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

Yurt içinde elektrik üretimi Mart ayındaki yıllık bazda %1’lik 
artışının ardından, Nisan’da %1 oranında daraldı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Mart ayı sonu 
itibarıyla kurulu gücün %31,4’ü hidroelektrik, %25,4'ü doğal 
gaz, %20,4'ü ise kömür santrallerinden oluşuyor. Kurulu güçte 
rüzgar enerjisinin payı %10,8 olurken, güneş enerjisinin payı    
%8 düzeyinde bulunuyor.   

Nisan ayı itibarıyla elektrik ve doğal gaz tarifeleri yukarı yönlü 
güncellendi. Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 
elektrik tarifesi yaklaşık %20 oranında zamlanırken, doğal gazın 
birim fiyatı; konutlarda %35, elektrik üretiminde %44,3, 
elektrik üretimi dışında sanayide %50 arttı. Sektör temsilcileri, 
son bir yılda yapılan artışlar nedeniyle %549 oranında yükselen 
doğal gaz fiyatlarının, sanayi başta olmak üzere genel 
ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceğini değerlendiriyor.  

Döviz kurlarındaki yükselişin yanı sıra küresel enerji 
fiyatlarındaki hızlı artış enerji sektörünün maliyetleri üzerinde 
baskı oluşturmayı sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşının 
enerjide arz güvenliğine ilişkin endişeleri derinleştirmesi 
paralelinde küresel enerji fiyatlarındaki artışın hız kazandığı 
görülüyor. Özellikle AB ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan 
doğal gaz tedarikine ilişkin anlaşmazlıklar ve AB’nin Rusya’ya 
uygulamayı planladığı petrol ambargosu, kömür ve doğal gaz 
başta olmak üzere enerji fiyatlarında hızlı artışlara neden 
oluyor. 

Elektrikte yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış Nisan’da         
%247,5 ile rekor düzeye çıkarken, aynı dönemde tüketici 
fiyatlarındaki artışın %91,6 oranında gerçekleştiği izleniyor. 
Elektrikte üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın 
genişlemesi, ekonomik aktivite üzerinde enerji kaynaklı 
maliyet baskısının ilerleyen dönemde de devam edebileceğine 
işaret ediyor.  

Enerji sektöründe maliyet baskısı artıyor. 
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Türkiye genelinde konut satışları Nisan’da yıllık bazda %38,8’lik artışla 
133 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ilk defa satılan 
konut sayısı %24,7, ikinci el satışlar %45 oranında yükseldi. 2022’nin 
Ocak-Nisan döneminde de yurt genelinde konut satışları yıllık bazda  
%26,2 arttı. Öte yandan, yılın ilk 4 dört ayı itibarıyla ilk defa satılan 
konutların toplam satışlar içindeki payı %28,9 ile tarihi düşük 
seviyede gerçekleşti.   

Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda %58,1 
arttı. Bu dönemde en hızlı artış %186,6 ile Rusya vatandaşlarına 
yapılan konut satışlarında gerçekleşti. Böylece, 2021 yılında 
yabancıya konut satışları içinde %9,1 olan Rusya’nın payı Nisan’da      
%17,7’ye yükseldi. Nisan’da yabancıya satışların toplam içerisindeki 
payı ise %4,8 ile tarihi yüksek seviyede gerçekleşti. Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararla, 13 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere, 
vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken 
gayrimenkul bedeli 250 bin USD’den 400 bin USD’ye yükseltildi. 

Mart ayı itibarıyla konut fiyatlarındaki nominal ve reel artışlar sırasıyla 
%110 ve %29,7 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde yıllık bazda konut 
fiyatlarının en hızlı arttığı il grubu %139,6 ile Antalya, Burdur, Isparta 
oldu. Konut fiyatlarındaki yükselişte talep artışının yanı sıra 
maliyetlerdeki hızlı yükselişin etkisi devam ediyor. Mart’ta bina 
inşaatı maliyetlerindeki yıllık artış %98,1’e ulaşırken, bina inşaatında 
reel ciro %5,7 oranında geriledi. 

Mayıs ayında yurt içinde konut üretimini ve satışları desteklemek 
amacıyla üç yeni paket açıklandı. Buna göre, ilk defa konut sahibi 
olacak vatandaşlara 2 milyon TL’ye kadar birinci el konut satın 
alımları için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli kredi imkanı 
getirildi. Değeri 2 milyon TL’ye kadar olan 1. ve 2. el konutlar için de, 
söz konusu tutarın en az yarısının 1 Nisan 2022'den önce açılmış 
döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez 
Bankası'na satılması şartıyla 10 yıla kadar vadeli aylık %0,89 faizli 
konut kredisi kullanılabilecek. Ayrıca, Mayıs itibarıyla asgari %40'ı 
tamamlanmış ve %50'si satılmamış inşaat projelerine yönelik 20 
milyar TL’lik kaynak ayrıldığı ve TOKİ'ye 30 milyar TL’lik finansman 
sağlanacağı duyuruldu. 

Konut sektörüne yönelik yeni destekler açıklandı. 

 

 

Kaynak: BDDK, TCMB, TÜİK, Datastream 
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Temmuz 2021’den bu yana daralan otomotiv üretimi, Nisan 
ayında hafif ticari araç üretimindeki hızlı yükseliş paralelinde 
yıllık bazda %3,2 artış kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi 
%52’lik yükselişle 44.330 adet olurken, otomobil üretimi %15,9 
azalışla 62.837 adet seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna 
savaşının etkisiyle tedarik zincirlerine yönelik sorunların 
derinleştiği bu dönemde, önemli girdilerden olan bakır, nikel, 
çinko ve paladyum fiyatlarının yüksek seyri üretimi olumsuz 
yönde etkiledi.  

Yurt içinde otomobil ve hafif ticari araç satışları ise Nisan’da bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 azaldı. Otomobil satışları 
yıllık bazda %5,8 gerilerken, hafif ticari araç satışlarındaki          
%10,4’lük artış pazardaki daralmayı sınırlandırdı. Otomotiv 
ihracatı, miktar bazında yıllık bazda %2,5 daralmasına karşın, 
fiyatlardaki artışın etkisiyle %9,6 oranında yükseldi.  

Küresel otomobil ve hafif ticari araç satışları da Nisan’da yıllık 
bazda %24,6 daraldı. Dünyanın en büyük pazarı olan Çin'de 
otomobil satışları Nisan ayında sıfır-Covid politikası kapsamında 
azalırken, ABD'de küresel tedarik sorunları nedeniyle üretimde 
yaşanan sorunlar devam etti.  

Üretime ilişkin devam eden sorunlar ve maliyetlerdeki artış 
paralelinde otomotiv sektöründe fiyat artışları sürüyor. Benzinli 
otomobil fiyatları 2021 yılsonundan bu yana %20 artarken, dizel 
modellerde fiyat artışı %30’a ulaştı. Ayrıca, tedarik sorunlarına 
bağlı olarak Türkiye’deki Renault ve Toyota fabrikaları Mayıs 
ayında üretime ara verildiğini açıkladı. Sektör genelinde devam 
eden arz kısıtı ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket 
paralelinde iç pazarda fiyat baskısının artacağı, pazarın ise 
daralma eğilimini koruyacağı tahmin ediliyor.  

Otomotiv üretimi 9 ayın ardından yıllık bazda ilk kez yükseldi. 

Kaynak: BDDK, Datastream, ODD, OSD, TCMB, LMC, ACEA  
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Küresel hammadde ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler ile tedarikte 
yaşanan aksaklıklar demir-çelik sektörünün faaliyetlerini olumsuz 
etkiliyor. Nisan ayında küresel ham çelik üretimi yıllık bazda %5,1 
oranında azaldı. Böylece, ilk 4 ayda üretim %7,1 daralmış oldu. Bu 
dönemde üretimin tüm bölgelerde gerilediği dikkat çekti.  

Yurt içinde ham çelik üretimi, Nisan’da yıllık bazda %1,6 artış 
kaydetmesine karşın, ilk çeyrekteki zayıf performansın etkisiyle Ocak-
Nisan döneminde %3,2 geriledi. Mart ayında sektörde reel bazda yurt 
dışı ciro pozitif seyrini sürdürürken, yurt içi ciro yıllık bazda gerilemeye 
devam etti. Yurt içi cirolarda kaydedilen düşüşte, sektörün en fazla 
etkileşimde bulunduğu inşaat ve otomotiv sektörlerindeki zayıf seyrin 
de etkisiyle iç pazarda nihai çelik tüketiminin ilk çeyrekte %6,5 
azalması etkili oldu.  

Ocak-Mart döneminde çelik ürünlerinin ihracatı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre miktar bazında %4 yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşının 
özellikle Avrupa ülkelerinin tedarik zincirlerinde yarattığı sorunlar 
Türkiye’nin çelik ihracatı bakımından fırsat sunmakla birlikte, söz 
konusu ülkelerin özellikle yassı ürün ihtiyacının karşılanmasında 
Türkiye yerine Çin gibi ülkelere yönelmesi sebebiyle bu fırsatın 
yeterince karşılık bulamadığı değerlendiriliyor. Öte yandan, Hindistan 
22 Mayıs’ta iç piyasada oluşan fiyat artışlarını engellemek amacıyla 
çelik ihracatına %15 vergi uygulayacağını açıkladı. Söz konusu karar, 
Türkiye’nin başta AB’ye yönelik olmak üzere ihracatta pazar payını 
artırması ve iç piyasada yerli üretime rekabet avantajı sağlaması 
bakımından nispeten olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 
Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın AB ve Güney Kore menşeili bazı sac 
ürünleri için anti damping soruşturması başlatması, yassı çelik 
üretiminin iç talebi karşılamada yeterli olamayabileceği endişelerini 
gündeme getiriyor.  

Ana metal sektöründe PMI, 2022 yılının ilk 4 ayında art arda eşik 
değer olan 50’nin altında yer alarak sektörün faaliyetlerindeki 
daralmanın sürdüğüne işaret etti. Nisan ayında endeksin 44,8 
düzeyine kadar inmesi sektörün faaliyetlerindeki bozulmanın 
derinleştiği sinyalini verdi. Bu dönemde yeni siparişler alt endeksi 
yaklaşık son bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, geçtiğimiz sene 
görece olumlu bir seyir izleyen yeni ihracat siparişleri alt endeksinin 
de Mart ve Nisan ayında daralma kaydetmesi dikkat çekti. 

Çelik sektörünün faaliyetlerindeki yavaşlama belirginleşti. 

 

 

Kaynak: BDDK, Datastream, TÇÜD, TÜİK, Worldsteel, İSO 
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Yurt içinde ihracat miktar endeksi Mart ayında yıllık bazda %8,2 
artış kaydetti. Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise gıda ve 
hammadde alt endekslerindeki düşüş paralelinde %2,2 daraldı. 
Bu dönemde, dış ticaret hacmindeki büyümenin de etkisiyle 
lojistik sektörünün cirosu yıllık ortalama bazda reel olarak         
%57,8 oranında arttı. Nisan’da 54,4 düzeyine yükselen ve 50 
eşik seviyesinin üzerindeki seyrini 18. ayına taşıyan ihracat 
iklimi endeksi de sektördeki faaliyete ilişkin olumlu sinyaller 
verdi.  

Jeopolitik gelişmeler de lojistik sektörünün faaliyetleri üzerinde 
etkili olmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam 
etmesiyle artan sınır kapısı bekleme süreleri ve limanlara 
erişimin kısıtlanması maliyetleri ve sipariş teslim sürelerini 
artırdı. Bununla birlikte, Rusya-Novorossisk limanının Ro-Ro 
taşımacılığına açılacağına dair haber akışının ardından 
Türkiye’nin de güzergahında bulunduğu Orta Koridor’un 
kullanımının ve buna bağlı olarak Türkiye üzerinden transit 
geçişlerin artması, 2022 yılında sektöre ilişkin görece olumlu bir 
tablo çiziyor. Diğer taraftan, taşımacılık sektörünün en yüksek 
gider kalemi olan yakıt maliyetlerindeki artışın ve yılın ikinci 
çeyreğinden itibaren belirginleşmesi beklenen ekonomik 
aktivitedeki normalleşme eğiliminin, sektördeki büyümeyi 
kısıtlayabileceği öngörülüyor. 

Jeopolitik risklerin etkisiyle Mart ayında hızlı bir yükseliş 
sergileyen Baltık Kuru Yük Endeksi, Nisan ayında küresel 
piyasalardaki belirsizliğin etkisiyle aylık bazda %1,3 ile artış 
eğilimini korudu. Ayrıca, Şangay'da uygulanan karantina 
önlemlerinin dünyanın en büyük konteyner limanına erişimi 
kısıtlaması, navlun fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı 
oluşturdu. Böylece endeks, 3369 ile 23 Mayıs itibarıyla son beş 
ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.  

Türkiye üzerinden transit geçişler hızlandı. 

Kaynak: BDDK, TÜİK, Datastream, İSO 
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Mart ayında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde üretim artış 
hızı yavaşladı. Söz konusu yavaşlama tekstil sektöründe daha 
belirgin bir şekilde izlenirken, hazır giyim sektörünün üretimi 
iç ve dış talepteki olumlu görünüm paralelinde güçlü 
büyümesini sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde hazır giyim 
sektöründe üretim artışı yıllık bazda %34,2 oranında 
gerçekleşti. Bu dönemde tekstil sektörü üretimindeki artış ise 
%6,1 oldu. 

İhracat Mart’ta tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yıllık bazda 
sırasıyla %5,3 ve %23,3 oranında yükseldi. Böylece yılın ilk 
çeyreğinde ihracat artışı tekstilde %8,6, hazır giyimde %16 
oldu. Aynı dönemde miktar bazında ihracat ise hazır giyimde 
yıllık bazda %13,2 artarken, tekstilde %7,7 oranında geriledi. 

Sektörlerin PMI verileri incelendiğinde, Nisan ayında tekstilde 
üretim ve yeni siparişler alt endekslerinin eşik değerin altında 
kalmaya devam ettiği görüldü. Hazır giyimde ise üretim 
endeksinin bir önceki aya göre hızlı yükseldiği gözlendi.  

4 haftalık ortalamalara göre banka ve kredi kartlarıyla yapılan 
harcamalardaki reel değişime bakıldığında da, hazır giyim 
sektörüne yönelik harcamaların Mart ve Nisan aylarında aylık 
ve yıllık bazda hızlı artış kaydetmesi, yurt içi satışlara ilişkin 
olumlu sinyaller verdi.  

Öte yandan, maliyetlerin hızlı arttığı tekstil sektöründe reel 
ciro büyümesi baskı altında kaldı. Nisan’da USD bazında 2011 
yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan pamuk 
fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin, tekstil sektöründe 
maliyet baskısının sürmesinde etkili olacağı düşünülüyor.  

Hazır giyim sektörü ilk çeyrekte olumlu ayrıştı. 

Kaynak: BDDK, TÜİK, TCMB, İTKİB, İSO, Datastream 
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Perakende satışlar 2022’nin ilk çeyreğinde ivme kaybetti. 
Enflasyondan arındırılmış verilere göre Mart ayında yıllık bazda   
%2,5 oranında yükselen satış hacim endeksi son 15 ayın en yavaş 
artışını kaydetti. Şubat’ta yıllık bazda daralan gıda harcamaları 
Mart ayında toparlanarak %6,4 artarken, akaryakıt harici gıda dışı 
satışlar yıllık bazda %5,7 ile bir yıldan uzun sürenin en olumsuz 
performansını sergiledi. Gıda dışı harcamalarda en hızlı artışın 
kaydedildiği tekstil, giyim ve ayakkabı grubunda da %15,8 ile 
güçlü bir artış kaydedilmesine karşın, önceki bir yıllık döneme 
kıyasla önemli ölçüde ivme kaybı yaşandığı izleniyor. 

Nisan ayında 67,27 ile tarihi düşük seviyeye gerileyen mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs’ta bir 
önceki aya göre %0,4 ile sınırlı oranda artarak 67,57’ye yükseldi. 
Alt endekslerden geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde 
genel ekonomik durum beklentilerindeki bozulma, tüketim 
harcamalarının seyrine ilişkin olumsuz sinyaller verdi. Ayrıca, 
enflasyondaki hızlı yükseliş ve reel gelirlerdeki düşüş paralelinde 
gelecek 3 aylık dönemde tüketimin finansmanı için borç kullanma 
ihtimalinin aylık bazda %8 oranında artarak tarihi yüksek düzeyde 
gerçekleşmesi dikkat çekti. Öte yandan, perakende güven 
endeksi son 3 aylık dönemdeki iş hacmine yönelik iyimser 
beklentilerle Mayıs ayında %1,7 oranında yükseldi.  

Perakende ticarette reel ciro ilk çeyrekte artmaya devam etti. Bu 
gelişmede, yurt içi tüketimin yanı sıra yabancıların 
harcamalarının da etkili olduğu gözlendi. Sektör temsilcileri, döviz 
kurlarındaki yükseliş ve ziyaretçi sayısındaki artışla birlikte 
yabancı alışveriş oranının yerli markalarda yaklaşık %30’a, 
yabancı markalarda ise %50’ye ulaştığını vurguluyor. Mevcut 
gelişmeler, yabancıların yurt içi tüketimdeki payının artmaya 
devam edebileceğine işaret ediyor. 

Perakende satışlar ilk çeyrekte ivme kaybetti.  

Satış Hacim Endeksi (reel, yıllık değişim, Mart) % 2,5

Gıda % 6,4

Gıda dışı (akaryakıt hariç) % 5,7

Elektronik eşya ve bilgisayar -% 2,4

Mobilya, beyaz eşya ve diğer -% 5,4

Tekstil, giyim ve ayakkabı % 15,8

Eczacılık, tıbbi ürünler ve kozmetik % 7,0

Ciro Endeksi (reel, yıllık değişim, Mart) % 18,2

Takipteki Krediler Oranı (Mart) % 3,9
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Kaynak: BDDK, TÜİK, TCMB, Datastream 
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Beyaz eşya sektörünün üretimi Şubat ayındaki artışının 
ardından Mart’ta %0,2 ile sınırlı bir düşüş kaydetti. Girdi 
fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak maliyetler üzerinde etkili 
olmaya devam eden yukarı yönlü baskı, üretime olumsuz 
yansıdı. Yurt içinde beyaz eşya satışları da Mart ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 azaldı. Böylece yılın ilk 
çeyreğinde iç pazara satışlar yıllık bazda %9 oranında 
geriledi.   

Beyaz eşya ihracatı Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre 
adet bazında %10,5 artarken değer bazında %0,7 geriledi. 
Böylece yılın ilk çeyreğinde sektörün ihracatı adet bazında      
%6,3, artarken değer bazında %0,1 ile sınırlı bir düşüş 
kaydetti.  İhraç edilen ürün miktarındaki artışa karşın ihracat 
gelirinin azalması, sektörde birim ihraç değerinin azaldığına 
işaret etti. Ayrıca, değer bazında ihracatın Nisan ayında da 
gerilemeye devam etmesi dikkat çekti.    

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksine 
göre, Şubat-Mart döneminde talebin öne çekilmesinin de 
etkisiyle artan dayanıklı tüketim malı satın alma eğiliminin, 
Nisan-Mayıs aylarında düşüşe geçtiği görülüyor. Yüksek 
enflasyona bağlı olarak hanehalkının alım gücünün düşmesi 
paralelinde iç pazardaki daralmanın sürmesi bekleniyor.  

Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle sektörün temel 
girdilerinden olan çelik tedarikinde yaşanan sıkıntılar beyaz 
eşya üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ticaret 
Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli bazı sac 
ürünleri için anti damping soruşturması başlatması, yurt 
içinde yassı çelik üretiminin iç pazarın talebini karşılamada 
yeterli olamayabileceği endişelerini gündeme getiriyor. Söz 
konusu gelişmenin, tedarik sorunlarını derinleştirerek beyaz 
eşya üretimini olumsuz etkileyebileceği ve maliyet artışlarının 
fiyatlara yansıtılmasıyla, hem ihracatın hem de iç satışların 
olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor.  

Yurt içi beyaz eşya satışlarındaki daralma sürüyor.  

Kaynak: BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İMMİB, TİM, Datastream  
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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan 2022’de yıllık 
bazda %226 artarak 2,6 milyon kişi düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde en fazla ziyaretçi gönderen ilk 5 ülke Almanya, 
Bulgaristan, İngiltere, İran ve Rusya oldu. Almanya’dan gelen 
ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 6 kat artarken, 
bu ülkenin toplam ziyaretçi sayısından aldığı pay %15,4 
seviyesine yükseldi. Rusya ve Ukrayna’dan gelen ziyaretçi 
sayısında ise yıllık bazda sırasıyla %16,6 ve %43,7 düşüş 
kaydedildi.  

TCMB verilerine göre net turizm geliri Mart ayında önceki yılın 
aynı dönemine göre %95,4 oranında artarak 1,5 milyar USD 
düzeyinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk çeyreğinde elde edilen 
turizm geliri yıllık bazda %110,8 artarak 3,9 milyar USD’ye 
yükseldi. TÜROB verilerine göre de Ocak-Mart 2022 döneminde 
Türkiye’de otel doluluk oranı %58,8 ile Avrupa ortalamasının 
üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, Türkiye’deki oda fiyatı ve oda 
başına gelirlerin Avrupa ortalamasının gerisinde kaldığı izlendi. 
Bu durum döviz kurundaki yükselişin, yabancı ziyaretçinin talebi 
açısından göreli bir rekabet avantajı oluşturmakla birlikte, 
gelirler üzerinde baskı yarattığına işaret etti.  

14 Nisan 2022’de yapılan açıklamada, turizmde döviz 
kazandırıcı hizmet veren firmalara yıllık %9’a kadar inen faiz 
oranı ile 50 milyar TL’ye kadar uzun vadeli TL cinsi finansman 
imkanı sağlanacağı duyuruldu.  

Önümüzdeki dönemde, yaz sezonunun da etkisiyle Türkiye’ye 
yönelik ziyaretçi sayısının özellikle Avrupa’dan ve Körfez 
ülkelerinden gelen yüksek taleple artması bekleniyor. 19 Nisan 
2022’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2021 yılında 
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler içerisinde 9. sırada yer alan 
Polonya'ya vizesiz seyahat imkanının tanınmasının sektöre 
kısmen olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, küresel 
ekonomik aktivitede normalleşme eğiliminin harcanabilir 
gelirler üzerindeki olumsuz etkisi ile mevcut jeopolitik 
gelişmeler sektör açısından risk oluşturmaya devam ediyor.  

Turizm gelirleri 2022’nin ilk çeyreğinde %110,8 arttı. 

(**) 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, TÜROB, Datastream  
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Tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık artış Mart ayında       
%105,7 düzeyine yükseldi. Bu dönemde tarım sektörünün 
enerji maliyeti geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %175,4 
oranında artarken, gübre ve toprak geliştiricilerdeki fiyat 
artışı %228,2 oldu. Söz konusu maliyet artışlarının, olumlu 
seyreden hava koşullarına rağmen tarımsal üretimde 
verimlilik kaybına ve üretimde daralmaya yol 
açabileceğinden endişe ediliyor.  

Girdi fiyatlarındaki yükseliş paralelinde tarımsal ürün 
fiyatları da artmaya devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla pek 
çok tarımsal üründe fiyatlar yıllık bazda iki kattan fazla 
yükselirken, özellikle sebze fiyatlarında 4 kata varan fiyat 
artışları yaşanıyor. Bu dönemde tahıl grubu fiyatlarındaki 
artışın %150 civarında gerçekleşmesi de dikkat çekiyor. 
Nitekim, tarımsal ürün fiyatlarındaki artış, kurlarda yaşanan 
yükseliş ve ithalat hacmindeki genişlemenin etkisiyle 
işlenmemiş gıda enflasyonu, Nisan ayında yıllık bazda         
%100,7 ile verinin açıklanmaya başladığı tarihten itibaren 
en yüksek seviyede gerçekleşti.  

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık kümülatif verilere göre 
tarımsal ürün ihracatı ilk çeyrek sonu itibarıyla yıllık bazda 
%19,2 artarak 6,2 milyar USD’ye ulaştı. Aynı dönemde 
ithalat hacmi emtia fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle       
%27,2 oranında yükseldi.  

Önümüzdeki dönemde mevsimsel etkilerle ürün 
fiyatlarındaki artışların yavaşlayabileceği beklentisine 
karşılık, özellikle Rusya-Ukrayna kaynaklı tedarikte yaşanan 
sıkıntılar, Hindistan’ın bazı tarım ürünlerinin ihracatına 
yönelik aldığı korumacı önlemler ve küresel ölçekte 
gerileyen stoklar sebebiyle ürün fiyatlarındaki yukarı yönlü 
hareketin sürebileceği düşünülüyor. 

Tahıl ve gübre tedarikine ilişkin riskler artıyor. 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, FAO, Datastream 
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2021 

Aralık

2022 

Mart

2022 

Nisan

Buğday 78,4 118,4 147,6

Mısır 59,4 148,6 159,8

Nohut, kuru 101,6 125,6 140,9

Kırmızı mercimek 110,9 111,5 127,7

Ayçiçeği 26,5 63,8 86,7

Çeltik 20,3 48,2 88,5

Domates -11,0 112,5 327,6

Hıyar 82,9 223,5 239,3

Sivribiber 11,9 242,1 308,6

Patates 130,6 262,4 376,8

Pamuk (kütlü) 123,4 208,1 295,7

Çeşitli Tarım Ürünlerinde Üretici 

Fiyatlarındaki Değişim
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Kaan Tuncalı 
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kaan.tuncali@isbank.com.tr 

İlker Şahin 

Uzman 

ilker.sahin@isbank.com.tr 

İlkim Bengisu Tuncer 

Uzman Yardımcısı 

bengisu.tuncer@isbank.com.tr 

Ahmet Berat Ocak 

Uzman Yardımcısı 

berat.ocak@isbank.com.tr 
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