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Kaynak: S&P, BDDK, EPİAŞ, TEİAŞ, TÜİK, Dünya Bankası, Datastream 

Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji arzına ilişkin endişeleri 
artırması paralelinde doğal gaz ve ham petrol başta olmak 
üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş hızlandı. S&P’nin Küresel 
Enerji Fiyatları Endeksi verilerine göre, Mart ayında enerji 
fiyatları 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 
Enerji fiyatlarındaki artış, sektörde etkili olan maliyet baskısını 
önemli ölçüde artırdı.   

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte enerjide arz 
güvenliği konusu küresel gündemdeki ağırlığını artırdı. 
Önümüzdeki dönemde doğal gaz piyasasında derinleşebilecek 
arz-talep dengesizliğinin Türkiye de dahil olmak üzere birçok 
enerji ithalatçısı ülkeye olumsuz yansımaları olabileceği 
değerlendiriliyor. 

Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinin doğal gaz arzında 
Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması amacıyla LNG ithalatına 
yönelmesinin, ilerleyen dönemde söz konusu üründe fiyat 
artışlarını hızlandırabileceği ve tedarik sorunlarını gündeme 
getirebileceği öngörülüyor. Bu çerçevede, 2021 itibarıyla ithal 
ettiği doğal gazın miktar bazında %45’ini Rusya’dan temin 
eden Türkiye’nin, uzun vadeli anlaşmalar aracılığıyla arz 
güvenliğini sağlaması büyük önem taşıyor.  

EPDK’nın 29 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, 
elektrik üretim santrallerinde 6 ay süreyle tüketiciyi ve 
maliyeti yüksek üretimi destekleme bedelinin belirlenmesinde 
kullanılacak azami uzlaştırma fiyatları duyuruldu. Buna göre, 
azami uzlaştırma fiyatları aylık bazda belirlenmek üzere, 
megavat başına ithal kömür, doğalgaz, fuel oil nafta, LPG ve 
motorin kaynaklarını kullanan santraller için 2.500 TL, diğer 
kaynakları kullanan santraller için ise 1.200 TL olarak açıklandı. 
Söz konusu uygulamayla tavan fiyat seviyesinin altında üretim 
yapan santrallerden doğan kaynaktan, tavan fiyat üzerinde 
üretim yapan santrallere destek sağlanması hedefleniyor. 

Enerjide arz güvenliğine ilişkin riskler öne çıkıyor. 
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Elektrik Üretimi (yıllık değişim, Şubat) % 4,9

Elektrik Tüketici Fiyatı (yıllık değişim, Şubat) % 75,7

Elektrik Üretici Fiyatı (yıllık değişim, Şubat) % 202,5

Küresel Enerji Fiyatları (yıllık değişim, Şubat) % 63,4

Ham Petrol Fiyatı (yıllık değişim, Şubat) % 54,7

Doğal Gaz Fiyatı (yıllık değişim, Şubat) % 101,2

Kömür Fiyatı (yıllık değişim, Şubat) % 137,3

Takipteki Krediler Oranı (Şubat) % 4,5
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İnşaat sektörü 2021’in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre reel olarak %3,9 oranında daraldı. 2018’den bu 
yana daralma eğiliminde olan sektör, Türkiye ekonomisinin %11 ile 
güçlü bir büyüme sergilediği 2021 yılını genelini de %0,9 oranında 
küçülme ile tamamladı.  

2021’in son çeyreğinde yatırımcıların enflasyondan korunma 
amacıyla gayrimenkul alımına yönelmesinin de etkisiyle hızlı bir 
yükseliş sergileyen konut satışları, 2022’nin ilk iki ayında bir miktar 
yavaşlamakla birlikte yıllık bazda artmaya devam etti. Ocak-Şubat 
döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre         
%22,5 arttı.  

Konut fiyatlarındaki yükseliş 2022’nin ilk ayında hızlanarak devam 
etti. Ocak’ta aylık bazda %13,1 artan konut fiyatları, yıllık bazda       
%77,4 oranında yükseldi. Bu dönemde konut fiyatlarındaki reel 
artış ise yıllık bazda %21,2 düzeyinde gerçekleşti. Pandemi sonrası 
değişen tüketici tercihleri doğrultusunda yeni projelerin ağırlıklı 
olarak yapıldığı Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer alan kıyı illerinde 
de fiyatlar artmaya devam etti. Yılın ilk ayı itibarıyla Aydın, Denizli, 
Muğla bölgesinde konut fiyatlarındaki yıllık artışın %95,5 ile Türkiye 
ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti. 

Rusya-Ukrayna savaşı, bölgede devam eden müteahhitlik 
faaliyetleri açısından aktivitenin devamına ve ödemelerin seyrine 
ilişkin risk oluşturuyor. Toplam proje bedeli açısından 
değerlendirildiğinde, 2021 yılı itibarıyla Rusya ve Ukrayna’nın yurt 
dışı müteahhitlik faaliyetleri içindeki payı yaklaşık %42 düzeyinde 
bulunuyor.    

29 Mart 2022 tarihinde KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda 
yapılan değişiklikle konut satışlarında KDV oranı metrekareye göre 
kademeli olarak belirlendi. Buna göre, KDV oranı kararın 
yayımlandığı tarih itibarıyla inşaatı başlayan konutların net alanının 
150 m2’ye kadar olan kısmı için %8,bu sınırı aşan kısım için %18 
olacak. Ayrıca, inşaat sektörünün finansman yükünün azaltılması 
amacıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da %18 yerine %8 
olarak uygulanacak. 

Konut satışlarında KDV oranı yeniden düzenlendi. 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Datastream 
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Şubat ayında otomotiv sektöründe üretim yıllık bazda %9, 
satışlar %15,1 oranında azaldı. Küresel ölçekte devam eden 
tedarik sorunlarının arz üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin yanı sıra 
taşıt fiyatlarında devam eden yükseliş, üretim ve satışlara 
olumsuz yansıdı.  

Otomotiv ihracatı Şubat’ta miktar bazında %10,4 daralırken, 
değer bazında sınırlı bir artış kaydetti. İhracat 
performansındaki zayıflamada, Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
2,6 milyar USD büyüklüğündeki otomotiv ihracatının              
%63,2’sini gerçekleştirdiği Avrupa Birliği pazarındaki daralma 
etkili oldu. 

BDDK, taşıt kredilerinde taksitlendirmeye konu araç 
fiyatlarına ilişkin limitleri ve vade sürelerini çeşitli düzeylerde 
artırdı. Bu kapsamda, nihai fatura değeri 400 bin TL’nin 
altındaki araçlar için kullandırılan kredilerin azami vadesi 48 
ay olurken, 400-800 bin TL, 800 bin TL-1,2 milyon TL ve 1,2-2 
milyon TL aralığındaki araçlar için kredi vade sınırları sırasıyla 
36, 24 ve 12 ay olacak şekilde düzenlendi. 

Yarı iletken madde tedarikinde yaşanan sorunlara ek olarak 
paladyum ve elektrik tesisatında kullanılan kablo gibi 
ürünlerin tedarikinde yaşanan sıkıntıların, küresel ölçekte 
otomotiv sektörünün faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya 
devam edeceği öngörülüyor. Ayrıca, iç pazarda alım gücünün 
düşmesinin, akaryakıt fiyatlarında kaydedilen artışların ve 
Mart ayının sonunda ikinci el araç alım satımı yapanların 
ödeyeceği KDV oranının %1 düzeyinden %18'e çıkarılmasının 
taşıt kredilerindeki düzenlemelere karşılık otomotiv talebine 
olumsuz yansımalarının olabileceği düşünülüyor. 

Otomotiv üretiminde tedarik sıkıntıları büyüyor.  

(*) 2021 yılındaki yüksek değişimlerden dolayı grafiğin ekseni daraltılmıştır. 

 

Kaynak: BDDK, Datastream, ODD, OSD, TCMB, LMC, ACEA  
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Küresel ham çelik üretimi Şubat ayında yıllık bazda %5,7 
oranında geriledi. Üretimin yıllık bazda son 7 aydır aralıksız 
olarak gerilemesinde, girdi maliyetlerindeki yükseliş ve tedarik 
sorunları ile Çin’in üretiminde geçtiğimiz yılın ikinci yarısından 
bu yana devam eden düşüş etkili oldu.  

2020 ortasından 2021 sonuna kadar yıllık bazda artış 
kaydeden yurt içi ham çelik üretimi, Ocak ayında gerçekleşen 
enerji kesintilerinin de etkisiyle, yılın ilk iki aylık döneminde    
%5,7 oranında geriledi.  

Yurt içinde mamul çelik tüketimi Ocak ayında yıllık bazda %3,7 
azaldı. Otomotiv ve beyaz eşya üretimindeki daralma ile yeni 
inşaat faaliyetlerindeki zayıf seyir paralelinde iç pazarda çelik 
talebinin baskı altında kalabileceği düşünülüyor.  

Türkiye’nin pik demir ithalatında Rusya %47’lik payıyla birinci, 
Ukrayna ise %25’lik payıyla ikinci sırada yer alırken; 
Türkiye’nin hurda demir ithalatında da Rusya’nın %8’lik payı 
bulunuyor. Çelik üretiminde kullanılan ve yüksek düzeyde 
ithalata bağımlı olunan hurda, demir cevheri, kömür ve metal 
döküm sanayiinde ana girdi olarak kullanılan pik demiri gibi 
girdilerin tedarikinde Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak 
yaşanan sorunların Mart ayında üretimi olumsuz yönde 
etkilediği belirtiliyor. 

ABD’nin 2018’den bu yana ithal çelik ve alüminyuma 
uyguladığı tarifeleri AB, İngiltere ve Japonya lehine 
hafifletirken Türkiye’ye yönelik uygulamasında değişiklik 
yapmaması, önümüzdeki dönemde sektörün ihracat 
performansına ilişkin riskleri ön plana çıkarıyor. Ayrıca, Rusya-
Ukrayna savaşının tedarikte yol açtığı sorunların da etkisiyle 
ana metal fiyatlarında kaydedilen yükselişin, sektördeki 
maliyet baskısını artırması bekleniyor. Özellikle paslanmaz 
çelik yapımında kullanılan nikelin fiyatında son dönemde 
gözlenen dalgalanma dikkat çekiyor. 

Rusya-Ukrayna savaşı metal fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. 

 

 

Kaynak: BDDK, Datastream, TÇÜD, TÜİK, Worldsteel 
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Yurt içinde ihracat miktar endeksi Ocak ayında yıllık bazda %10 
artış kaydetti. Aynı dönemde ithalat endeksindeki artış ise %8,1 
ile son 6 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, dış 
ticaret hacmindeki büyüme paralelinde lojistik sektörünün reel 
cirosu yıllık bazda ortalama %51,8 oranında arttı.   

İstanbul Sanayi Odası’nın verilerine göre, Türkiye İmalat Sektörü 
İhracat İklimi Endeksi Şubat’ta 55,2 ile son 6 ayın en yüksek 
seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde dış talep, Türkiye’nin ihraç 
pazarlarında koronavirüs vaka sayılarındaki artışın hız kesmesinin 
etkisiyle olumlu bir görünüm sergiledi.  

Ocak ayında yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine gerileyen Baltık 
Kuru Yük Endeksi, Şubat ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin de 
etkisiyle aylık bazda %43,9 artış kaydetti. Mart ayı itibarıyla son 3 
ayın en yüksek düzeyini gören endeksin, jeopolitik riskler 
paralelinde yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmesi bekleniyor.  

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarının 
son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve bu paralelde yurt 
içinde hızla artan akaryakıt fiyatları lojistik sektöründe maliyetleri 
artırdı. Ayrıca, savaş nedeniyle özellikle kara yolu taşımacılığında 
uzayan ticaret rotaları, sektördeki maliyet baskısını artırdı. Rusya 
ve Avrupa ülkelerinin hava sahalarını karşılıklı olarak kapatması 
da hava yolu yük taşımacılığında aksamalara neden oldu.  

Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve bu bölgede artan riskler 
nedeniyle Asya ve Avrupa arasındaki ticaret rotasının Kuzey 
Koridoru’ndan, kısmen Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Koridor’a 
kayabileceği değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri Orta Koridor’un 
demiryolu bağlantısına gerekli altyapı yatırımlarının yapılması 
halinde söz konusu rotanın ticaret hacminde kalıcı bir artış 
sağlanabileceğini ifade ediyor. 

Jeopolitik gelişmeler lojistik sektörü üzerinde baskı yaratıyor.  

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK,  Datastream, İSO 
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Tekstil ve hazır giyim üretimi 2022’nin Ocak ayında 2021 
yılsonuna göre daha yavaş bir büyüme kaydetti. Söz konusu 
yavaşlamaya karşılık hazır giyim sektörünün üretimi %27 ile 
güçlü bir artış kaydederken, tekstil sektöründe yıllık üretim 
artışı %1’lere geriledi. Sanayi üretimine ilişkin öncü gösterge 
niteliğindeki PMI verileri, Şubat ayında tekstil sektörünün 
üretiminde daralmaya, hazır giyim sektörünün üretiminde ise 
ivme kaybına işaret etti. Bu dönemde tekstil sektöründe yeni 
ihracat siparişlerinin belirgin şekilde azaldığı dikkat çekti.  

Pamuk fiyatları, Şubat ayında USD bazında yaklaşık son 10 
yılın en yüksek değerine ulaştı. Girdi fiyatlarındaki yüksek 
oranlı artışlar, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde maliyet 
baskısının da artmasına sebep oluyor. Artan maliyetlere 
karşılık, talebin hız kesmesi paralelinde üretim 
maliyetlerindeki artışların tüketici fiyatlarına yansıtılmasında 
güçlük yaşanıyor. Bu nedenle, son dönemde özellikle hazır 
giyim sektöründe iç pazara sunulan ürün miktarının azalma 
eğiliminde olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda ürün 
çeşitliliğinde daralma yaşanırken, maliyetlerin kontrol altında 
tutulabilmesi amacıyla, üretimde kullanılan malzemelerde 
daha alt kalite ürünlere doğru bir kayma olduğu ifade 
ediliyor.  

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın, söz konusu iki 
ülkenin Türkiye’nin toplam tekstil ve hazır giyim ihracatından 
aldığı payın düşük olması sebebiyle, sektörün ihracatı 
üzerinde önemli bir risk oluşturmadığı düşünülüyor. Öte 
yandan, ihracatının önemli bir bölümünü bu ülkelere yapan 
ve bu bölgede fiziki mağazası bulunan firmaların bu 
durumdan kısa vadede olumsuz etkilenebileceği 
değerlendiriliyor. 

Tekstil ve hazır giyimde maliyet baskısı sürüyor. 

(*) 2021 yılındaki yüksek değişimlerden dolayı grafiğin ekseni daraltılmıştır. 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, İTKİB, İSO, Datastream 
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Perakende satış hacmi 2022’nin ilk ayında yıllık bazda %7,9 
ile son bir yılın en zayıf artışını kaydetti. Bu dönemde, gıda 
harcamaları %0,5 ile oldukça sınırlı artarken, gıda dışı 
satışlar %15,8 oranında yükseldi. Gıda dışı harcamalarda en 
hızlı artış %37 ile tekstil, giyim ve ayakkabı grubunda 
gerçekleşirken, mobilya harcamalarının Mayıs 2020’den bu 
yana ilk kez yıllık bazda azaldığı görüldü. Perakende 
sektöründe reel ciro artışı da Ocak ayında son 3 ayın en 
düşük düzeyinde gerçekleşti.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 
Mart’ta bir önceki aya göre %1,9 oranında artarak 72,5’e 
yükseldi. Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde 
negatif bir görünüm sergileyen hanenin maddi durumu 
beklentisinin, 12 aylık dönemde daha olumlu bir tablo 
çizdiği izlendi. Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı 
tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde de 
iyileşme kaydedildi. Mart ayında perakende sektörü güven 
endeksi ise aylık bazda %3,1 oranında azalarak son 6 ayın 
en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde, gelecek 3 aylık 
döneme ilişkin iş hacmi beklentilerindeki bozulma devam 
etti.  

TCMB tarafından yayımlanan banka ve kredi kartıyla 
yapılan harcama tutarları istatistikleri de 18 Mart 
haftasında reel harcamalardaki aylık artışın giyim-aksesuar, 
elektrik-elektronik eşya ve mobilya kategorilerinde 
yavaşladığına işaret etti. Önümüzdeki dönemde reel 
tüketim harcamalarındaki yavaşlama eğiliminin daha 
belirgin ve genele yaygın bir görünüm alacağı tahmin 
ediliyor.  

Perakende sektörü güven endeksi Mart’ta geriledi.   

(*) TÜFE oranına göre reelleştirilmiş aylık ortalama harcamalar 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, TCMB, Datastream 
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2022’nin Ocak ayında yıllık bazda düşüş kaydeden beyaz 
eşya üretimi, Şubat’ta %1,4 oranında yükseldi. 
Enflasyondaki yüksek seyrin alım gücünü olumsuz 
etkilemesinin de etkisiyle Ocak ayında hızlı gerileyen yurt 
içi satışlar ise Şubat ayında da gerilemeye devam etti.  

Beyaz eşya ihracatı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre adet bazında %14 ve değer bazında %4,1 
yükseldi. Bu dönemde AB pazarında olumlu görünümün 
sürmesi, sektörün ihracatını olumlu yönde etkiledi.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksine 
göre, Şubat-Mart döneminde dayanıklı tüketim malı satın 
alma eğilimi, konut satın alma veya inşa ettirme 
ihtimalindeki artışa paralel olarak yükseldi. Öte yandan, 
girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarında 
gözlenen yükseliş eğiliminin ilerleyen dönemde talebi bir 
miktar sınırlayabileceği düşünülüyor.   

Ukrayna-Rusya savaşının tedarik sorunlarını derinleştirmesi 
ve küresel ticarete ilişkin riskleri artırması, sektörün 
faaliyetleri üzerinde baskı oluşturuyor. 2021 yılı itibarıyla, 
Türkiye’nin demir ve çelik yarı mamulleri ithalatından 
Rusya’nın yaklaşık %57 ve Ukrayna’nın %19 pay alması, 
beyaz eşya üretiminde kullanılan girdiler açısından tedarik 
riskini ön plana çıkarıyor. 

Yurt içinde beyaz eşya satışları Şubat’ta azaldı.   

(*) 2021 yılındaki yüksek değişimlerden dolayı grafiğin ekseni daraltılmıştır. 

 

Kaynak: BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İMMİB, TİM, Datastream  
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Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı Şubat 2022’de 
yıllık bazda %187 artarak 1,5 milyon kişi düzeyinde gerçekleşti. 
Söz konusu artışa karşılık, yabancı ziyaretçi sayısı 2020 yılı 
Şubat seviyesinin altında seyretmeye devam etti. Ocak 2022’de 
1,7 milyar USD seviyesinde gerçekleşen turizm gelirleri ise 2020 
yılının aynı dönemine göre %11 oranında yükseldi.   

2021 yılında Türkiye’ye gelen 24,7 milyon yabancı ziyaretçinin 
4,7 milyonunu Ruslar, 2,1 milyonunu Ukraynalılar oluşturdu. 
Böylece, Rusya %19’luk payıyla ziyaretçi sayısı bakımından ilk, 
Ukrayna ise %8,5’lik payı ile üçüncü sırada yer aldı. İki ülkenin 
toplam yabancı ziyaretçi sayısı içindeki payının oldukça yüksek 
olması, Rusya-Ukrayna savaşının turizm sektörü açısından 
önemli bir risk oluşturduğuna işaret ediyor. Sektör temsilcileri, 
Şubat ayının son haftasından itibaren Rusya’dan yapılan 
rezervasyonların bir kısmının iptal edildiğine dikkat çekiyor. 
Türkiye Otelciler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da 
Mart ayı genelinde Rusya’dan yapılan rezervasyonların önceki 
yıllara kıyasla zayıf bir tablo çizdiği ifade ediliyor. 

Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısının, petrol 
fiyatlarındaki yükselişin bu ülkelerin gelirleri üzerindeki olumlu 
etkisi paralelinde artacağı öngörülüyor. Ayrıca, 1,5 milyon kişi 
ile Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında beşinci 
sırada yer alan İran’dan gelen ziyaretçilerde de yükseliş 
bekleniyor. Koronavirüs salgını boyunca uygulanan kısıtlamalar 
ve sağlık kaygıları sebebiyle sayısı önemli ölçüde azalan 
Avrupalı turistlerin bir kısmının da Türkiye pazarına yeniden 
döneceği tahmin ediliyor. Söz konusu beklentilerin turizm 
sektöründe oluşabilecek kayıpları kısmen dengeleyebileceği 
öngörülüyor.    

29 Mart 2022 tarihinde yayımlanan karar ile birinci sınıf lokanta 
ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile 3 yıldız ve üzeri 
oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki 
lokantalar için %18 olarak uygulanan KDV oranı %8'e indirildi. 
Söz konusu uygulamanın fiyatlara yansıması durumunda, yeme 
içme hizmetlerine yönelik tüketici talebini bir miktar olumlu 
etkilemesi bekleniyor. 

Rusya-Ukrayna savaşı sektörde endişe yaratıyor. 

(*) 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  
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Tarım sektörü, Türkiye ekonomisinin %11 büyüdüğü 2021 
yılında, girdi maliyetlerindeki hızlı artış ve iklim koşullarının 
üretim üzerindeki olumsuz etkileri paralelinde %2,2 daraldı. 
Tahıl üretiminde yaşanan düşüş sektördeki daralmada 
önemli bir rol oynadı. 2021’de tahıl ürünleri üretimi bir 
önceki yıla göre %14,3 azalarak 31,9 milyon tona 
gerilerken, buğday ve arpa üretimi sırasıyla %13,9 ve %30,7 
oranında geriledi.  

Yurt içinde tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Şubat’ta yıllık 
bazda %68,5 yükseldi. Bu dönemde, alt ürün gruplarından 
tek yıllık bitkisel ürünlerin fiyatı %105,5 artarken, bu 
gelişmede tahıl fiyatlarında kaydedilen yüksek oranlı 
artışlar belirleyici oldu. Tarımsal ürün fiyatlarındaki artış 
paralelinde işlenmemiş gıda enflasyonu, Şubat ayında yıllık 
bazda %69,9 ile verinin açıklanmaya başladığı tarihten 
itibaren en yüksek seviyesinde gerçekleşti.  

Tarımsal girdilerde kaydedilen yüksek oranlı fiyat 
artışlarının üretime olumsuz yansımalarının önümüzdeki 
dönemde de devam edebileceği ve buna paralel olarak yurt 
içinde gıda enflasyonunun artış eğilimini koruyabileceği 
öngörülüyor. Sektöre sağlanan desteklerin özellikle mazot 
ve gübre maliyetlerindeki artışı karşılamada yetersiz 
kalması, söz konusu öngörüyü destekliyor.  

2021 yılı verilerine göre, Türkiye’nin tahıl ithalatının 
yarıdan fazlası, kimyasal gübre ithalatının ise yaklaşık          
%20’si Ukrayna ve Rusya’dan gerçekleştiriliyor. İki ülke 
arasında yaşanan savaş tahıl ve gübre tedarikine ilişkin 
riskleri gündeme getirirken, arz kısıtı sebebiyle üretimde 
yaşanabilecek kayıpların fiyatlar üzerinde ilave baskı 
yaratabileceği tahmin ediliyor.   

 

Tahıl ve gübre tedarikine ilişkin riskler artıyor.  

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, FAO, Datastream 
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