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Mart-Nisan döneminde düşük bazın etkisiyle artan elektrik 
üretimi, Mayıs ve Haziran aylarında da benzer etkilerle yükseldi. 
Haziran ayında üretimin artmasında düşük bazın yanı sıra 
salgından kaynaklanan kısıtlamaların gevşetilmesi de etkili oldu. 
Böylece, yılın ilk yarısında elektrik üretimi geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde göre %11,5 arttı.  

Yurt içinde elektrik üretici fiyatı Haziran’da bir önceki yılın aynı 
ayına göre %11,2 arttı. Son dönemde enerji başta olmak üzere 
küresel emtia fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artışların, 
elektrik üretici fiyatları üzerinde artış baskısı oluşturmaya devam 
ettiği görülüyor. Temmuz ayı itibarıyla elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarında yapılan artışlar da dikkate alındığında, önümüzdeki 
dönemde elektrik piyasasında üretici yanında tüketici fiyatlarında 
da artışların sürebileceği düşünülüyor. 

Uluslararası petrol şirketi BP tarafından yayımlanan 2021 Dünya 
Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, küresel enerji talebi 2020 
yılında koronavirüs salgının etkisiyle bir önceki yıla göre %4,5 
geriledi. Öte yandan, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel  
enerji tüketimindeki payı 2020’de %6 seviyesine yükseldi.  

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı Temmuz ayı Elektrik 
Piyasası Raporu’nda, 2020 yılında önceki yıla göre yaklaşık %1 
düşen küresel elektrik talebinin 2021’de yaklaşık %5 oranında 
artmasının beklendiği ifade edildi. Raporda, yenilenebilir 
kaynakların elektrik üretiminden aldığı payın artmasına karşılık, 
söz konusu kaynakların talebi karşılamada yetersiz kalması 
sebebiyle fosil kaynak kullanımının artmaya devam ettiğine 
dikkat çekildi.  

Ocak 2021’de duyurulduğu üzere YEKDEM kapsamında yeni 
kurulacak yenilenebilir enerji santrallerine yönelik döviz cinsi 
alım garantisi desteği 1 Temmuz 2021’den itibaren 5 yıl geçerli 
olmak üzere TL cinsinden verilmeye başlandı. Öte yandan, 
YEKDEM'den yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 30 Haziran 
2021'e kadar devreye girme şartına ilişkin süre uzatılmadı. 

Elektrik üretimi Haziran’da artmaya devam etti. 

-20

-10

0

10

20

30

2018 2019 2020 2021

(%) Elektrik Üretimi
(yıllık değişim)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-100

-50

0

50

100

150

200

2018 2019 2020 2021

(%)
Küresel Emtia Fiyat Endeksleri

(yıllık değişim)

Enerji Endeksi (sol eksen)

Enerji Dışı Emtia Endeksi

Son Veri Önceki Veri

Elektrik Üretimi (yıllık değişim) Haziran % 13,4 % 20,3

Elektrik Tüketimi (yıllık değişim) Haziran % 11,6 % 19,2

Elektrik Tüketici Fiyatı (yıllık değişim) Haziran % 11,2 % 11,1

Elektrik Üretici Fiyatı (yıllık değişim) Haziran % 11,2 % 6,6

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 5,4 % 5,5

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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2020’de yıllık bazda %3,5 daralan inşaat sektörü, 2021’in ilk 
çeyreğinde %2,8 büyüdü. Düşük bazın yanı sıra pandemi nedeniyle 
açık hava temalı yeni konut projeleri ile lojistik depo 
yatırımlarındaki göreli artış, ilk çeyrekte sektörün büyümesinde 
önemli rol oynadı. 

Konut satışları Haziran’da ipotekli satışlar önderliğinde geriledi. 
Böylece, yılın ilk yarısında konut satışları yıllık bazda %11,5 daraldı. 
2020’de finansman koşullarındaki iyileşmenin konut satışlarına 
olumlu yansımasının yarattığı yüksek baz, Haziran ayında satışların 
azalmasında etkili oldu.  

Bina inşaatı maliyet endeksi Mayıs’ta yıllık bazda %39,2 yükseldi. 
Emtia fiyatlarındaki yükselişin ve döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle 
çimento ve demir fiyatlarında önemli artışlar kaydedildi. Bina 
inşaatı ciro endeksinde  Nisan-Mayıs döneminde kaydedilen 
artışların ise, daha çok baz etkisinden kaynaklanması sebebiyle 
geçici nitelikte olduğu düşünülüyor. 

Son dönemde konut fiyatlarında gözlenen yükseliş eğiliminin bir 
miktar yavaşlamakla birlikte devam ettiği gözleniyor. Türkiye 
genelinde konut fiyatları Mayıs’ta yıllık bazda %29,1 arttı. Bu 
dönemde konut fiyatlarındaki reel artış %10,7 oldu.  

TCMB verilerine göre, yabancıların Türkiye’de yaptıkları net 
gayrimenkul yatırımları Nisan ayında bulunduğu 509 milyon USD 
seviyesinden Mayıs’ta salgına karşı alınan sıkı önlemlerin de 
etkisiyle 222 milyon USD düzeyine geriledi. Ocak-Mayıs döneminde 
ise net gayrimenkul yatırımları 2 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. 

Finansman maliyetlerindeki artış ve reel gelirlerdeki düşüş 
eğiliminin, önümüzdeki dönemde konut talebi üzerinde baskı 
oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.  

Konut satışları yılın ilk yarısında %11,5 daraldı. 
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Büyüme (reel, GSYH inşaat alt kalemi) 2021 Ç1 % 2,8 -% 12,5

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) Mayıs % 4,3 % 21,1

Konut Satışları (yıllık değişim) Haziran -% 29,1 % 16,2

İpotekli (yıllık değişim) Haziran -% 71,5 -% 42,9

Diğer (yıllık değişim) Haziran % 19,6 % 49,8

Konut Fiyat Endeksi (reel, yıllık değişim) Mayıs % 10,7 % 13,0

Yabancıların Gayrimenkul Yatırımları (milyar USD) Mayıs 0,2 0,5

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 8,4 % 8,7

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran’da yıllık 
bazda %12,5 büyüyerek 79.819 adede yükseldi. Böylece yılın ilk 
yarısında otomotiv pazarında toplam satışlar %55,4 oranında 
artarak 395 bin adede ulaştı.  

Yarı-iletken madde (mikroçip) tedarikinde yaşanan sorunlar, 
küresel ölçekte otomotiv üretimini olumsuz etkilemeye devam 
etti. Yurt içinde otomobil üretimi tedarik sorunlarına ek olarak 
talepteki yavaşlama paralelinde Haziran’da yıllık bazda %15,9 
geriledi. Aynı dönemde ticari araç üretimi ise taşımacılık 
sektöründeki canlılık paralelinde %54,4 yükseldi. Öte yandan, 
koronavirüsün yeni varyantlarının ana ihraç pazarlarında 
oluşturduğu baskı nedeniyle adet bazında otomotiv ihracatı 
Haziran’da bir miktar geriledi.  

Küresel otomotiv pazarı Ocak-Haziran döneminde önceki yılın 
aynı dönemine göre %27,9 büyüdü. 2021’in ilk yarısında toplam 
satışların yıllık bazda %27,1 artmasına rağmen Avrupa pazarının 
halen pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyrettiği 
dikkat çekti. İlk 6 aylık dönemde Çin pazarında da daralma 
kaydedilirken, ABD’deki satışlar yükseldi.  

Devam eden tedarik sorunun, kısa vadede bir çözüm 
bulunmaması halinde dünyada ve Türkiye’de otomotiv 
endüstrisini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Arzın yanı sıra talep 
yönlü riskler de gündemdeki yerini koruyor. Sektör temsilcileri 
BDDK’nın Temmuz  ayında aldığı taşıt kredilerinde vade 
sınırlarının indirilmesi yönündeki kararının yurt içi pazarda baskı 
yaratabileceğini belirtiyor. Koronavirüsün yeniden yayılarak 
Avrupa’daki ekonomik görünümü olumsuz etkilemesi ihtimali 
de, ihracat açısından risk yaratmaya devam ediyor. 

Otomotivde arz ve talep yönlü riskler gündemde...  
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Toplam Üretim (adet, yıllık değişim) Haziran % 3,8 % 31,2

Otomobil (adet, yıllık değişim) Haziran -% 15,9 % 54,8

Ticari Araç (adet, yıllık değişim) Haziran % 54,4 -% 20,1

Toplam Yurt İçi Araç Satışları (adet, yıllık değişim) Haziran % 12,5 % 69,8

Otomobil (adet, yıllık değişim) Haziran % 9,3 % 72,0

Ticari Araç (adet, yıllık değişim) Haziran % 25,6 % 61,9

İhracat (adet, yıllık değişim) Haziran -% 0,5 % 16,8

İhracat (tutar, yıllık değişim) Haziran % 19,1 % 61,4

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 2,0 % 2,0

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, Mayıs ayında 
küresel ham çelik üretimi bir önceki yıldan devam eden düşük 
bazın da etkisiyle yıllık bazda %16,5 oranında arttı. Böylece, 
ham çelik üretiminde Ocak-Mayıs döneminde %14,5 oranında 
artış kaydedildi. Bu dönemde tüm bölgelerde ve ilk 10 üretici 
ülkenin tamamında ham çelik üretimindeki artış eğiliminin 
devam etmesi, sektöre ilişkin küresel talebin genel olarak 
canlılığını koruduğuna işaret etti.   

Türkiye’nin ham çelik üretimi Mayıs’ta baz etkisi ve görece 
olumlu talep koşulları paralelinde %42,4 arttı. Böylece, ilk 5 
aylık dönemde, yurt içinde ham çelik üretimi %21,2 artarak 
16,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.  

Mayıs ayında demir-çelik ihracatı yıllık bazda %138,5 yükseldi. 
Ocak-Mayıs döneminde de demir-çelik ihracatı 2020’nin aynı 
dönemine göre %59,7 artışla 5,4 milyar USD oldu. Aynı 
dönemde demir ve çelik eşya ihracatı da %32,5 artarak  yaklaşık 
3,2 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde ihracatta 
kaydedilen görece olumlu performansa karşılık, ABD ve AB 
tarafından uygulanmakta olan korumacı önlemler ihracat 
üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.  

Hammadde ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin, demir-çelik de 
dahil olmak üzere ana metal sektöründeki yansımaları sürüyor. 
Haziran ayında ana metal sanayiinde ÜFE aylık bazda %7,2 
artarken, yıllık bazda da %100 oranında yükseldi. Küresel 
piyasada demir cevheri fiyatlarındaki artışın, Çin’de hurda çelik 
kullanımının artmasının ve stoklardan gerçekleşen satışların 
etkisiyle son dönemde bir miktar yavaşladığı görülüyor. Öte 
yandan, fiyatlardaki yüksek seviyelerin önümüzdeki dönemde 
de maliyetleri yukarı çekmeye devam edeceği düşünülüyor.   

Demir cevheri fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. 
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Ham Çelik Üretimi (yıllık değişim) Mayıs % 42,4 % 46,6

Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Mayıs % 52,1 % 65,2

Demir Cevheri Fiyatı (yıllık değişim) Haziran % 107,8 % 122,1

İhracat (yıllık değişim) Mayıs % 62,6 % 100,6

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 40,8 % 51,3

Yurt Dışı Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 81,1 % 71,3

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 2,4 % 2,5

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Lojistik sektöründe toplam ciro Nisan-Mayıs döneminde, dış 
ticarette aksamaların yaşandığı 2020 yılında oluşan düşük bazın 
etkisiyle hızlı bir yükseliş kaydetti. Bu dönemde havayolu 
taşımacılığında reel ciro artışı %100’ü aştı.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Haziran’da hava 
yolu yolcu trafiği yıllık bazda %10,2, yük trafiği %21,6 yükseldi. 
Kısıtlamaların gevşetilmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla 
artan yolcu trafiğinin, yaz ayları boyunca devam etmesi 
bekleniyor.  

Baltık Kuru Yük Endeksi Mayıs-Haziran döneminde gerek düşük 
bazın gerekse tedarik zinciri, konteyner ve gemi temini 
alanlarında yaşanan sorunların etkisiyle önemli artışlar kaydetti. 
Küresel ölçekte konteyner navlun fiyatlarını ölçen FBX endeksi 
de 2021’in ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat 
arttı. Tedarik zincirine ve konteyner teminine ilişkin sıkıntıların 
devam etmesi paralelinde, fiyatlardaki artış eğiliminin süreceği 
tahmin ediliyor.  

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Türkmenistan’ın sınır 
kapılarından geçişe yönelik uyguladığı kısıtlamaların karayolu 
yük taşımacılığını olumsuz etkilediğini belirtti. Kısıtlamalar 
sebebiyle sefer sayılarında belirgin düşüş yaşandığını ifade eden 
sektör temsilcileri, Orta Asya’ya yönelik ihracat taşımalarında 
yaşanan soruna dikkat çekti.  

14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ 
ile karayolu yolcu taşımacılığına tavan ücret uygulaması getirildi. 
Tebliğ’in yayımlanmasından itibaren 3 ay süreyle uygulanacak 
olan düzenleme ile yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat 
uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.   

Lojistik sektöründe cirolar baz etkisiyle yükseldi.   
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Baltık Kuru Yük Endeksi (ortalama, yıllık değişim) Haziran % 155,7 % 501,5

İhracat Miktar Endeksi (yıllık değişim) Mayıs % 46,6 % 91,8

İthalat Miktar Endeksi (yıllık değişim) Mayıs % 19,3 % 30,1

Toplam Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Mayıs % 53,7 % 54,8

Karayolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 45,4 % 47,4

Denizyolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 62,7 % 56,8

Havayolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 118,6 % 123,6

Depolama Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 68,3 % 64,3

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 2,5 % 2,5

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde üretim Nisan ve Mayıs 
aylarında baz etkisiyle hızlı yükseldi. Üretimdeki artışta, iç ve dış 
pazarlarda talebin toparlanması da etkili oldu. Haziran’da 
kapasite kullanım oranında yaşanan artışlar da üretim 
faaliyetlerinin iyileşmeye devam ettiğine işaret etti.  

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) 
verilerine göre, Türkiye’nin miktar bazında tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı Haziran’da yıllık bazda %47,9 arttı. 
İhracattaki yıllık artış yılın ilk yarısı itibarıyla %45,9 oldu. Bu 
dönemde miktar bazında ihracatın en hızlı arttığı ülke Çin oldu. 
Tekstil sektörünün 5. büyük ihraç pazarı konumunda olan Çin’e 
yönelik ihracatın önümüzdeki dönemde de artacağı tahmin 
ediliyor.  

İTKİB verilerine göre, değer bazında  hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatı da Haziran’da yıllık bazda %34,1 arttı. Böylece, Ocak-
Haziran döneminde sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %35,7 yükseldi. Avrupa pazarında olumlu 
görünümün devam etmesi ile hazır giyim ihracatının yılın geri 
kalanında da toparlanmaya devam etmesi bekleniyor.  

Talep koşullarındaki göreli iyileşmeye karşılık, hammadde 
fiyatlarındaki artış üretim maliyetlerinin de hızlı bir şekilde 
yükselmesine neden oluyor. Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı 
çerçevesinde sektörün en büyük ihraç  pazarı konumunda olan 
AB’ye ihraç edilecek ürünlerin, karbon salınımına sebep olan 
madde içerikleri oranında vergi uygulamasına tabi tutulabileceği 
ifade ediliyor. Söz konusu gelişmenin, kısa vadede AB’ye yönelik 
tekstil ve hazır giyim ihracatını olumsuz etkileyebileceği 
değerlendiriliyor.  

AB’ye ihracatta karbon salınımı etkisi...  
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Tekstil Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Mayıs % 70,6 % 193,6

Hazır Giyim Sanayi Üretimi (yıllık değişim) Mayıs % 81,3 % 157,2

Tekstil Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 75,6 % 179,4

Hazır Giyim Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 74,2 % 154,4

Tekstil Üretici Fiyatları (yıllık değişim) Haziran % 37,9 % 33,5

Hazır Giyim Üretici Fiyatları (yıllık değişim) Haziran % 10,4 % 8,6

Tekstil İhracatı (yıllık değişim) Mayıs % 79,1 % 195,9

Hazır Giyim İhracatı (yıllık değişim) Mayıs % 64,3 % 210,7

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 3,3 % 3,4

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Kaynak: BDDK, TÜİK, TCMB, Datastream 

Perakende satış hacmi Mayıs’ta 2020’deki düşük bazın etkisiyle 
yıllık bazda %27 arttı. Aylık bazda ise satış hacmi %6,1 geriledi. 
Perakende satışlar Nisan-Mayıs döneminde pandemiye bağlı 
kısıtlamaların sıkılaştırılmasının etkisiyle ivme kaybetti. TCMB 
tarafından yayımlanan banka ve kredi kartı ile yapılan 
harcamalara ilişkin veriler de Mayıs ayı genelinde harcamaların 
tüm gruplarda hız kestiğini gösterdi. Bu dönemde harcama 
tutarlarında kaydedilen en belirgin düşüşler giyim-aksesuar, 
mobilya ve sağlık ürünleri-kozmetik gruplarında gerçekleşti. 

Öte yandan, normalleşme adımları ile turizm sezonunun 
açılmasının harcamalara olumlu yansıdığı görülüyor. Temmuz’da 
bir önceki aya göre %3,7 oranında artan perakende ticaret 
sektörü güven endeksi önümüzdeki dönemde harcama eğilimine 
ilişkin daha olumlu bir tablo çiziyor. Normalleşme süreci 
paralelinde Haziran’da hızla toparlanan kartlı harcamaların da 
Temmuz ayının ilk haftası itibarıyla artış trendini sürdürdüğü 
izleniyor. 

BDDK, 1 Temmuz’da yayımladığı Kurul kararıyla, bireysel kredi 
kartları ve ihtiyaç kredilerinin risk ağırlıklarının artırırken, bazı 
tüketici kredilerinin vade sınırları ile kredi değer oranlarında ve 
kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Kararla, kuyum, 
mobilya, elektrikli eşya ve 5 bin TL’ye kadar olan TV 
harcamalarında kredi kartı taksit sayısı düşürüldü. Ticaret 
Bakanlığı da BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasının ardından 
perakende ticarette cep telefonu, beyaz eşya ve konaklamada 
taksit sayılarını yeniden düzenledi. Söz konusu düzenlemelerin, 
ilerleyen dönemde harcamalar üzerinde aşağı yönlü baskı 
yaratabileceği belirtiliyor. 

Perakende ticarette toparlanma hız kesebilir.   
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Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik

Son Veri Önceki Veri

Satış Hacim Endeksi (reel, yıllık değişim) Mayıs % 27,0 % 42,5

Gıda Mayıs % 10,6 % 10,9

Gıda dışı (akaryakıt hariç) Mayıs % 39,0 % 75,8

Elektronik eşya ve bilgisayar Mayıs % 30,8 % 64,7

Mobilya, beyaz eşya ve diğer Mayıs % 20,6 % 52,0

Tekstil, giyim ve ayakkabı Mayıs % 89,4 % 279,4

Eczacılık, tıbbi ürünler ve kozmetik Mayıs % 19,5 % 16,2

Posta ve internet yoluyla ticaret Mayıs % 55,8 % 62,2

Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim) Mayıs % 28,0 % 42,9

Perakende Güven Endeksi (aylık değişim) Temmuz % 3,7 % 4,8

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 4,4 % 4,5

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Kaynak: : BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İMMİB, Datastream  

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından 
oluşan dört ana ürün grubunda adet bazında yurt içi satışlar 
Mayıs’ta yıllık bazda %10,7 yükseldi. Yurt içi satışların, Mayıs 
ayında salgına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin sıkılaştırılmasının 
etkisiyle bir miktar yavaşladığı gözlendi.  

Beyaz eşya sektörünün ihracatı Nisan-Mayıs döneminde düşük 
baz ve güçlenen talep paralelinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre arttı. Adet bazında ihracat 2021’in ilk 5 aylık 
döneminde %51,1 oranında yükseldi.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi 
verilerine göre, yurt içinde mevcut dönemde dayanıklı tüketim 
malı satın alma eğilimini ölçen alt endeks, Nisan-Mayıs 
dönemindeki olumsuz seyrin ardından Haziran-Temmuz 
döneminde artış kaydetti.  

BDDK, 1 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı düzenleme ile kredi 
kartlarında taksitlendirme sürelerinde değişiklik yaptı. Bu 
kapsamda, kredi kartlarıyla elektrikli eşya alımlarında uygulanan 
taksit sınırı 12 aydan 9 aya indirildi.  

Önümüzdeki dönemde, normalleşme adımlarının harcamaları 
canlandırıcı etkisinin yanı sıra mevsimsel etkilerle beyaz eşya 
talebinin artması bekleniyor. Öte yandan, taksit sayılarına ilişkin 
düzenlemenin iç pazarda beklenen toparlanmayı bir miktar 
sınırlandıracabileceği düşünülüyor.  

 

Beyaz eşya satışlarında taksit sayısı indirildi. 
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Toplam Üretim (yıllık değişim) Mayıs % 59,7 % 166,2

Yurt içi Satışlar (yıllık değişim) Mayıs % 10,7 % 53,6

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim) Mayıs % 51,8 % 90,6

İhracat (adet, yıllık değişim) Mayıs % 66,1 % 176,1

İhracat (tutar, yıllık değişim) Haziran % 46,3 % 94,0

DTM Satın Alma Eğilimi (aylık değişim) Temmuz % 4,3 % 0,9

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 3,3 % 3,4

https://ekonomi.isbank.com.tr/


 ekonomi.isbank Turizm 
 

2021 - IV 11 

Kaynak: BDDK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNWTO, Datastream 

Koronavirüsün yeni varyantlarının yayılmasına bağlı endişeler ile 
Rusya başta olmak üzere bazı ülkelerin Türkiye’ye yönelik uçuş 
yasağı uygulamalarını devam ettirmesi, Nisan-Mayıs döneminde 
turizm sektörünün faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Bu dönemde 
ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri, turizm faaliyetlerinin durduğu ve 
gelirlerin sıfırlandığı 2020 yılına göre artış kaydetse de söz konusu 
veriler salgın öncesi seviyelerin oldukça altında seyretti. Yılın ilk 5 
aylık döneminde Türkiye’yi 3,7 milyon kişi ziyaret ederken, 3,1 
milyar USD’lik turizm geliri elde edildi. 2019’un aynı döneminde 
ziyaretçi sayısı 12,8 milyon kişi olurken, turizm geliri 6,3 milyar USD 
düzeyinde gerçekleşmişti.  

11 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile 
kamu arazilerinin üzerinde yer alan turizm işletmelerinin 1 Ocak-31 
Aralık 2021 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken ödemelerinin 
30 Kasım 2022'ye ertelendiği duyuruldu. Konaklama tesislerinde 
geceleme hizmetlerinde %8’den %1'e indirilen ve Temmuz ayı 
sonuna kadar geçerli olacağı belirtilen KDV oranının 30 Eylül 
tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. 

22 Haziran itibarıyla Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uyguladığı uçuş 
kısıtlamasını sonlandırmasıyla Temmuz ayından itibaren sektördeki 
toparlanmanın hız kazandığı izleniyor. Koronavirüsün delta 
varyantının dünya genelinde yayılması turizmdeki toparlanmanın 
önünde risk oluşturuyor.  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yayımlanan 
Haziran 2021 tarihli rapora göre, 2021’in ikinci yarısında turizm 
sektöründe küresel ölçekte toparlanma kaydedileceği öngörülüyor. 
Buna karşılık, 2021’de seyahat ve turizm gelirlerinin 2019 yılına 
kıyasla 1,7 ila 2,4 trilyon USD arasında azalması bekleniyor. Aşı 
uygulamalarının nispeten yavaş seyrettiği gelişmekte olan ülkelerde 
turizm sektöründeki toparlanmanın daha yavaş gerçekleşeceği 
öngörülen raporda, uluslararası turist sayısının 2023’e kadar salgın 
öncesi düzeyine ulaşamayacağı tahmin ediliyor.   

Yeni varyantların yayılması turizm sektöründe endişe yaratıyor. 
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Yabancı Ziyaretçi (yıllık değişim) Mayıs % 3038,8 % 3162,2

Turizm Geliri (yıllık değişim) Mayıs % 100,0 % 100,0

Turizm Gideri (yılık değişim) Mayıs % 100,0 % 100,0

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 4,4 % 4,6

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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(1)  İlgili yılın üretimine ilişkin birinci tahmini ifade etmektedir. 
Kaynak: BDDK, FAO, TÜİK 

Tarım sektörü 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %7,5 ile 
GSYH’nin üzerinde bir büyüme kaydetti. İç ve dış pazarlarda talebin 
güçlü bir görünüm sergilemesi, bu dönemde sektörün faaliyetlerini 
olumlu yönde etkiledi.  

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Haziran’da aylık 
bazda %1,8, yıllık bazda %21,8 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre 
endeksteki artış %20,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarımsal üretimin 
alt sektörleri incelendiğinde, çok yıllık bitkisel ürünler için 
hesaplanan 12 aylık ÜFE’nin %25,3 ile genel ortalamanın üzerinde 
artması dikkat çekti.  

Normalleşme süreci ve turizmde başlayan toparlanma paralelinde 
önümüzdeki dönemde tarımsal ürünlere yönelik talebin güçlü 
kalmaya devam edeceği düşünülüyor. Buna karşılık, tarımsal emtia 
fiyatlarındaki artış ve döviz kuru gelişmeleri, sektörde ithal girdi 
kullanımının yüksek olması sebebiyle maliyetler üzerinde yukarı 
yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.   

2021 yılında buğday üretiminde beklenen düşüş paralelinde 
makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracatı kayda bağlandı. Söz 
konusu gelişmenin makarna ve bulgur ihracatını olumsuz 
etkileyebileceği düşünülüyor.   

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Bankası 
tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin ‘Dijital Tarım Profili’ni ele alan  
raporda verinin toplanmasında erişiminde ve analizinde yaşanan 
sorunların dijital çözümlerin üretilmesinin önündeki en büyük 
engeller  olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu alanda çalışacak yeterli 
düzeyde iş gücünün henüz sağlanamadığına dikkat çekildi. 

Türkiye’nin Dijital Tarım Profili raporu yayımlandı.  
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Büyüme (reel, GSYH alt kalemi) 2021 Ç1 % 7,5 % 4,0

Bitkisel Üretim  (ton, yıllık değişim) 2021 T11 -% 1,4 % 7,6

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler 2021 T11 -% 4,7 % 11,8

Sebzeler 2021 T11 -% 0,3 % 0,3

Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri 2021 T11 % 7,1 % 5,8

İhracat (milyon USD, yıllık değişim) Mayıs % 31,4 % 49,4

İthalat (milyon USD, yıllık değişim) Mayıs -% 4,9 -% 3,0

Tarım-ÜFE (yıllık değişim) Haziran % 21,8 % 20,2

FAO Gıda Fiyat Endeksi (reel, yıllık değişim) Mayıs % 37,5 % 29,2

Takipteki Krediler Oranı Mayıs % 3,3 % 3,4

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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