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Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek:
Ocak - Mart, 2021

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci
çeyreğinde %7,0 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde;
2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre
zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve
iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet
faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5,
hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet
faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans
ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve
gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari
fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL
oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari
fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65
milyon olarak gerçekleşti.

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2021 yılı birinci çeyreğinde %7,0 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 artış gerçekleşti. ÜFE 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %38,33 artış gösterdi. 2021 yılı Nisan ayında İşsizlik oranı %13,9 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi
üretimi Nisan ayında yıllık %66,0 arttı, aylık %0,9 azaldı.

PİYASA BÜLTENİ
HAZİRAN 2021-SAYI:6
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2.Haz 16.Haz Değişim 2.Haz 16.Haz Değişim

USD/TL
8,6250 8,5210 -1,2%

2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi
17,84 17,69 -0,85%

EUR/TL
10,5340 10,3390 -1,9%

Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan)
400,54 385,34 -15,20

GBP/TL
12,2070 12,0340 -1,4%

BIST 100 Endeksi
1432,07 1442,64 0,73%

EUR/USD
1,2137 1,2130 -0,1%

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi
1,607 1,4922 -7,69%

GBP/USD 1,4081 1,4117 0,3% Altın (USD/Ons) 1896,3 1859,74 -1,97%

EUR/GBP
0,8620 0,8592 -0,3%

Petrol (USD/Varil)
69,24 74,62 7,21%



www.neareastbank.com

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir
önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre
%16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13
artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir
önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %17,34, bir önceki yılın aynı ayına göre
%38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,24
artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici
fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla,
önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden
derlediği perakende fiyatlara göre her ay
yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici
Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre
%1.62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5.52
ve bir önceki yılın aynı ayına göre %17.46
değişim gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya
göre en yüksek artış %12.09 Giyim ve Ayakkabı,
en yüksek düşüş Sağlık ana grubunda %3.50
gerçekleşmiştir.

İşgücü İstatistikleri, Nisan 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir
önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon
511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık
artış ile %13,9 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan
ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak
28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4
puanlık azalış ile %44,2 oldu.

İşgücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya
göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile
%51,3 olarak gerçekleşti.
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Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2021

Sanayi üretimi yıllık %66,0 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi
%72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık %0,9 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı
Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi
sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%1,3 azaldı.

İmalat PMI, Mayıs 2021

İstanbul Sanayi Odası ve Markit’in yayımladığı
Türkiye imalat PMI Mayıs 2020’den bu yana ilk kez
50’nin altında gerçekleşerek, 2021 yılı Mayıs ayında
49,3 ile imalat sektöründe daralma sinyali verdi. İSO
tarafından yapılan açıklamada takip edilen 10
sektörden yedisinin üretimi mayıs ayında
yavaşladığı bildirildi. “Ham madde temininde
yaşanan zorluklar, girdi fiyatlarında genel olarak
artışa yol açtı. Mayısta belirgin gerçekleşen girdi
maliyeti enflasyonu, bir önceki ayla kıyaslandığında
da daha yüksek oranda kaydedildi. Türk lirasındaki
değer kaybının girdi maliyetlerinde yükselişe yol
açan faktörlerden biri olduğu bildirildi. Bu
gelişmelerin sonucunda firmalar, satış fiyatlarını
keskin şekilde yükseltti ve bu artış yılbaşından beri
en yüksek oranda gerçekleşti.”

TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi

Türkiye’nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı
ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini
gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı
reel efektif döviz kuru endeksi (REK) mayısta
60.55’e geriledi.



YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya
açık kaynaklar kullanılarak, bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Paylaşılan veri, finansal bilgi, görüş ve
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da
getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti
edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan ya da zararlardan Near East Bank Ltd. sorumlu değildir.

Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir
değişikliğe gitmedi. ECB'den yapılan açıklamaya
göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde
0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. ECB,
bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat
için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını
yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25
olarak korudu. Analistlerin tahmini de faiz
oranlarında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan
açıklamada, Pandemi Acil Alım Programı (PEPP)
çerçevesinde net varlık alımlarının en azından
Mart 2022'ye ve koronavirüs krizinin sona
erdiğine karar verilene kadar devam edileceği
yönünde daha önceki açıklamalarda da yer
verilen ifadeler tekrarlandı. ECB açıklamasıda
Varlık Alım Programı (APP) çerçevesindeki aylık
20 milyar euroluk net varlık alımının devam
ettirileceği ve APP çerçevesinde net varlık
alımlarının politika faizlerinin destekleyicietkisini
güçlendirmeye ihtiyaç olduğu sürece yapılacağı
ve ECB faiz oranları yükseltilmeye başladıktan
kısa süre sonrasına alımların sona erdirileceği de
belirtildi.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı,  KKTC DPÖ.

Piyasa Katılımcıları Anketi, Haziran 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel
sektör ve finansal sektör temsilcileri ile
profesyonellerden oluşan 57 katılımcı ile yaptığı
Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu
enflasyon beklentisi %14,46 oldu. Mayıs ayında
yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi %13,81
seviyesindeydi.

TAHMİNLER
Haziran Mayıs

2021 sonu TÜFE (%) 14.46 13.81

12ay sonrası yıllık TÜFE (%) 12.12 11.81

24 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 10.16 9.99

2021 GSYH artışı (%) 4.9 4.3

2021 sonu cari açık ($ mlyr) 25.7 25.4

2021 sonu Dolar/TL 8.9488 8.7118

Cari ay TÜFE (%) 1.21

Repo faizi (cari ay %) 19.00 19.00


