniyor. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Aslan, sektörde 2021'de miktar bazında %10 
artışla yaklaşık 23 milyon ton, değer bazında da %15 artışla yaklaşık 15 milyar USD ihracat hedeflendiğini kaydetti.  

Kaynaklar: BDDK, TÜİK, TÇÜD, ÇİB, Datastream    
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 Küresel ticaret hacminde toparlanma eğiliminin sürdüğü gözlenirken, aşılama sürecinin başlamasına karşın birçok 
ülkede salgına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin sürmesi ticaret hacmi üzerinde bir miktar baskı yaratıyor. Geçen yılın 
sonbahar aylarında düşüş gösteren Baltık Kuru Yük Endeksi Aralık ayı ortasından itibaren yukarı yönlü hareket 
ediyor. Konteyner taşımacılığında ise taşıma ücretlerinin hızlı artışını sürdürdüğü gözleniyor. Küresel ticaret 
zincirindeki bozulmalar nedeniyle konteyner bulmada sıkıntı yaşandığı ve bu durumun navlunların artmasına sebep 
olduğu belirtiliyor. Limanlardaki yoğunluk ve uzun bekleme süreleri de taşımacılık ücretleri üzerinde yukarı yönlü 
baskı oluşturmaya devam ediyor. 

 Yurt içinde iktisadi faaliyetteki ivme kaybı paralelinde ithalatta miktar bazında Kasım 2020’de sınırlı da olsa 
yavaşlama gözlenirken; başta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ana ihraç pazarlarımızda salgın kaynaklı 
kısıtlamaların sürmesine bağlı olarak ihracatta düşük oranlı artış kaydedildi.  

 Yolcu taşımacılığında virüs salgınının etkisiyle zayıf performansın sürdüğü gözleniyor. Hava yolu taşımacılığında, 
2020’nin tamamında yolcu trafiği iç hatlarda yıllık bazda %50, dış hatlarda da %70 düşüş kaydetti. Yük trafiğinde ise 
(bagaj, kargo ve posta) aynı dönemde %40 ile daha düşük oranlı daralma kaydedildiği dikkat çekiyor. Dünya 
genelinde de geçtiğimiz sene yolcu trafiğinde yıllık bazda %60 düşüş yaşandı. 

 Kasım 2020 itibarıyla, havayolu taşımacılığı hariç diğer tüm alt sektörlerde ciroların reel bazda artış kaydettiği 
görülüyor. Depolama faaliyetleri en olumlu performansı sergilerken, kara yolu ve deniz yolunda da toparlanma 
eğilimi gözleniyor. Hava yolu taşımacılığına ilişkin olarak ise, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel 
Direktörü Alexandre de Juniac, dünya genelinde uygulanan kitlesel aşılama programlarının etkisinin hissedilmesiyle 
birlikte seyahat kısıtlamalarının Haziran ayında azaltılmaya başlamasını beklediklerini belirtti.  

Kaynaklar: BDDK, DHMİ, TÜİK, Datastream 
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Takipteki Krediler Oranı Kasım % 2,1 % 2,1 ●
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 Tekstil sektöründe üretim Kasım 2020’de %11,3 artış kaydederek art arda 6. ayda da yükselişini sürdürdü. Hazır 
giyim üretimi ise bu dönemde yatay seyretti. Avrupa ülkelerinde Kasım ayından itibaren salgın nedeniyle kısıtlayıcı 
tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla beraber yaşanan sipariş iptalleri ve ertelemeleri, hazır giyim sektörünün üretimini ve 
ihracatını baskı altında tutan bir gelişme olarak öne çıktı.  

 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine göre, tutar bazında hazır giyim ihracatı Kasım’da 
yıllık bazda bir miktar gerilemesinin ardından Aralık’ta %25,3 ile hızlı yükseliş sergiledi. 2020 yılı genelinde ise hazır 
giyim ihracatı %3,1 gerileyerek yaklaşık 17 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. AB ülkeleri %71’lik payı ile sektörün 
ana ihraç pazarı olmaya devam etti. Bu dönemde, en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında sadece Almanya, 
Hollanda ve ABD’ye yönelik ihracatta artış kaydedildi. Sektörün üç temel ürün grubu incelendiğinde, örme 
konfeksiyon ürünlerinde %8,6, dokuma konfeksiyon ürünlerinde %2,6 ihracat kaybı gözlenirken, tek kullanımlık 
tıbbi maskeleri de içeren hazır eşya ihracatı %19,1’lik artışla öne çıktı.  

 İTKİB verilerine göre, tekstil ihracatındaki artış Kasım’daki ivme kaybının ardından Aralık ayında %33 ile yeniden hız 
kazandı. 2020 yılı genelinde ise sektörün ihracatı %2,5 oranında geriledi. AB ülkeleri bu dönemde %46’lık payıyla 
tekstil sektörünün ihracatında ilk sırada yer almayı sürdürdü.  

 Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ciroları artış eğilimini korumakla birlikte, salgının ana ihraç pazarlarımızda etkisini 
artırması ve salgına karşı kısıtlamaların sürdürülmesi gibi gelişmelerle Kasım ayında baskı altında kaldı. Öte yandan, 
pek çok Avrupa ülkesinde aşılama sürecinin başlamış olmasının iyimser beklentileri desteklemesiyle sektörlerin 
ihracatının önümüzdeki dönemde daha olumlu bir performans sergileyebileceği düşünülüyor. 

Kaynak: BDDK, TÜİK, İTKİB, Datastream 
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 Perakende ticaret sektöründe satış hacmi Kasım 2020’de %11,9 arttı. Bu dönemde hem gıda hem de gıda dışı 
grupta olumlu bir seyir izlendi. Öte yandan, TCMB tarafından yayımlanan kartlı harcamalar verileri, tüketim 
harcamalarının Aralık 2020’de yavaşladığına ve Ocak 2021’in ilk haftasında da aşağı yönlü bir seyir izlediğine işaret 
etti. Aralık ayında 7,4 puan gerileyen ve Ocak’ta da düşüşünü sürdüren perakende ticaret sektörü güven endeksi de 
bu tabloyu teyit etti. 

 Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre, online kanallardan yapılan harcamaların toplam tutarı 2020 
yılında bir önceki yıla göre %85 yükseldi. Bu dönemde en hızlı artış süpermarket kategorisinde gerçekleşti. Salgına 
bağlı olarak değişen tüketim alışkanlıkları çerçevesinde online süpermarket harcamaları 2020’de 5 kat arttı. Ayrıca, 
2020 yılı boyunca fiziki mağazacılıkta yaşanan sorunlar sebebiyle e-ticarete yönelen KOBİ sayısında da belirgin bir 
yükseliş gözlendi. E-ticaret alanındaki büyümenin 2021’de de devam etmesi bekleniyor. İç pazardaki büyümenin 
yanı sıra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurt dışına satış yapan mikro ihracatçılara %50 vergi muafiyeti sağlayan 
uygulamanın da desteğiyle 2021’de e-ihracatın da ivme kazanacağı öngörülüyor.  

 Fiziki mağazacılıkta ise olumsuz görünümün devam ettiği gözleniyor. Yeterince gelir elde edemeyen markaların 
gelen mağaza kapama taleplerinin ardından AVM yatırımcılarının bir kısmının, söz konusu markaların bayisi olarak 
hizmet vermeyi teklif ettiği belirtiliyor. Bu sayede AVM’lerdeki boşluk oranının artmasının önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Ayrıca, e-ticaretteki büyüme ile birlikte önümüzdeki dönemde AVM’lerin de teslimat noktası olarak 
hizmet verebileceği ifade ediliyor. Bu sayede ziyaretçi sayılarını artırma fırsatının yakalanabileceği düşünülüyor.  

Kaynak: BDDK, TCMB, Datastream 
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Satış Hacim Endeksi (reel, yıllık değişim) Kasım % 11,9 % 12,4

Gıda Kasım % 11,4 % 15,2

Gıda dışı (akaryakıt hariç) Kasım % 13,8 % 13,2

Elektronik eşya ve bilgisayar Kasım % 12,0 % 7,9

Mobilya, beyaz eşya ve diğer Kasım % 17,2 % 16,6

Tekstil, giyim ve ayakkabı Kasım % 4,0 % 10,4

Eczacılık, t ıbbi ürünler ve kozmetik Kasım % 9,6 % 6,2

Posta ve internet yoluyla ticaret Kasım % 69,8 % 90,6

Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Kasım % 10,6 % 11,6

Perakende Güven Endeksi (aylık değişim) Ocak -% 0,1 -% 10,9

Takipteki Krediler Oranı Kasım % 4,8 % 4,8 ●
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 Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda adet bazında yurt içi 
satışlar Aralık ayında %30 oranında artarken, ihracattaki artış %37 seviyesinde gerçekleşti. Yıl genelinde ise yurt içi 
satışlar %16 artarken, ihracat yatay seyretti. 2020 yılında satışlarının %73’ünü yurt dışına gerçekleştiren sektörde 
toplam satış miktarı yıllık bazda %4 arttı. Konut satışlarındaki artış, kredi faiz oranlarındaki hızlı gerileme ve salgın 
nedeniyle evde geçirilen zamanın artması yurt içi talebe olumlu yansıdı. İhracat tarafında ise, sektörün ana ihraç 
pazarı konumunda olan AB ekonomilerinde yaşanan daralma ve salgın etkisinin bazı ülkelerde daha sert 
hissedilmesi yurt dışı satışlar üzerinde baskı yarattı. 

 TÜRKBESD verilerine göre dünya beyaz eşya üretiminin %7’sini gerçekleştiren Türkiye, Çin’in ardından ikinci en 
büyük beyaz eşya üreticisi konumunu korudu. 

 Sektör temsilcileri 2021 yılına yönelik tahmin yapmanın zorluğuna dikkat çekerken, yılın ilk yarısında salgının etkisi 
altında faaliyetlerine devam edeceklerini kaydettiler. Yılın ikinci yarısından itibaren ise tablonun olumluya döneceği 
tahmin ediliyor. 

 Beyaz eşya üretiminde girdi maliyetlerinin %20’sine yakınını oluşturan yassı çelik fiyatları son dönemde artış eğilimi 
sergiliyor. Ayrıca, tedarik sıkıntılarının da sektörde iş yapma koşullarının bozulmasına neden olduğu ifade ediliyor. 

 Avrupa Birliği Ocak ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerine %4,8-%7,6 oranında geçici anti damping 
vergisi getirdiğini açıkladı. Bunun ardından Türkiye de AB menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına dampinge 
karşı soruşturma açılmasına karar vermişti. Yurt içinde fiyatları artıran söz konusu gelişmeler, önümüzdeki 
dönemde AB ülkelerine yönelik ihracatı baskı altına alabileceği düşüncesiyle sektörde endişe yaratıyor. Öte yandan, 
Brexit sonrasında İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması belirsizlikleri ortadan kaldırması bakımından 
sektörde olumlu karşılandı. 

Kaynak: BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İMMİB, Datastream 
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Toplam Üretim (yıllık değişim) Aralık % 42,7 % 15,2

Yurt içi Satışlar (yıllık değişim) Aralık % 30,1 % 19,5

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim) Kasım % 31,0 % 29,4

İhracat (adet, yıllık değişim) Aralık % 36,7 % 15,1

İhracat (tutar, yıllık değişim) Aralık % 36,3 % 20,2

DTM Satın Alma Eğilimi (aylık değişim) Ocak % 8,1 -% 3,9

Takipteki Krediler Oranı Kasım % 3,5 % 3,5 ●
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 Yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık düşüş Kasım 2020’de devam ederek %62 düzeyinde gerçekleşti. 2020 yılının ilk 11 
aylık döneminde de yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %72 azalarak 12 milyon kişi olurken, turizm gelirleri %68 
azalarak 8 milyar USD’ye geriledi. Bu dönemde en fazla yabancı ziyaretçi 2 milyon kişi ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 
1,1 milyon kişi ile Bulgaristan izledi.  

 Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından 19 Ocak’ta yapılan açıklamada, küresel ölçekte yaygın aşılama 
ve hızlı test uygulamaları sayesinde bu yıl Mart sonundan itibaren seyahat ve turizm sektöründe toparlanma 
gözlenebileceğinin öngörüldüğü iyimser senaryoya göre, sektörde 111 milyon kadar iş gücünün geri kazanılabileceği 
belirtildi. Bu gelişmeye karşın, sektördeki istihdam 2019 yılındaki seviyesinin 54 milyon kişi altında olacak. Bu 
senaryoya göre 2021 yılında seyahat ve turizm sektörünün dünya ekonomisine katkısının 2019 yılına kıyasla %17 
azalarak 7,4 trilyon USD olması bekleniyor. Salgının seyrine bağlı olarak sektördeki toparlanmanın 2021 yılının ikinci 
yarısında başlaması durumunda ise, istihdam artışının yaklaşık 84 milyon kişi olabileceği öngörülüyor.  

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2021 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin 31 milyonu 
aşan turist sayısı ile 23,3 milyar USD’lik turizm geliri hedeflediğini belirtti. Bakan Ersoy ayrıca, salgının seyrine bağlı 
olarak Nisan ayı itibarıyla turizm sezonunun açılması ile sektörde “V” tipi hızlı bir toparlanma beklendiğini de ifade 
etti. 

 Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, 2021'de 25-30 milyon turist sayısının hedeflenmesi 
gerektiğini belirtti. Çorabatır, bu hedefe ulaşmada aşı uygulamalarının yanı sıra yurt içinde ve Türkiye’ye turist 
gönderen ülkelerde vaka sayılarının gerilemesinin belirleyici olacağını belirtti.  

 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da yaptığı değerlendirmede, birçok ülkede aşılamanın 
başlamasıyla dünya genelinde turizmde hareketlilik öngördüklerini belirtirken, salgın sürecinde uygulanan seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle iç turizmin payının arttığına dikkat çekti.  

Kaynak: BDDK, TÜROB, Datastream 
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Yabancı Ziyaretçi (yıllık değişim) Kasım -% 61,9 -% 59,4

Turizm Geliri (yıllık değişim) Kasım -% 63,8 -% 60,2
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Otel Doluluk Oranları (% puan, yıllık değişim) Eylül -29,5 -44,1

Takipteki Krediler Oranı Kasım % 5,4 % 5,3 ●
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