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Kaynak: BDDK, TEİAŞ, TÜİK, TCMB, Datastream 

Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitedeki canlılığın etkisiyle 
yükseliş kaydeden elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde 
hız kesti. Mayıs’ta yıllık bazda değişim kaydetmeyen 
elektrik üretimi, Haziran’da %0,3 ile oldukça bir sınırlı artış 
kaydetti.  

Türkiye’nin enerji ithalatı 2022 yılının ilk 5 ayında yıllık 
bazda %163,3 artarak 39,7 milyar USD’ye yükselirken, net 
enerji ithalatı da %181,4 artarak 33,9 milyar USD’ye çıktı. 
Küresel ölçekte petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki hızlı 
artışın yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybının enerji 
faturasına olumsuz yansımaları bu dönemde de devam etti. 

Ocak-Nisan döneminde boru gazı ithalatını yıllık bazda       
%11,2 oranında azaltan Türkiye’nin, LNG ithalatına 
yöneldiği görülüyor. Nitekim ilgili dönemde Türkiye’nin 
LNG ithalatı yıllık bazda %47,7 oranında artış kaydetti. 
Enerjide arz güvenliğine ilişkin artan endişelerle özellikle 
Avrupa ülkelerinin de LNG talebinin artması, uluslararası 
piyasada fiyatları yukarı çekiyor.  

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan Gaz 
Piyasası raporunda, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan gaz 
alımının 2025 yılı itibarıyla 2021 yılı seviyesine göre %55 
oranında azalacağı varsayılan baz senaryoya göre, 2022 
yılında küresel doğal gaz talebinin yıllık bazda %0,5 
düşeceği öngörüldü. Raporda, küresel ekonomik aktivitede 
beklenen yavaşlamanın ve yüksek doğal gaz fiyatlarının 
talebe yönelik aşağı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekildi. 
Talepte beklenen yavaşlama nedeniyle Rusya’nın doğal gaz 
üretiminde düşüş beklenirken, küresel arzın da 2022’de bir 
önceki yıla göre sınırlı ölçüde gerileyeceği tahmin edildi. 

Enerji ithalatının maliyeti artıyor.  
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Konut satışları Haziran’da yıllık bazda %11,7 oranında 
artarak 150.509 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde 
ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %40,6 ile hızlı 
bir artış kaydetti. Haziran’da ilk defa satılan konut sayısı yıllık 
bazda %11,6, ikinci el satışlar da %11,8 oranında yükseldi. 
Böylece, yılın ilk yarısında konut satışları yıllık bazda %31,4 
artarken, satışların %71,3’ünü ikinci el satışlar oluşturdu.  

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran’da bir önceki yılın 
aynı döneminde göre %81,8 artarak 8.630 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Böylece, yabancılara yapılan satışların toplam 
satışlar içindeki payı %5,7’ye ulaştı. Bu dönemde Rus 
vatandaşlarına yapılan satışlar geçen yılın aynı dönemine 
göre 5 kat arttı. Ocak-Haziran döneminde de yabancılara 
yapılan konut satışlarındaki yıllık artış %72,7 oldu. Yılın ilk 
yarısı itibarıyla İstanbul 14.895 adet ile yabancıların en çok 
konut aldığı il olurken, ikinci sırada 9.836 adet ile Antalya yer 
aldı. 

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından Haziran ayında 
yayımlanan Hazır Beton Endeksi Raporu’nda inşaat sektörü 
faaliyetlerinin Haziran’da aylık bazda iyileşme göstermesine 
karşın, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla düşük kaldığına 
dikkat çekildi. Artan girdi maliyetlerinin beklentileri olumsuz 
etkilediği belirtilen raporda, sektöre ilişkin güven 
endeksindeki zayıf seyrin sürdüğü kaydedildi. Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanan inşaat 
güven endeksi de Haziran’da maliyet artışları ve ihraç 
pazarlarındaki yavaşlama endişesinin etkisiyle geriledi.   

Önümüzdeki dönemde inşaat sektörü faaliyetlerinin, satın 
alma gücündeki düşüş ve maliyet artışlarının üretim faaliyeti 
üzerinde devam eden olumsuz etkileri paralelinde baskı 
altında kalabileceğini değerlendiriyoruz. 

Konut satışları yılın ilk yarısında %31,4 arttı. 

 

 

Kaynak: BDDK, TCMB, TÜİK, Datastream 
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Yurt içinde otomotiv üretimi Haziran’da otomobil üretimindeki 
hızlı artışın etkisiyle olumlu bir performans sergiledi. Bu 
dönemde otomobil üretimi yıllık bazda %38,7 artışla 86.585 adet 
olurken, ticari araç üretimi yıllık bazda %9 yükselişle 48.839 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Böylece, yılın ilk yarısında toplam üretim 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1,5 artış kaydetti. 

Haziran’da otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı 
ayına göre adet bazında %22,9, USD bazında %17,1 artış kaydetti. 
Öte yandan, Renault ve Toyota fabrikalarının Türkiye’deki 
üretimlerine Haziran’ın ardından Temmuz’da da ara vermesi, 
sektörün üretim ve ihracatında performans kaybı 
yaşanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki 
düşüşün, ihracatın yaklaşık %60’ının AB’ye yapılması sebebiyle 
sektörün gelirlerine olumsuz yansıyabileceği tahmin ediliyor.  

Haziran ayında otomotiv ve hafif ticari araç satışlarında ivme 
kaybı gözlendi. Bu dönemde, otomobil satışları yıllık bazda %2,9 
yükselirken, hafif ticari araç satışları %5,5 azaldı. 2022’nin ilk 
yarısı itibarıyla otomobil satışları yıllık bazda %10,3, hafif ticari 
araç satışları %5,6 daraldı. Öte yandan, Resmi Gazete’de 
yayımlanan karar ile ÖTV oranı motor gücü 160 kW’ı geçmeyen 
700 bin TL’ye kadar elektrikli araçlarda %10, 160 kW üstü 750 bin 
TL’ye kadar araçlarda ise %50 düzeyine indirildi. Söz konusu 
kararın elektrikli araçlara yönelik talebi artırması bekleniyor.  

Otomotiv endüstrisinde yarı iletkenler başta olmak üzere girdi 
tedarikine ilişkin sorunların devam ediyor. Arz yönlü risklere ek 
olarak son dönemde küresel ekonomik aktivitedeki yavaşlama 
eğilimi paralelinde talep yönlü risklerin de giderek arttığı 
görülüyor. Bununla birlikte, Mayıs-Haziran döneminde üretimde 
kaydedilen artışlara karışık halen arzın yetersiz olması ve döviz 
kurlarındaki yüksek seyir nedeniyle yurt içinde otomobil fiyatları 
üzerindeki artış baskısının sürdüğü izleniyor.  

Yurt içinde otomobil üretimi Haziran’da hızlı yükseldi.  

Kaynak: BDDK, Datastream, ODD, OSD, TCMB, LMC, ACEA  
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Küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ile yüksek 
seviyelerde seyreden enerji fiyatlarının demir-çelik sektörü 
üzerindeki olumsuz etkileri devam ediyor. Haziran ayında 
yıllık bazda %5,9 gerileyen küresel ham çelik üretimindeki 
daralma yılın ilk yarısında %5,5 oldu. Çin’de zayıflayan 
talebin de etkisiyle başta demir cevheri olmak üzere metal 
cevheri fiyatlarındaki düşüş eğiliminin de sürdüğü 
gözleniyor. Yurt içinde ham çelik üretimi Haziran’da yıllık 
bazda %13,1 ile son iki yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. 
Böylece, Ocak-Haziran döneminde ham çelik üretimi %4,6 
geriledi.  

Yılın ilk 5 ayında çelik ürünleri ihracatı, ortalama nihai ürün 
fiyatlarının yükselmesinin de etkisiyle yıllık bazda %30,8 
artarak 6,7 milyar USD olurken, miktar bazında ihracat        
%5,7 azaldı. ABD ve AB pazarlarında yaşanan ilave gümrük 
vergileri ve damping soruşturmaları gibi sorunların büyük 
ölçüde devam etmesinin yanı sıra küresel talepteki 
yavaşlama eğilimi ihracatın miktar bazında gerilemesinde 
etkili oldu. 

Ana metal sektöründe PMI, 2022 yılının ilk yarısında eşik 
değer olan 50’nin altında yer alarak sektör faaliyetlerinin 
bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde 
bozulduğuna işaret etti. Endeksin 44,5 düzeyine gerilediği 
Haziran ayında yeni siparişler alt endeksi, pandeminin talep 
üzerindeki olumsuz etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği 
Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 
Ayrıca, yeni ihracat siparişleri alt endeksindeki daralmanın 
da sürdüğü görüldü. Öte yandan, girdi fiyatları alt 
endeksinin 2021’in son çeyreğinden bu yana metal emtia 
fiyatlarındaki düşüş eğilimine bağlı olarak gerilemekle 
birlikte, yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğü gözleniyor. 

Çelik talebindeki yavaşlama sürüyor.  
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Yurt içinde takvim etkisinden arındırılmış ihracat miktar 
endeksi Mayıs ayında yıllık bazda %1,2 artarken, mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış endeks aylık bazda %9,3 geriledi. 
Aynı dönemde ithalat endeksi yıllık bazda %4,9, aylık bazda      
%4,4 yükseldi. Dış ticaret hacminde kaydedilen yükseliş, lojistik 
sektörünün faaliyetlerini olumlu etkilemeye devam etti.  

Öte yandan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) verilerine göre, 
İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Haziran ayında 51,8 ile 
Şubat 2021’den bu yana en düşük düzeyinde gerçekleşti. 
Küresel ekonomik aktivitede gözlenen yavaşlama sinyallerinin 
dış talep üzerinde beklenen olumsuz etkileri bu gelişmede 
etkili oldu. Haziran ayında Baltık Kuru Yük Endeksi de aşağı 
yönlü bir seyir izledi. Resesyon endişeleri paralelinde 
endeksteki aşağı yönlü seyrin Temmuz ayında da devam ettiği 
gözleniyor.   

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ticaret rotaları “Orta Koridor”a 
yönelmeye devam ediyor. “Orta Koridor”a ilişkin yatırımların 
ve düzenlemelerin iyileştirilmesi adına Türkiye, Azerbaycan ve 
Kazakistan arasında çalışma grubu kuruldu. Bu kapsamda, sınır 
ve deniz yolu geçişlerinin iyileştirilerek koridora yönelik talebin 
artırılması hedefleniyor.   

Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği (IATA), 2022 yılında 
havayolu taşımacılığının salgın öncesi seviyelerin %83'üne 
ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yolcu taşımacılığının yanı sıra 
kargo taşımacılığında da toparlanma yaşandığına dikkat çeken 
IATA, devam eden belirsizliklere rağmen sektörün 2023 yılında 
kâr etmesinin mümkün olabileceğini öngördü. Öte yandan, son 
dönemde küresel ölçekte yeniden yükselişe geçen koronavirüs 
vakalarının, sektörün faaliyetleri üzerinde risk oluşturması 
ihtimali bulunuyor.  

Resesyon endişeleri lojistik sektörü üzerinde baskı oluşturuyor. 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK,  Datastream, İSO 
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Tekstil sektöründe yıllık üretim artışı Nisan-Mayıs döneminde 
zayıf bir görünüm sergiledi. Hazır giyim sektörünün üretimi ise iç 
ve dış talebin nispeten olumlu görünümünü sürdürmesiyle güçlü 
bir artış kaydetti.  Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre tekstil sektörünün üretimi %4,3, hazır giyim 
sektörünün üretimi %35,5 yükseldi.  

Öte yandan, Mayıs ayında her iki sektörün ihracatında 
performans kaybı gözlendi. Bu dönemde değer bazında ihracat 
tekstil sektöründe %7,2 ile son 2 yıldır ilk kez daralırken, hazır 
giyim sektöründe yıllık bazda %3,3 artışla ivme kaybetti. Böylece, 
yılın ilk 5 aylık döneminde yıllık bazda ihracat artışı tekstilde         
%5,8, hazır giyimde %16,7 oldu. Aynı dönemde miktar bazında 
ihracat tekstil sektöründe %8 oranında azalırken, hazır giyimde   
%13,5 arttı. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
verilerine göre, tekstil sektöründe miktar bazında ihracatın 
Haziran ayında da yıllık bazda gerilemeyi sürdürdüğü görülüyor.  

Tekstil sektöründe PMI Haziran’da eşik değerin altında kalmaya 
devam etti. Hazır giyim sektöründe ivme kaybetmekle beraber 
eşik değerin üzerindeki seyrini sürdüren PMI verisi ise sektördeki 
faaliyetlerin daha düşük bir hızda da olsa büyümeye devam 
ettiğini gösterdi.  

Pamuk başta olmak üzere ithalata bağımlı olunan girdi 
fiyatlarının, döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle yüksek 
seviyelerini koruması tekstil ve hazır giyimde maliyetlerin 
artmasına sebep oluyor. Ayrıca, son 3 aydır yatay seyreden girdi 
fiyatları alt endeksinin Haziran’da hızlı bir şekilde yükselmesine 
karşılık ürün fiyatları endeksinin daha yavaş artması, sektörde 
üretici fiyatlarının nihai ürün fiyatlarına yansıtılmasının 
güçleştiğine işaret ediyor. Ayrıca, EUR/USD paritesinin son 
dönemde aşağı yönlü bir seyir izlemesinin, sektörün kârlılığı 
üzerinde baskı yaratabileceği düşünülüyor.  

Tekstil ve hazır giyim ihracatı Mayıs’ta hız kesti. 

 

                                             
                                    

                      Kaynak: BDDK, TÜİK, İTKİB, İSO, Datastream 
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Perakende satışlar Nisan-Mayıs döneminde yılın ilk 
çeyreğine göre toparlanma kaydetti. Bu gelişmede daha 
çok gıda dışı satışlardaki yüksek oranlı artışlar belirleyici 
oldu. Mart’ta gerileme kaydeden elektronik eşya ve 
mobilya-beyaz eşya satışları Nisan ve Mayıs aylarında 
yükselirken, Mayıs ayı itibarıyla en hızlı artış %58,2 ile 
tekstil, giyim ve ayakkabı harcamalarında kaydedildi. 
Perakende satış hacmindeki toparlanma paralelinde 
sektördeki reel ciro büyümesi de ivme kazandı.   

AVM ciro ve ziyaret sayıları verileri de Nisan-Mayıs 
döneminde perakende ticaretteki toparlanmaya işaret etti. 
Ziyaretçi sayısı endeksinin Mayıs ayında Şubat 2020’den bu 
yana en yüksek değerini aldığı dikkat çekti.  

Haziran’da 63,4 ile tarihi düşük seviyesinde gerçekleşen 
tüketici güveni Temmuz’da yeniden yükselişe geçmekle 
birlikte, halen düşük düzeylerdeki seyrini sürdürerek 
tüketim iştahının görece zayıf kalmaya devam ettiğine 
işaret etti. Temmuz’da perakende ticaret sektörü güven 
endeksi de aylık bazda %4,5 geriledi. Alt endekslere 
bakıldığında, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar 
beklentisinde kaydedilen bozulmanın sürdüğü gözlendi.   

TCMB tarafından yayımlanan kredi ve banka kartlarıyla 
yapılan harcamaların Temmuz ayı ortası itibarıyla gerileme 
eğiliminde olduğu görülüyor. Bu gelişmede, enflasyon ve 
enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürmesi ile reel 
gelirler üzerindeki baskının devam etmesi etkili oluyor.  

Perakende satışlar gıda dışı harcamalar öncülüğünde yükseldi.  

(*) TÜFE oranına göre reelleştirilmiş aylık ortalama harcamalar 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, TCMB, Datastream 
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Beyaz eşya üretimi Haziran ayında yıllık bazda %7,8 azalarak 
gerileme eğilimini sürdürdü. Böylece, Ocak-Haziran 
döneminde sektörün üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %5,6 azaldı.  

Mayıs’ta yılbaşından bu yana ilk kez yükselen beyaz eşya 
satışları Haziran’da yeniden düşüş kaydetti. Yılın ilk yarısında 
iç pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,2 oranında 
daraldı. 

Sektörün miktar bazında ihracatı Haziran’da bir önceki yılın 
aynı ayına göre %6 oranında geriledi. Aynı dönemde değer 
bazında ihracat da %13,9 azaldı. Böylece, yılın ilk yarısında 
sektörün ihracatı adet bazında yaklaşık %1 artarken, değer 
bazında %6,5 düşüş kaydetti.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksine 
göre, Haziran’da artan dayanıklı tüketim malı satın alma 
eğilimi Temmuz’da gerileme kaydetti. Söz konusu veri, 
devam eden enflasyonist baskılar ve konut piyasasında 
beklenen yavaşlama paralelinde ilerleyen dönemde beyaz 
eşya sektörüne yönelik tüketim iştahının azalabileceğine 
işaret etti.  

Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, girdi 
fiyatlarında devam eden yüksek seyir ve küresel talebin 
zayıflama işaretleri vermesi, üretiminin %75’ini ihraç eden 
sektörün performansı üzerindeki aşağı yönlü baskıyı 
artırıyor. Sektörde maliyetlerin yaklaşık %17’sini oluşturan 
yassı çelik ürünlerin AB ve Güney Kore’den ithalatının anti 
damping vergisine tabi tutulması ve sıcak sac ithalatının 
Rusya ve Ukrayna’ya bağımlı olması da beyaz eşya 
sektörünün üretiminin yanı sıra ihracat ve rekabet gücü 
üzerinde de risk oluşturuyor.  

Beyaz eşya üretimi yılın ilk yarısında %5,6 daraldı. 

 

 

Kaynak: BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İMMİB, Datastream  
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Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık 
bazda 4 katına çıkarak 3,9 milyon kişi oldu. Ziyaretçi sayısı 
Ocak-Mayıs döneminde de %208,4 artışla 11,4 milyon kişi 
seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında en fazla yabancı 
ziyaretçi 1,3 milyon kişi ile Almanya’dan gelirken, bu ülkeyi 
946 bin kişi ile Bulgaristan izledi.  

Türkiye’de otel doluluk oranı Mayıs ayında %70,3 olurken, 
ilk 5 ayda %59,8 düzeyinde gerçekleşti. Turizm gelirleri de 
Ocak-Mayıs döneminde olumlu bir tablo çizdi. Mayıs’ta 2,1 
milyar USD turizm gelirine ulaşılırken, ilk 5 ayda turizm 
gelirleri 2019 yılının aynı dönemindeki seviyesinin %20,8 
üzerine çıkarak 7,6 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. 

Yaz aylarında Rusya ve İngiltere’nin yanı sıra diğer Avrupa ile 
Orta Doğu ülkelerinden yapılan rezervasyonlarda 
iyileşmenin sürdüğü izleniyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi 
açısından yüksek önem taşıyan Rusya’dan inen uçak 
sayısında önemli artışlar olduğunu ifade eden Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, yaz sezonunda 
Rusya’dan 3 milyon turist gelmesinin beklendiğini ve 
2022’de toplam yabancı ziyaretçi sayısının 33-35 milyon kişi 
düzeyine ulaşacağını öngördüklerini belirtiyor. Türkiye’nin 
küresel rekabette fiyat avantajıyla öne çıktığını belirten 
sektör temsilcileri, yurt içi turizmdeki hareketliliğin de 
sektörü olumlu etkilediğini değerlendiriyor.  

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Haziran ayında 
yayımladığı rapora göre, yılın ilk çeyreğinde uluslararası 
turist sayısı yıllık bazda %182,1 arttı. Küresel turizm 
faaliyetlerindeki toparlanmanın yılın geri kalanında da 
devam edeceğini öngören UNTWO, turizm sektörü 
temsilcilerinin 2022 yılına ilişkin beklentilerinde de iyileşme 
gözlendiğini belirtti. Raporda, salgının seyri ile Rusya-
Ukrayna savaşının gidişatına bağlı olarak 2022’de küresel 
turist sayısının 2019 yılı rakamının %55’i ila %70’i civarına 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Yurt içinde otel doluluk oranları yükseldi. 

(*) 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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Tarımsal ürün arzına ilişkin endişeler gündemdeki yerini 
korumaya devam ederken, Rusya ve Ukrayna arasında 
Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleştirilen tahıl koridoruna 
dair görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı. Yapılan 
anlaşma doğrultusunda Ukrayna’daki tahıl stokunun ve 
ayçiçeği tohumların Karadeniz üzerinden ihraç pazarlarına 
ulaştırılması ve böylece küresel ölçekte gıda arz güvenliğine 
ilişkin risklerin bir ölçüde azaltılması hedefleniyor. Söz 
konusu anlaşma aynı zamanda, Rusya’dan yapılan gübre 
ihracatını da güvence altına alıyor.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine 
göre, Mart-Nisan döneminde Rusya-Ukrayna savaşının da 
etkisiyle gıda fiyatlarındaki kaydedilen hızlı artış, Mayıs-
Haziran döneminde yerini yavaşlamaya bıraktı. Bu 
gelişmede, mevsimsel etkilerin yanı sıra tarımsal emtia 
fiyatlarında son dönemde yaşanan ivme kaybının etkili 
olduğu gözlendi.  

Yurt içinde Tarım-ÜFE artışı Haziran’da bir miktar yavaşlasa 
da yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Döviz kurlarındaki 
artışın da etkisiyle tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık 
artış da Mayıs’ta %123,7 düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde tarım sektörünün enerji maliyeti geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre %184,4 oranında artarken, gübre ve 
toprak geliştiricilerdeki fiyat artışı %236,5 oldu. Maliyet 
artışlarının verimlilik ve rekolte üzerindeki baskısı sürüyor. 

Mevsimsel etkilerin ürün fiyatlarındaki aşağı yönlü etkisine 
karşılık, tedarik risklerinin tam olarak ortadan kalkmamış 
olması ve tahılın yanı sıra ayçiçeği tedarikinde de önemli bir 
yere sahip olan Ukrayna’da ürün hasatında beklenen düşüş 
sebebiyle, küresel ölçekte tarımsal emtia fiyatlarının 
yönünü yeniden yukarı çevirmesinden endişe ediliyor.  

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış sürüyor.   

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, FAO, Datastream 
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