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Kaynak: BDDK, TEİAŞ, TÜİK, Dünya Bankası, Datastream 

2021 yılı Aralık ayında elektrik üretimindeki yıllık artış %6,6 
oranında gerçekleşti. Böylece, yıl genelinde elektrik üretimi    
%8,5 artmış oldu. 2020 yılında üretimde %0,7 ile sınırlı bir artış 
kaydedilmişti.  

Küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışın Aralık ayında bir 
miktar hız kaybettiği izleniyor. Ham petrol fiyatları Aralık 
ayında yıllık bazda %49,5 artış oranıyla son 10 ayın en düşük 
artışını gerçekleştirirken, kömür fiyatları da %85,6 ile son 8 
ayın en düşük artışını kaydetti. Doğal gaz fiyatları ise bir miktar 
hız kaybetmesine karşın Aralık ayında %268 oranında yükseldi. 
Ocak ayında ise Aralık ayına kıyasla nispeten yatay seyreden 
doğal gaz fiyatları Doğu Avrupa’da artan gerilim nedeniyle 
baskı altında kalırken, Şubat ayı hava durumuna ilişkin olumlu 
beklentiler baskıyı bir miktar hafifletiyor. 

Türkiye’nin gaz tüketiminin yaklaşık %10’unu karşılayan İran 
hattındaki gaz akışının 20 Ocak’tan itibaren 10 gün süreyle 
kesileceği açıklandı. BOTAŞ tarafından arz güvenliğini sağlamak 
amacıyla bazı tedbirler alındı. Buna göre, doğal gaz çevrim 
santrallerine ve yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 sm3 üzerinde 
olan sanayi tüketicilerine yapılacak gaz satışları sınırlandırıldı. 
İlaç, et ve süt sektörleri kesinti uygulamasından muaf tutuldu. 
Sınırın üstünde doğal gaz alınması durumunda sanayi 
işletmeleri normal tarifenin yaklaşık %70, santraller ise %95 
üzerinde bir fiyatla alım gerçekleştirecekler. Gaz 
tüketimlerinde kısıntı yapmaları mümkün olmayan, özellikle 
yüksek ısıda çalışan fırın kullanan cam, seramik ve demir-çelik 
sektörlerinde bu dönemde maliyetlerin önemli ölçüde artacağı 
tahmin ediliyor. Doğal gaz çevrim santrallerine gaz akışının 
azaltılmasının ardından elektrik fiyatı piyasadaki referans fiyat 
tavan seviyede oluştu. Elektrik arzında açığa işaret eden bu 
gelişmenin ardından TEİAŞ konutlar hariç olmak üzere elektrik 
tüketicilerine planlı kesinti uygulanacağını bildirdi. 

Doğal gazdaki arz sıkıntısı elektrik üretimini sınırlandırıyor. 

Elektrik Üretimi (yıllık değişim, Aralık) % 6,6

Elektrik Tüketici Fiyatı (yıllık değişim, Aralık) % 34,2

Elektrik Üretici Fiyatı (yıllık değişim, Aralık) % 117,1

Küresel Enerji Fiyatları (yıllık değişim, Aralık) % 76,8

Ham Petrol Fiyatı (yıllık değişim, Aralık) % 49,5

Doğal Gaz Fiyatı (yıllık değişim, Aralık) % 267,6

Kömür Fiyatı (yıllık değişim, Aralık) % 85,6

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 4,7
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Yurt genelinde konut satışları 2021’in Aralık ayında yıllık 
bazda %113,7 ile hızlı bir artış kaydetti. Bu gelişmede, 
oturum amaçlı talebin yanı sıra enflasyonun yüksek seyri 
paralelinde yatırım amaçlı konut talebinde izlenen güçlü 
seyir etkili oldu. 2022 itibarıyla finansman maliyetleri ile 
konut alım-satım işlemlerine uygulanan vergi ve harçlarda 
beklenen artışlar da piyasadaki hareketliliği destekledi. 
2021 yılı toplamında ise konut satışları bir önceki yıla göre 
%0,5 azalarak 1,49 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı 
2020 yılında bulunduğu %38 seviyesinden %20’ye 
gerilerken; ilk defa satılan konutların toplam satışlardan 
aldığı pay önceki yıla göre değişmeyerek %31 seviyesinde 
kaldı.  

Geçtiğimiz yılın son ayında yabancılara yapılan konut 
satışları yıllık bazda %77,1 artarak yaklaşık 8 bin adet ile 
tarihi yüksek seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, söz 
konusu satışların toplam içindeki payı %4 ile düşük 
seviyelerde bulunmaya devam etti.   

Konut fiyatları 2021’in Kasım ayında aylık bazda %9, yıllık 
bazda %50,5 oranında yükseldi. Bu dönemde konut 
fiyatlarındaki reel artış ise yıllık bazda %19,7 düzeyinde 
gerçekleşti. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış trendinin 
etkisiyle Kasım’da bina inşaatında reel cirolar yükseldi. Öte 
yandan, inşaat maliyetlerinin aynı dönemde yükselişini 
hızlanarak sürdürdüğü dikkat çekti.  

Önümüzdeki dönemde konut talebinde beklenen 
yavaşlama ve maliyetlerde devam eden artışların, inşaat 
sektörünün ciroları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. 

2021’de konut satışları sınırlı gerilerken, fiyatlar hızlı yükseldi.   

Büyüme (reel, GSYH inşaat alt kalemi, 2021 Ç3) -% 6,7

Bina İnşaatı Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim, Kasım) % 13,5

Konut Satışları (yıllık değişim, Aralık) % 113,7

İpotekli (yıllık değişim, Aralık) % 209,3

Diğer (yıllık değişim, Aralık) % 98,4

Konut Fiyat Endeksi (reel, yıllık değişim, Kasım) % 19,7

Yabancıların Gayrimenkul Yatırımları (milyar USD, Kasım) 0,6

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 7,0
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Kaynak: BDDK, TÜİK, Datastream 
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Yurt içinde otomotiv üretimi 2021’in Aralık ayında yıllık 
bazda %17 daraldı. Yıl genelinde otomotiv üretimi %1,7 
azalırken, satışlar da %4,6 oranında geriledi. Pazardaki 
daralmada, devam eden arz kısıtlarına ek olarak döviz kuru 
gelişmelerinin fiyatlar üzerindeki etkisi ve finansman 
maliyetlerindeki artış rol oynadı.  

Adet bazında otomotiv ihracatı 2021 yılını %2,2’lik sınırlı bir 
yükselişle tamamladı. Üretimde yaşanan sorunların yanı 
sıra AB otomobil pazarının yılın ikinci yarısından itibaren 
daralma eğilimi sergilemesi, sektörün ihracatını olumsuz 
yönde etkiledi. 

13 Ocak 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 
otomotiv sektörü ile ilgili ÖTV matrahlarında düzenleme 
yapıldı. Bu kapsamda motor hacmi 1.600 cc'nin altındaki 
motorlu binek araçlar için 2 yeni ÖTV dilimi getirilirken, 
vergi matrahları da yükseltildi. Ayrıca, 50 kW seviyesinin 
üzerinde elektrikli motor gücüne sahip ve 1.800 cc motor 
hacmine kadar olan hibrit araçların satışında uygulanan 
matrah sınırları artırıldı. İlk el araç fiyatlarında %3-%11 
arasında değişen oranlarda indirim sağlayabileceği 
değerlendirilen düzenlemenin, sınırlı sayıda modeli 
kapsayacak olması sebebiyle satışlarda belirgin bir artış 
yaratması beklenmiyor.  

Girdi maliyetlerindeki artış, devam eden tedarik sorunları 
ile iç ve dış talepte beklenen yavaşlamanın, önümüzdeki 
dönemde otomotiv sektörünün faaliyetlerini olumsuz 
etkileyeceği tahmin ediliyor. 

Otomotivde ÖTV matrahları yeniden düzenlendi. 

Toplam Üretim* (adet, yıllık değişim, Aralık) -% 12,1

Otomobil* (adet, yıllık değişim, Aralık) -% 17,0

Ticari Araç* (adet, yıllık değişim, Aralık) -% 4,1

Toplam Yurt İçi Araç Satışları (adet, yıllık değişim, Aralık) -% 40,3

Otomobil (adet, yıllık değişim, Aralık) -% 46,0

Ticari Araç (adet, yıllık değişim, Aralık) -% 20,7

İhracat* (adet, yıllık değişim, Aralık) % 8,1

İhracat* (tutar, yıllık değişim, Aralık) % 5,0

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 1,4
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Kaynak: BDDK, Datastream, ODD, OSD, TCMB  
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Küresel ham çelik üretimi, en büyük çelik üreticisi konumunda 
olan Çin’in üretimindeki düşüşün etkisiyle 2021 yılının son 
ayında da gerilemeye devam etti. 2021’in tamamında küresel 
ölçekte üretim yıllık bazda %3,7 yükseldi. Yurt içinde ise ham 
çelik üretimi geçen yılın Aralık ayında da artmaya devam 
ederek, kesintisiz yükselişini Haziran 2020’den bu yana 
sürdürdü. Yurt içinde üretim, 2021’de yıllık bazda %12,7’lik 
artışla 40 milyon tonu aşarak tarihi yüksek seviyede 
gerçekleşti.  

İç pazarda mamul çelik tüketimi Ocak-Kasım döneminde          
%12,9’luk artışla 30,5 milyon ton düzeyine yükseldi. İç tüketim 
yılın son çeyreğinde inşaat ve otomotiv sektörlerinde yaşanan 
durgunluğa bağlı olarak yavaşlarken, yurt içi cirolardaki reel 
düşüş de devam etti. İhracattaki olumlu gelişmelerin etkisiyle 
yurt dışı reel cirodaki yükselişin ise sürdüğü izlendi.  

Demir cevheri fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir 2021 yılının son 
iki ayında da devam etti. Söz konusu gelişme, üretim 
maliyetlerindeki artış baskısını bir miktar hafifletti. Bununla 
birlikte, dünyanın en büyük çelik tüketicisi olan Çin'de artan 
talebi karşılamak amacıyla çelik üretiminde beklenen artışın, 
demir cevheri fiyatlarının yönünü yeniden yukarı 
çevirebileceği öngörülüyor.   

Enerji tüketimi yüksek olan çelik sektörünün sebep olduğu 
karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmaların, ilerleyen 
dönemde küresel çelik pazarını şekillendirecek en önemli 
faktörlerden biri olacağı düşünülüyor. Bu kapsamda yapılacak 
çalışmalar, sektörün ana ihraç pazarı olan AB’ye olan ihracatın 
sürdürülebilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca, son 
günlerde yurt içinde yaşanan ve geçici nitelikte olduğu 
belirtilen doğal gaz ve elektrik kesintilerinden kaynaklanan 
sorunların, yüksek enerji gereksinimi sebebiyle sektördeki 
üretimi kısmen olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.  

Enerji tedarikinde yaşanan sorunlar sektörde belirsizlik yaratıyor.  
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Kaynak: BDDK, Datastream, TÇÜD, TÜİK, Worldsteel 

Ham Çelik Üretimi (yıllık değişim, Aralık) % 8,8

Sanayi Üretimi (yıllık değişim, Kasım) % 8,6

Demir Cevheri Fiyatı (yıllık değişim, Aralık) -% 27,8

İhracat (yıllık değişim, USD, Kasım) % 95,3

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim, Kasım) -% 3,5

Yurt Dışı Ciro (reel, yıllık değişim, Kasım) % 66,3

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 2,0
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Yurt içinde ihracat miktar endeksi 2021’in ilk 11 ayında 
2020’nin aynı dönemine göre %23,6 ile hızlı bir artış 
kaydetti. Aynı dönemde ithalat endeksindeki artış ise %1,4 
ile sınırlı düzeyde gerçekleşti. Dış ticaret hacmindeki 
büyüme paralelinde lojistik sektörünün reel cirosu 11 aylık 
dönemde yıllık bazda ortalama %36 oranında arttı. 

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) verilerine göre, 2021 yılı 
Aralık ayında 53,9 olan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi 
Endeksi, Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyesine 
geriledi. İhracat artışında beklenen ivme kaybının 
önümüzdeki dönemde sektörün gelirleri üzerinde baskı 
oluşturacağı düşünülüyor.  

Baltık Kuru Yük Endeksi’nde Ekim 2021’den bu yana 
gözlenen düşüş eğiliminin Aralık ayında da etkili olmaya 
devam ettiği görülüyor. IMF’ye göre, 2021 yılında %10 
büyüdüğü tahmin edilen küresel mal ihracatı hacminin 
2022’de %5,5 ile daha yavaş bir büyüme kaydetmesi 
bekleniyor. Küresel ekonomik aktivitedeki normalleşmenin 
ticaret hacmi üzerindeki daraltıcı etkisinin, navlun fiyatlarını 
aşağı yönlü etkilemeye devam edeceği öngörülüyor.  

Öte yandan, son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş, 
döviz kurunun yüksek seyri ve akaryakıta yapılan zamlar 
paralelinde kara ve hava yolu taşımacılığında maliyetler 
yükseliyor. Önümüzdeki aylarda kara yolu taşıma 
fiyatlarında %20-%40 arasında artış yaşanabileceğini 
belirten sektör temsilcileri, söz konusu artışların özellikle 
küçük ölçekli firmaların kârlılıklarını olumsuz yönde 
etkileyebileceğine dikkat çekiyor.  

Lojistik sektöründe maliyet baskısı artıyor.  
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Kaynak: BDDK, TÜİK,  Datastream, İSO 

Baltık Kuru Yük Endeksi (ortalama, yıllık değişim, Aralık) % 112,4

İhracat Miktar Endeksi (yıllık değişim, Kasım) % 17,0

İthalat Miktar Endeksi (yıllık değişim, Kasım) -% 5,5

Toplam Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim, Kasım) % 45,0

Kara Yolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim, Kasım) % 40,8

Deniz Yolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim, Kasım) % 41,0

Hava Yolu Taşımacılığı Ciro (reel, yıllık değişim, Kasım) % 103,4

Depolama Ciro (reel, yıllık değişim, Kasım) % 50,7

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 2,2
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Tekstil ve hazır giyim üretimindeki artış 2021’in Ekim ve 
Kasım aylarında da devam etti. İç ve dış talep koşullarındaki 
olumlu seyir sektörün söz konusu dönemdeki faaliyetlerini 
destekledi. Öte yandan, sanayi üretimine ilişkin öncü 
gösterge niteliğindeki PMI verileri, Aralık ayında her iki 
sektörün üretim faaliyetlerinde yavaşlama kaydedildiğine 
işaret etti.  

Kasım’da tekstil ve hazır giyim sektörlerinde değer bazında 
ihracat yükselmeye devam etti. Öncü göstergelere 
bakıldığında, sektöre ait PMI alt endeksleri Aralık ayında 
tekstil sektöründe yeni ihracat siparişlerindeki artışın 
yavaşladığını gösterdi. Hazır giyim sektöründe ise ihracat 
siparişlerindeki yükselişin olumlu görünümünü koruduğu 
izlendi.  

Dış ticarette yıl genelinde gözlenen olumlu performansın 
etkisi reel cirolara da yansırken, güçlü talep paralelinde 
sektörde kapasite kullanım oranlarının yükseldiği izlendi. 
Diğer taraftan, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim 
değerine oranı olarak hesaplanan dış ticaret haddi, hazır 
giyimde Mayıs 2020’den, tekstilde ise Mart 2021’den bu 
yana ithalat fiyatlarının ihracat fiyatlarına göre daha yüksek 
seviyelerde oluştuğuna; dolayısıyla da net ihracat gelirleri 
üzerindeki baskıya işaret etti.  

Önümüzdeki dönemde, talep koşullarında beklenen 
normalleşme ve girdi maliyetlerindeki hızlı artışların etkisiyle 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinde üretimin hız kesebileceği, 
hazır giyim sektöründe iç pazardaki yavaşlamanın dış 
pazarlara oranla daha belirgin olabileceği tahmin ediliyor.  

Tekstil ve hazır giyim üretiminde yavaşlama sinyalleri... 
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(*) 2021 yılındaki yüksek değişimlerden dolayı grafiğin ekseni daraltılmıştır. 
 
 
 

Kaynak: BDDK, TÜİK, İTKİB, İSO, Datastream 

Tekstil Sanayi Üretimi* (yıllık değişim, Kasım) % 13,0

Hazır Giyim Sanayi Üretimi* (yıllık değişim, Kasım) % 26,3

Tekstil Ciro* (reel, yıllık değişim, Kasım) % 22,6

Hazır Giyim Ciro* (reel, yıllık değişim, Kasım) % 34,4

Tekstil Üretici Fiyatları (yıllık değişim, Aralık) % 89,9

Hazır Giyim Üretici Fiyatları (yıllık değişim, Aralık) % 21,4

Tekstil İhracatı* (değer bazında yıllık değişim, Kasım) % 19,6

Hazır Giyim İhracatı* (değer bazında yıllık değişim, Kasım) % 18,9

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 2,5
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Perakende satış hacmi 2021’in Kasım ayında yıllık bazda %
16,3 arttı. Bu dönemde gıda ve gıda dışı satışlar artmaya 
devam ederken, gıda dışında en hızlı artış %51,1 ile tekstil, 
giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. İlk 11 aylık 
dönemde perakende satış hacmindeki yıllık büyüme ise %17 
oranında gerçekleşti. 

TCMB tarafından yayımlanan banka ve kredi kartıyla yapılan 
harcama tutarları istatistiklerini kullanarak hesapladığımız 
kartlı harcamalar endeksi, Aralık’ta reel bazda -%7,4 geriledi. 
Tüketim harcamalarına yönelik gösterge niteliğinde olan 
endeksteki düşüş, yılın son ayında enflasyondaki hızlı 
yükselişin de etkisiyle harcama eğiliminin azaldığına işaret 
etti. Öte yandan, Aralık’ta tarihi düşük seviyesine gerileyen 
mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 
2022’nin Ocak ayında %6,2 yükselerek 73,2 düzeyinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde perakende güven endeksinin %
2,5 yükselmesine karşın, alt endekslerden gelecek 3 aylık 
döneme ilişkin sipariş miktarı ve satışlar beklentisinin önemli 
oranda gerilediği dikkat çekti.  

Döviz kurlarının ve enflasyonun yüksek seyrine bağlı olarak 
AVM’lerde mağaza kiralarının güncellenmesi konusunda 
yatırımcı ve perakendeciler arasında görüşmeler sürüyor. 
Sektör temsilcilerinin verdikleri bilgilere göre, AVM 
yatırımcıları yıllık kira artış oranlarını 12 aylık TÜFE 
ortalamasının üzerinde belirlemek isterken, perakendeciler 
sabit veya ciro kirası uygulamasının devam etmesi 
gerektiğini savunuyor. Mağaza kiralarında yapılacak 
güncellemelerin önümüzdeki dönemde perakende fiyatlar 
üzerinde ilave baskı yaratabileceği düşünülüyor. 

Yüksek enflasyon harcamalar üzerinde baskı yaratıyor.  
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Kaynak: BDDK, TÜİK, TCMB, Datastream 

Satış Hacim Endeksi (reel, yıllık değişim, Kasım) % 16,3

Gıda % 8,8

Gıda dışı (akaryakıt hariç) % 25,7

Elektronik eşya ve bilgisayar % 16,1

Mobilya, beyaz eşya ve diğer % 12,4

Tekstil, giyim ve ayakkabı % 51,1

Eczacılık, tıbbi ürünler ve kozmetik % 5,9

Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim, Kasım) % 20,0

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 4,5
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2021’in Ekim ayında gerileyen yurt içi beyaz eşya üretim ve 
satışları, Kasım’da yükseldi. Ekim-Kasım döneminde konut 
satışlarında kaydedilen yüksek oranlı artışların beyaz eşya 
pazarına da olumlu yansıdığı izlendi.  

Kasım ayında sektörün ihracatı miktar ve değer bazında 
geriledi. Bu gelişmede, Omicron varyantının dış talep 
üzerindeki olumsuz etkisi ile yüksek baz belirleyici oldu. 
Aynı dönemde, miktar bazında beyaz eşya ithalatı ise iç 
talebin güçlü seyretmesinin de etkisiyle yaklaşık 3,5 kat 
arttı.   

Aralık ayı verileri henüz yayımlanmamış olmakla birlikte 
TÜRKBESD tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021’in 
tamamında sektörün üretimi %17, iç satışları %9 ve ihracatı 
%18 oranında yükseldi.  

Öte yandan, 2022 Ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden 
arındırılmış tüketici güven endeksinin alt endekslerine 
göre, mevcut dönemde dayanıklı tüketim malı satın alma 
uygunluğunun azalmaya devam ettiği görülüyor. Ürün 
fiyatlarının yüksek seyri ve gelecek dönem enflasyon 
beklentilerindeki artışın, harcama eğilimini olumsuz yönde 
etkilediği gözleniyor. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı 
tüketim malı satın alma düşüncesinin ise bir önceki aya 
göre sınırlı artış kaydettiği görülüyor. 

Küresel ekonomik faaliyette beklenen normalleşme, devam 
eden tedarik sıkıntıları ve maliyetlerdeki yükseliş 
paralelinde 2022 yılında sektörün faaliyetlerinin bir miktar 
yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca, en önemli ihraç pazarı 
konumunda olan AB’de uygulamaya geçen Yeşil 
Mutabakat’a uyum konusunda atılması gereken adımların 
gündemde daha fazla yer bulacağı tahmin ediliyor.  

Dayanıklı tüketim mallarında tüketim iştahı azalma eğilimi sergiliyor. 
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(*) 2021 yılındaki yüksek değişimlerden dolayı grafiğin ekseni daraltılmıştır. 
 
 
 

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

Toplam Üretim* (yıllık değişim, Kasım) % 5,5

Yurt içi Satışlar (yıllık değişim, Kasım) % 7,1

Yurt İçi Ciro (reel, yıllık değişim, Kasım) % 10,7

İhracat* (adet, yıllık değişim, Kasım) -% 3,0

İhracat* (tutar, yıllık değişim, Kasım) -% 0,4

DTM Satın Alma Eğilimi (aylık değişim, Ocak) -% 5,4

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 2,7
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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım 2021’de 
yıllık bazda %112 arttı. Böylece, Ocak-Kasım döneminde 
yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %90 artarak 22,8 milyon 
kişiye ulaştı. Aynı dönemde turizm gelirleri de %109 
oranında yükseldi. 2019 seviyeleri ile kıyaslandığında, ilk 11 
aylık dönemde kaydedilen ziyaretçi sayısı %47 azalırken, 
turizm gelirlerindeki düşüş %27 olarak gerçekleşti. Turizm 
gelirlerindeki toparlanmanın ziyaretçi sayısındaki 
toparlanmaya göre daha hızlı gerçekleşmesinde, 
konaklama sürelerindeki ve seyahat başına ortalama 
harcama tutarlarındaki artışın etkili olduğu görülüyor.   

TCMB’nin yayımladığı kartlı harcama verilerine göre, 
turizmle bağlantılı hizmet sektörlerine yönelik reel harcama 
tutarı 14 Ocak haftasında yıllık bazda %119 yükseldi. Bu 
gelişmede, turizm sektöründeki göreli toparlanmaya ek 
olarak, aşılamanın henüz başlangıcında olunduğu bir 
dönem olan 2021 yılının aynı dönemindeki düşük bazı 
belirleyici oldu.  

UNWTO verilerine göre, uluslararası ziyaretçi sayısı 2021 
yılında bir önceki yıla %4 artış kaydetti. Bu dönemde 415 
milyon kişiye ulaşan ziyaretçi sayısı 2019 yılı seviyesinin ise 
%72 altında kalarak sektörde toparlanmanın görece yavaş 
ilerlediğine işaret etti. Bu gelişmede bölgeler arasında aşıya 
erişim ve salgına karşı alınan önlem düzeyleri arasındaki 
farkların etkili olduğu tahmin ediliyor.  

UNWTO’nun Ocak ayı anketi sonuçlarına göre, sektörde 
tam toparlanmanın en erken 2024 yılı ve sonrasında 
gerçekleşeceğini bekleyen katılımcıların oranı, Eylül anketi 
döneminde bulunduğu %45 seviyesinden %64’e yükseldi. 
Bu durum, toparlanmaya ilişkin beklentilerde bozulmaya 
işaret etti. Kurumun geliştirdiği senaryoya göre, 2022’de 
uluslararası ziyaretçi sayısının 2021’e kıyasla %30-%78 
arasında artabileceği ancak bunun 2019 yılı seviyesinin      
%50-%63 altında kalabileceği değerlendiriliyor. 

Turizmde toparlanma beklenenden yavaş gerçekleşiyor. 
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(*) 2021 yılındaki  yüksek değişimlerden dolayı grafiğin ekseni daraltılmıştır. 
(**) Havayolları, konaklama, seyahat acenteleri ve araba kiralama sektörlerine ilişkin 
banka ve kredi kartı harcama tutarlarının toplulaştırılması ile oluşturulmuştur.  

 

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

Yabancı Ziyaretçi* (yıllık değişim, Kasım) % 111,5

Turizm Geliri* (yıllık değişim, Kasım) % 104,6

Turizm Gideri (yılık değişim, Kasım) % 438,8

Turizm Faaliyeti Harcamaları** (reel, yıllık değişim, Ocak) % 109,9

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 4,3
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Ulusal düzeyde gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Tarım” 
çalıştayına ilişkin sonuç bildirgesi Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından açıklandı. Bildirgeye yönelik açıklamalarda 
bulunan Tarım ve Orman Bakanı, Bakanlık öncülüğünde 
“Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı” 
oluşturulacağını ifade ederken, iklim dostu tarımsal 
destekleme modelinin ve ekosistem odaklı gıda üretim 
modelinin hayata geçirileceğini belirtti. 2023-2027 dönemini 
kapsayan “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem 
Planı”nın kısa sürede yürürlüğe gireceğini kaydeden Bakan, 
tarım ve mera alanları için kuraklık erken uyarı sistemlerinin 
kurulacağına yönelik açıklamalarda bulundu. 

Küresel gıda fiyatlarında yaşanan artış Aralık ayında %20 
seviyelerinde seyrederken, yurt içinde tarım ve gıda 
ürünlerindeki artışın hız kazandığı görüldü. Tarım ürünleri 
üretici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık bazda %36,4 
oranında artış kaydetti. Bu dönemde uzun ömürlü bitkisel 
ürünler ile uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünler arasındaki 
ayrışma dikkat çekiyor. Uzun ömürlü olmayan ürünlerde 
artış oranı %52’nin üzerinde gerçekleşirken, uzun ömürlü 
ürünlerde bu oran %1,9 seviyesinde kaldı. Alt kalemler 
bazında incelendiğinde ise buğday fiyatlarında görülen        
%78,4’lük artış öne çıkıyor. Tüketici fiyatlarında da 
işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yıllık artış Aralık ayında %39,8 
seviyesinde gerçekleşti. 

2021 yılında kuraklık ve küresel ölçekte girdi fiyatlarındaki 
artışlarından olumsuz etkilenen tarım sektöründe faaliyetin, 
2022 yılında da potansiyelin altında gerçekleşmesi 
bekleniyor. Enerji ve gübre gibi tarım sektörünün temel 
girdilerinde yaşanan hızlı artışların yanı sıra fiyatlardaki artışı 
engellemek adına atılan ithalatı kolaylaştırıcı adımların 
sektörün faaliyeti üzerinde baskı yaratması bekleniyor. 

Tarımsal ürün fiyatlarındaki artış hız kazanıyor. 
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Kaynak: BDDK, TÜİK, FAO, Datastream 

Büyüme (reel, GSYH alt kalemi, 2021 Ç3) -% 5,9

İhracat (USD, yıllık değişim, Kasım) % 18,2

İthalat (USD, yıllık değişim, Kasım) % 49,6

Tarım-ÜFE (yıllık değişim, Aralık) % 36,4

İşlenmemiş Gıda Enflasyonu (yıllık, Aralık) % 39,8

FAO Gıda Fiyat Endeksi (reel, yıllık değişim, Aralık) % 21,2

Takipteki Krediler Oranı (Kasım) % 2,7
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