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 2021 yılının ilk iki ayında elektrik üretimi, salgın ile mücadele kapsamında artırılan tedbirlerin iş hayatına olumsuz 
yansıması ve yüksek baz etkisi nedeniyle bir miktar geriledi. Mart ve Nisan aylarında ise devam eden tedbirlere 
karşın düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda sırasıyla %13,9 ve %28,2 oranlarında arttı. Böylece, yılın ilk 4 ayında 
elektrik üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,3 oranında artış kaydedilmiş oldu. Nisan ayında elektrik 
üretiminin %31,1’i hidroelektrik santrallerinden, %21,6'sı doğal gaz santrallerinden, %15,4'ü yerli kömür 
santrallerinden sağlandı. Üretimde rüzgâr enerjisinin payı % 8,9, ithal kömür santrallerinin payı %13,1 olarak 
kaydedildi.  

 Elektrikte yıllık tüketici fiyatı enflasyonu manşet enflasyonun altındaki seyrini sürdürürken, üretici fiyatlarında 
Ağustos 2020-Şubat 2021 döneminde görülen düşüşün Mart ayı birlikte terse döndüğü izleniyor. Son dönemde yurt 
içinde artış kaydeden genel üretici fiyat enflasyonunun ve başta enerji olmak üzere küresel piyasalarda artış 
eğiliminde olan emtia fiyatlarının önümüzdeki dönemde elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. 
Ayrıca, son aylarda döviz kurlarında yaşanan artış da maliyetler üzerinde baskı yaratan bir faktör olarak öne çıkıyor. 
TL’deki değer kaybı özellikle doğalgaz çevrim santralleri ile ithal kömüre dayalı termik santralleri açısından önem 
taşıyor. 

 Mayıs ayı başında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte lisanssız elektrik üretiminde değişikliğe gidildi. 
Düzenlemeye göre, kurulu güç üst sınırı olmaksızın tüketimde sözleşme toplamı kadar güçte üretim tesisleri 
kurulabilecek. Ayrıca, aynı dağıtım bölgesinde olmak şartıyla tüketim noktasından farklı yerlerde üretim tesisi 
kurulmasının da önü açıldı. Yapılan değişiklikle, lisanssız elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan güneş enerjisi 
başta olmak üzere sektör genelinde yatırımların hızlanması ve kolaylaştırılması hedefleniyor. Hibrit elektrik üretim 
santrallerinde santral sahası dışında kaynak alanı belirlenebilmesine olanak sağlayan düzenleme ile birlikte 
değerlendirildiğinde, özellikle güneş enerjisi sektöründe yatırımların önümüzdeki dönemde önemli ölçüde 
artabileceği tahmin ediliyor. 

Kaynak: BDDK, TEİAŞ, Datastream, IMF 

Son Veri Önceki Veri

Elektrik Üretimi (yıllık değişim) Nisan % 28,2 % 13,9

Elektrik Tüketimi (yıllık değişim) Nisan % 27,1 % 12,3

Elektrik Tüketici Fiyatı (yıllık değişim) Nisan % 11,0 % 9,6

Elektrik Üretici Fiyatı (yıllık değişim) Nisan % 4,5 % 2,6

Takipteki Krediler Oranı Mart % 5,5 % 6,2 ●
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Kaynak: TÜİK, Datastream 

 Konut satışları 2021’in Nisan ayında 2020 yılındaki düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda önemli oranda arttı. Öte 
yandan, yılın ilk 4 ayı itibarıyla konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 oranında daralma kaydetti. 
Konut kredisi faiz oranlarındaki yüksek seyir Ocak-Nisan döneminde ipotekli konut satışlarının yıllık bazda %55,8 
gerilemesinde etkili olurken, diğer satışların %23,9 oranında arttığı görüldü. 

 Ocak ayında yıllık bazda %3,2 ve Şubat ayında %0,3 artış kaydeden bina inşaatı reel cirosu Mart ayında %6,3 
geriledi. Böylece, ilk çeyrekte reel ciro %0,9 yükseldi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde %6’ya yakın oranda artan bina 
inşaatında reel ciro, yılın son çeyreğinde de %12’nin üzerinde daralmıştı. Artan faiz oranları nedeniyle talebin baskı 
altında kaldığı sektörde hızlı yükseliş sergileyen inşaat maliyetleri de ciro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 
Bina inşaatı maliyet endeksi Mart ayında yıllık bazda %31,6 oranında yükseldi. Küresel piyasalarda artış eğiliminde 
olan emtia fiyatları ile birlikte değerlendirildiğinde maliyet artışının devam edebileceği tahmin ediliyor.   

 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %32 oranında yükselen konut fiyat endeksi, 
reel olarak da %13,6 oranında arttı. Bu dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatları yıllık bazda sırasıyla      
%28,9, %30,3 ve %33,9 oranlarında artış gösterdi.  

 2020’nin üçüncü çeyreğindeki olumlu görünümün ardından hızlı bir bozulma kaydeden inşaat sektörü güvenindeki 
gerileme Nisan ayında da sürdü. Zayıf talebin yanı sıra son dönemde artan maliyetler sektör üzerindeki baskının 
artmasına neden oluyor. İç talep koşulları ve faiz oranlarının seyrinin önümüzdeki dönemde de sektörün faaliyetleri 
üzerinde belirleyici rol oynaması bekleniyor. 

Son Veri Önceki Veri

Büyüme (reel, GSYH inşaat alt kalemi) 2020 Ç4 -% 12,5 % 4,7

Yapı Ruhsatı Sayısı (yıllık değişim) 2021 Ç1 % 105,6 % 34,0

Yapı Kullanma İzni Sayısı (yıllık değişim) 2021 Ç1 % 2,1 -% 10,0

Bina İnşaatı Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Mart -% 6,3 % 0,3

Konut Satışları (yıllık değişim) Nisan % 124,1 % 2,4

İpotekli (yıllık değişim) Nisan % 2,5 -% 49,7

Diğer (yıllık değişim) Nisan % 204,9 % 36,9

Konut Fiyat Endeksi (reel, yıllık değişim) Mart % 13,6 % 13,1

Yabancıların Gayrimenkul Yatırımları (milyar USD) Mart 0,5 0,5

Takipteki Krediler Oranı Mart % 8,6 % 9,3
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 Geçtiğimiz yılın Nisan ayında koronavirüsle mücadele önlemlerinin etkisiyle yıllık bazda %14,8 daralan yurt içi otomotiv 
pazarı, bu yılın Nisan ayında yıllık bazda %137,4 arttı. 2021 yılının ilk çeyreği boyunca son 10 yıllık satış ortalamasının 
üzerinde seyreden pazar, Nisan’da ortalamanın altında bir performans sergiledi. Böylece, otomotiv pazarı Ocak-Nisan 
döneminde %74,1 artarak 271 bin adete ulaştı. Ayrıca, adet bazında otomotiv ihracatı Nisan’da yıllık bazda %636 
yükselişle 78 bin adete, USD bazında ihracat da %313 artışla 2,5 milyar USD’ye yükseldi. 

 2020 yılının Nisan ayında otomotiv fabrikalarının üretime ara vermesinin etkisiyle 11 bin adet seviyesine gerileyen 
otomotiv üretimi, bu yıl Nisan’da yıllık bazda 105 bin adet düzeyine yükseldi. Böylece yılın ilk 4 ayında toplam üretim yıllık 
bazda %28,1 artarak 451 bin adete ulaştı. Bu dönemde kamyon ve kamyonet üretimi hızlı artış gösterirken, otobüs ve 
midibüs üretimi azaldı. Bu gelişme lojistik sektörünün büyümeye devam ettiğine, yolcu taşımacılığında ise daralmanın 
sürdüğüne işaret etti. Otomobil üretimi de düşük bazın da etkisiyle hızlı yükseliş göstermesine rağmen pandemi öncesi 
seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü.   

 Avrupa ülkelerinde de otomotiv satışları Nisan ayında düşük baz yılının etkisiyle artış kaydetti. Avrupa’da yılın ilk 
çeyreğinde yıllık bazda %1 artan otomobil satışları, Nisan ayında %256 genişledi. Bu dönemde İtalya, İspanya, Fransa ve 
Almanya pazarlarındaki hızlı yükselişler öne çıktı. Dünya genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları da, Nisan’da Çin 
pazarının çip tedarik sorunu nedeniyle ivme kaybetmesine karşın ABD’de satışların yıllık bazda %115 yükselmesiyle artış 
kaydetti. Yılın ilk 4 ayında küresel otomotiv pazarında büyüme %32,4 oldu.  

 Yurt içinde otomobil üretiminin Nisan ayında ivme kazanmasına karşın, 29 Nisan-17 Mayıs döneminde uygulanan tam 
kapanma önlemlerinin ve küresel ölçekte elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunun devam etmesinin sektörün 
üretimi üzerinde baskı yarattığı izleniyor. Çip sorunu nedeniyle Almanya ve Japonya’da da bazı fabrikaların üretime ara 
verdiği açıklandı. İngiltere’de karantina önlemlerinin gevşetilmesi ve Avrupa’da aşılamanın hızlanması bölge pazarı 
açısından olumlu bir tablo çizse de, tedarik sorunlarının sürmesi sektörün faaliyetleri açısından belirsizlik arz ediyor.  

Kaynak: ACEA, BDDK,  Datastream, LMC, ODD, OSD, TCMB  
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Son Veri Önceki Veri

Toplam Üretim (adet, yıllık değişim) Nisan % 845,0 % 19,4

Otomobil (adet, yıllık değişim) Nisan % 690,1 % 4,0

Ticari Araç (adet, yıllık değişim) Nisan % 1840,3 % 54,9

Toplam Yurt İçi Araç Satışları (adet, yıllık değişim) Nisan % 132,4 % 92,8

Otomobil (adet, yıllık değişim) Nisan % 121,6 % 91,4

Ticari Araç (adet, yıllık değişim) Nisan % 183,1 % 98,3

İhracat (adet, yıllık değişim) Nisan % 635,8 % 14,2

İhracat (tutar, yıllık değişim) Nisan % 313,0 % 40,6

Takipteki Krediler Oranı Mart % 1,4 % 1,6 ●
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 Worldsteel verilerine göre, Nisan ayında küresel ham çelik üretiminde bir önceki yılın aynı dönemindeki zayıf bazın da 
etkisiyle yıllık bazda %23,3 artış kaydedildi. Ocak-Nisan dönemindeki yıllık artış da %13,7 düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde ilk 10 üretici ülkenin tamamımın ham çelik üretiminde artış gözlendi. En hızlı artışı ise %26,9 ile 2. sıradaki 
Hindistan’ın gerçekleştirdiği görüldü. Aynı dönemde, tüm bölgelerin ham çelik üretiminin artış kaydetmesi, sektör 
faaliyetlerinin dünya genelinde canlandığına işaret etti.  

 Türkiye’nin ham çelik üretiminde Haziran 2020’den bu yana süren artış eğilimi Nisan ayında da %46,6’lık hızlı artışla 
devam etti. Böylece, Ocak-Nisan döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %16,9 artışla 13,1 mt ham çelik üretimi 
gerçekleştirildi. 

 Yılın ilk çeyreğinde çelik ürünleri ihracatı yıllık bazda miktar bakımından %2,8, tutar bakımından da %28,8 yükseliş 
kaydetti. Aynı dönemde nihai çelik mamul ithalatı miktar bakımından %15,7 artarken, tutar bakımından %42,5 
yükseliş kaydetti. Tutar bakımından daha hızlı artışların kaydedilmesinde, yükselen döviz kurları  ve küresel piyasalarda 
demir fiyatlarındaki hızlı yükselişler etkili oldu.  

 Dünya genelinde imalat sanayi faaliyetlerinde iyileşme eğilimi sürerken, arz-talep dengesindeki bozulmaların da 
devam ettiği gözleniyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, yılın ilk çeyreğinde üretimde görülen artışa karşın sanayinin 
temel girdilerinden olan sıcak sac ihracatının yaklaşık %38 oranında azalmasının, sektördeki üretici firmaların iç 
piyasaya yöneldiğine işaret ettiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal sac ürünlerine Temmuz 
2021’den itibaren geçerli olmak üzere %4,7-7,3 arasında değişen oranlarda anti-damping vergisi getirdiğini duyurdu. 
Mevcut arz-talep koşullarıyla beraber değerlendirildiğinde, AB’nin kararının sektörün ihracatını baskı altında 
tutabileceği düşünülüyor.  

 Küresel ölçekte enflasyon endişeleri artarken, emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş de sürüyor. Çin’in güçlü talebinin de 
etkisiyle, bakır gibi diğer ana metallerle beraber demir cevheri fiyatlarında da son dönemlerde rekor düzeyde artışlar 
devam ediyor. Küresel piyasalarda demir cevheri fiyatlarının geçen yılki seviyelerin 2 katını aştığı izleniyor.  

 

Kaynaklar: BDDK, TÜİK, TÇÜD, Datastream    

-50

-25

0

25

50

2018 2019 2020 2021

(%)
Ham Çelik Üretimi

(yıllık değişim)

Son Veri Önceki Veri

Ham Çelik Üretimi (yıllık değişim) Nisan % 46,6 % 9,2

Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Mart % 18,2 % 15,5

Demir Cevheri Fiyatı (yıllık değişim) Nisan % 112,8 % 88,1

İhracat (yıllık değişim) Mart % 65,4 % 19,6

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 14,0 % 11,8

Yurt Dışı Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 38,6 % 7,0

Takipteki Krediler Oranı Mart % 2,6 % 2,9 ●
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 Küresel bazda tedarik zincirlerindeki aksaklıklar devam ederken, taşımacılık maliyetlerinin de yüksek seviyelerini 
koruduğu izleniyor. Baltık Kuru Yük Endeksi’ndeki yükselişin Nisan ayı ortasından itibaren hızını artırdığı, Mayıs ayında 
ise dalgalı seyrettiği gözleniyor. Mayıs ayı başında 3.200 puanı aşan Baltık Kuru Yük Endeksi sonraki dönemde bir miktar 
gerileyerek 2.800 puan seviyesine indi. Dünya genelinde konteyner ve gemi ekipman sorunlarının devam etmesiyle 
beraber konteyner navlun ücretlerinin de ivme kazanarak yükselişini sürdürdüğü görülüyor.  

 Miktar bazında dış ticaret verilerinin seyri lojistik sektörünün performansı açısından belirleyici rol oynuyor. Türkiye’nin 
ihracatı Ocak ayında yıllık bazda azalış kaydetmesinin ardından, Şubat ve Mart aylarında zayıf bazın da etkisiyle arttı. 
Miktar bazında ithalat ise Şubat’ta yıllık bazda sınırlı gerilerken Mart’ta %10 yükseldi. Böylece, 2021’in ilk çeyreğinde 
miktar bazında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 oranında artarken, ithalat yataya yakın seyretti.  

 Lojistik sektöründe toplam reel ciro, Mart ayında yıllık bazda %20,7 ile 2020 yılının Şubat ayından bu yana ilk kez artış 
kaydederek sektörün faaliyetlerine ilişkin olumlu bir görünüm sundu. Alt faaliyet grupları itibarıyla incelendiğinde de, 
tüm alt gruplarda ciroların bu dönemde reel bazda arttığı gözlendi. Salgınla birlikte stoklama ihtiyacının artması ve e-
ticarette süren hızlı büyüme depolama sektörünü destekledi. Küresel ticaretteki toparlanma ve navlun fiyatlarındaki 
yükselişler deniz yolu taşımacılığının reel cirosundaki güçlü artışta etkili oldu.  

 Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yayımladığı Mart 2021 raporunda, dünya genelinde hava yolu 
taşımacılığında yolcu trafiğinin Mart ayında artış kaydetmesine karşın, pandemi öncesi döneme kıyasla düşük kalmaya 
devam ettiğini belirtti. Raporda söz konusu artışın daha çok iç hatlarda artan yoğunluğa bağlı olduğu, uluslararası 
seyahat trafiğinin ise pek çok ülkede süren sıkı seyahat kısıtlamaları nedeniyle henüz iyileşme kaydedemediği ifade 
edildi. Bu dönemde hava yolu yük taşımacılığının ise, ekonomik aktivitedeki canlanmanın da etkisiyle, yolcu 
taşımacılığına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediği izleniyor. IATA, hava yolu yük taşımacılığında 2021 yılında 
yıllık bazda yaklaşık %13 artış öngörüyor.  

Kaynaklar: BDDK, IATA, TÜİK, Datastream 
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Baltık Kuru Yük Endeksi (ortalama, yıllık değişim) Nisan % 268,7 % 235,7

İhracat Miktar Endeksi (yıllık değişim) Mart % 32,3 % 2,6

İthalat Miktar Endeksi (yıllık değişim) Mart % 10,0 -% 0,7

Toplam Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Mart % 20,7 -% 4,4

Karayolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 19,8 % 3,6

Denizyolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 27,1 % 0,6

Havayolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 11,6 -% 42,0

Depolama Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 34,9 % 3,2

Takipteki Krediler Oranı Mart % 2,5 % 2,6 ●
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 Tekstil sektöründe üretimde gözlenen artış eğilimi Mart ayında hızlanarak sürdü. Salgın kısıtlamaları ile sipariş iptallerine ve 
ertelemelerine bağlı olarak Kasım 2020’den bu yana zayıf bir performans sergileyen hazır giyim üretimi, Mart ayında düşük 
bazın da etkisiyle %15,5 oranında arttı. Tekstil sektöründe geçtiğimiz yılın Nisan ayında %44,3 olan kapasite kullanım oranı 
2021’in aynı döneminde %78,4’e, hazır giyim sektöründe de %47,1’den %63,7’ye yükseldi.  

 Geçtiğimiz yıl Mart-Nisan aylarında salgının etkisiyle oldukça zayıf bir görünüm sergileyen tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
ihracatının, bu yılın aynı dönemlerinde canlandığı gözleniyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine 
göre, hazır giyim ihracatı Ocak-Nisan 2021’de yıllık bazda %32,3 oranında arttı. Sektörün ihracatı 2019’un aynı dönemine göre 
de %5,5 artarak pandemi öncesi seviyelere dönüldüğüne işaret etti.  

 İTKİB verilerine göre, Ocak-Nisan 2021 döneminde tekstil sektörü ihracatı da %46,2 ile bir önceki yılın aynı dönemine göre hızlı 
artış kaydetti. Bu dönemde tekstil ihracatının 2019’un aynı dönemine göre de %22,6 oranında artması dikkat çekti. Sektörün 
ihracatında ilk 10 ülke incelendiğinde, İtalya’ya yapılan ihracatın 2021’in ilk 4 ayında yıllık bazda %67,4 artması sayesinde 
İtalya’nın ilk sıraya yerleştiği görüldü. Bu dönemde hem tekstil hem de hazır giyim sektörlerinin ihracatında ilk 10 ülkenin 
paylarında artış gerçekleşti. 

 Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde; son aylarda hammadde fiyatlarının hızlı yükselmesi, devam eden tedarik 
sıkıntıları  ve önümüzdeki dönemde salgın kısıtlamalarının kademeli gevşetilmesi beklentileriyle beraber, iplik gibi temel 
hammaddelere ilişkin yatırımların hız kazandığı gözleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde tekstil dokumacılığı alanında 84 adet yatırım 
için toplamda 3,2 milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi düzenlendiği belirtiliyor. Böylece, sektörde 5 milyon ton olan üretim 
kapasitesinin 5,8 milyon tona ulaşması planlanıyor. 

 Hem tekstil hem de hazır giyim sektörlerinde ihracatın Mart-Nisan döneminde kaydetmiş olduğu iyileşmenin, sektörlerin reel 
cirolarına da olumlu yansıdığı gözleniyor. Sektörlerin önemli ihraç pazarlarından olan Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin 
aşılama sürecinde belli bir aşamaya gelmiş olması ve talebin canlanması, önümüzdeki dönem performansına ilişkin iyimser 
beklentileri destekliyor.  

 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, İTKİB, Datastream 
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Tekstil Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Mart % 24,6 % 8,0

Hazır Giyim Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Mart % 15,5 -% 1,1

Tekstil Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 37,0 % 4,5

Hazır Giyim Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 35,2 % 2,4

Tekstil Üretici Fiyatları (yıllık değişim) Nisan % 30,5 % 27,6

Hazır Giyim Üretici Fiyatları (yıllık değişim) Nisan % 8,9 % 8,6

Tekstil İhracatı (yıllık değişim) Mart % 47,1 % 15,7

Hazır Giyim İhracatı (yıllık değişim) Mart % 36,8 -% 4,8

Takipteki Krediler Oranı Mart % 3,5 % 4,1 ●
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 2021 yılına zayıf bir performansla başlayan perakende ticaret sektöründe satış hacminin Mart ayında yıllık bazda %19,2 artarak 
güçlendiği gözlendi. Bu gelişmede, 2020’de Mart ayı ortasından itibaren ülkemizde etkisini gösteren salgının neden olduğu zayıf 
baz etkisi belirleyici oldu. Söz konusu baz etkisinin gıda ve gıda dışı grupları farklı yönlerde etkilediği görüldü. Salgın sürecinin 
başında hızlı artış kaydeden gıda satışları Mart 2021’de yıllık bazda %0,8 düştü. Salgının ilk dönemlerinde aniden duran gıda dışı 
grubu satışları ise bu yılın Mart ayında %36,9 arttı. Aynı dönemde tekstil, hazır giyim, ayakkabı, mobilya ve elektronik eşya 
satışlarında da hızlı yükselişler görüldü. Ayrıca, internetten yapılan perakende satış hacminin Mart ayında bir miktar ivme 
kaybetmekle birlikte güçlü seyrini koruduğu gözlendi.  

 Sektörde ciro endeksi Mart ayında açıklanan normalleşme adımlarının etkisiyle yıllık bazda %19,6 arttı. Öte yandan, Nisan ve Mayıs 
aylarında uygulanan yeni kısıtlama önlemleriyle birlikte ciro endeksinin bir miktar düşüş gösterdiği tahmin ediliyor. Sektörde güven 
endeksi de açıklanan kısıtlama önlemleri sonucunda Mayıs’ta aylık bazda %2,1 düşerek olumsuz seyrini sürdürdü. Bununla birlikte, 
Ramazan Bayramı sonrasında açıklanan normalleşme adımlarının ciro ve güven endekslerine olumlu yansıması bekleniyor.  

 TCMB tarafından yayımlanan banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların alt gruplara göre dağılımı incelendiğinde, Mart ayında 
giyim, mobilya, sağlık ve elektronik ürünlerinde güçlü seyreden talebin getirilen kısıtlama önlemlerinin etkisiyle Nisan ayı başından 
itibaren zayıfladığı; Mayıs ayı başı itibarıyla da belirgin ölçüde düşüşe geçtiği görülüyor. 

 Şubat ayında Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan perakende sektörüne yönelik düzenleyici tasarı teklifi henüz 
yasalaşmamış durumda. Ayrıca, Hükümetin kısıtlamalar nedeniyle kapalı kalan işletmeler için kira muafiyeti sunacak yasal 
düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladığı belirtildi. Salgın süresince iş yapma süreleri kısalan veya iş yapamayan esnafa yönelik 4,6 
milyar TL büyüklüğünde bir hibe paketi açıklandı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği de yaptığı açıklamada yaşanan kapanmalar 
nedeniyle üye alışveriş merkezlerinde kira ödemesi alınmayacağını belirtti.  

Kaynak: BDDK, TCMB, Datastream 

Son Veri Önceki Veri

Satış Hacim Endeksi (reel, yıllık değişim) Mart % 19,2 % 4,7

Gıda Mart -% 0,8 % 8,2

Gıda dışı (akaryakıt hariç) Mart % 36,9 % 4,0

Elektronik eşya ve bilgisayar Mart % 37,6 % 13,3

Mobilya, beyaz eşya ve diğer Mart % 25,4 % 9,6

Tekstil, giyim ve ayakkabı Mart % 63,3 -% 15,3

Eczacılık, tıbbi ürünler ve kozmetik Mart % 3,5 -% 2,6

Posta ve internet yoluyla ticaret Mart % 76,8 % 77,0

Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Mart % 19,6 % 4,7

Perakende Güven Endeksi (aylık değişim) Mayıs -% 2,1 -% 5,6

Takipteki Krediler Oranı Mart % 4,5 % 4,6 ●
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 Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda adet bazında yurt içi 
satışlar Nisan’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,6 oranında arttı. İhracat da bu dönemde %176,1 ile rekor 
artış kaydetti. İhracattaki güçlü artışta, zayıf baz yılı etkisinin yanı sıra Avrupa ülkelerinde aşılama uygulamaları ile 
kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesi etkili oldu. 2021 yılının ilk 4 ayında yurt içi beyaz eşya satışları bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %43,1, ihracat da %47,9 artış sergiledi.  

 Mayıs ayında mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi’nin alt kalemleri incelendiğinde, mevcut 
dönemin dayanıklı tüketim malları almak için uygunluğuna ilişkin endeksin bir önceki aya göre %7,7 oranında 
gerilediği görüldü. Endekste Nisan ve Mayıs aylarında hızlı düşüş yaşanması dikkat çekti. 

 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını karbon nötr yapmayı hedefleyen Avrupa Birliği’nin, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 
çerçevesinde ithal ürünlere karbon yoğunluğuna göre vergi uygulamasının ihracatçı yapısı ile öne çıkan beyaz eşya 
sektörü üzerinde önemli etkide bulunması söz konusu olacak. Sektördeki ürünlerin düşük karbon seviyeleri ile 
uyumlu hale getirilmesi Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, 
sektörün küresel rekabet gücünü koruyabilmesi ve ihracat artışını sağlayabilmesi açısından Türkiye’nin Paris 
Anlaşması’nı onaylamasının önemine dikkat çekiliyor.  

 Beyaz eşya sektöründe döviz kurlarındaki ve emtia fiyatlarındaki yükselişin girdi maliyetlerini yukarı çektiği 
gözleniyor. Ayrıca, soğuk sac ve yarı iletken çipler gibi hammaddelerin tedarikinde zorluklar yaşandığı ifade ediliyor. 
Maliyet artışının üreticiler üzerinde yarattığı baskı dikkate alındığında, bu durumun önümüzdeki dönemde ilave 
fiyat artışlarını da beraberinde getirebileceği tahmin ediliyor.  

 

Kaynak: BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İMMİB, Datastream 

Son Veri Önceki Veri

Toplam Üretim (yıllık değişim) Nisan % 166,2 % 42,9

Yurt içi Satışlar (yıllık değişim) Nisan % 53,6 % 26,0

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim) Mart % 28,7 % 19,4

İhracat (adet, yıllık değişim) Nisan % 176,1 % 42,1

İhracat (tutar, yıllık değişim) Mart % 61,7 % 24,7

DTM Satın Alma Eğilimi (aylık değişim) Mayıs -% 7,7 -% 12,3

Takipteki Krediler Oranı Mart % 3,5 % 3,8 ●
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 Salgının olumsuz etkisiyle beraber turizm gelirlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana gözlenen düşüş sürüyor. 
2021’in ilk çeyreğinde turizm gelirleri yıllık bazda %40,2 azalarak 2,5 milyar USD oldu. Nisan 2020’de salgının sektör 
üzerindeki olumsuz etkilerinin belirginleşmesiyle yıllık bazda %99,3 azalan yabancı ziyaretçi sayısı Nisan 2021’de 
düşük bazın etkisiyle %3.162,2 artarak 791 bin kişi seviyesinde gerçekleşti. Yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Nisan 2021 
döneminde ise yıllık bazda %35,6 gerileyerek yaklaşık 2,7 milyon kişi oldu.  

 22 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile, kısa çalışma ödeneği uygulaması Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldı. Ayrıca, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren Karar uyarınca konaklama 
tesislerindeki geceleme hizmetlerinde %1'e indirilen KDV oranının 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacağı açıklandı. 
Sektör temsilcileri söz konusu uygulamaların sürelerinin uzatılmasının turizm sektörünü olumlu etkileyeceğini 
belirtti.   

 Yurt içinde özellikle Mart-Nisan aylarında hızlı artan vaka sayıları nedeniyle Almanya, ABD ve İngiltere’nin Türkiye’yi 
yüksek riskli ülkeler arasına alıp vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmasının ardından, Rusya da Türkiye'ye uçuşları 
geçici süreyle sınırlandırma kararı aldı. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Rusya’dan uçuşların askıya 
alınması kararının doğrudan ve dolaylı etkileriyle sektöre maliyetinin 1,5 milyar USD’yi bulabileceğini belirtti. Diğer 
taraftan, 29 Nisan-17 Mayıs döneminde Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma kısıtlamalarının vaka sayısında 
düşüş sağlamasının ve turizm sektörü çalışanlarının aşılanmasının ilerleyen aylarda turizm sektörünü olumlu 
etkileyebileceği düşünülüyor. 2021 yılında 20 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılmasını beklediklerini ifade eden TÜRSAB 
Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde hareketlenmenin zaman alacağını ve sezonun ertelenen taleplerin de etkisiyle 
Kasım aylarının sonuna kadar uzayacağını belirtti. 

 Dünya Turizm Örgütü tarafından 31 Mart’ta yayımlanan raporda, seyahat kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması 
ve küresel ölçekte aşı uygulamalarının yaygınlaşması sayesinde Temmuz ayı itibarıyla seyahat ve turizm sektöründe 
toparlanmanın öngörüldüğü iyimser senaryoya göre, 2021’de uluslararası turist sayısında bir önceki yıla göre %66 
artış bekleniyor. Sektörde toparlanmanın Eylül ayında başlamasının beklendiği kötümser senaryoya göre ise turist 
sayısındaki artışın %22 ile sınırlı kalacağı öngörülüyor. 

Kaynak: BDDK, TÜROB, UNWTO, Datastream 
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Yabancı Ziyaretçi (yıllık değişim) Nisan % 3162,2 % 26,1

Turizm Geliri (yıllık değişim) Mart % 25,9 -% 54,4

Turizm Gideri (yılık değişim) Mart -% 40,8 -% 77,5

Takipteki Krediler Oranı Mart % 4,9 % 5,0 ●
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