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Mayıs 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı

 

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.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Türkiye genelinde Nisan ayında 95 bin 863 konut satıldı

 

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı

ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul

19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış

sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara,

5 bin 505 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. 

Tüketici fiyat endeksi
(TÜFE) yıllık %16,59,

aylık %0,89 arttı

Türkiye genelinde
Nisan ayında 95 bin

863 konut satıldı

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ
Nisan 2021



Nisan 2021

İnşaat maliyet endeksi yıllık %35,48, aylık %3,54 arttı

 

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre

%3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,48 arttı. Bir önceki aya

göre malzeme endeksi %4,89, işçilik endeksi %0,53 arttı. Ayrıca bir

önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %43,07, işçilik

endeksi %20,62 arttı.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

İnşaat sektörü güven endeksi 79,6 oldu

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir

önceki ayda 77,3 iken, Mayıs ayında %3,0 oranında artarak 79,6

değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı

siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %0,5 azalarak 74,5 oldu.

Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt

endeksi ise %6,3 artarak 84,7 değerini aldı.

İnşaat maliyet endeksi
yıllık %35,48 

aylık %3,54 arttı

İnşaat sektörü güven
endeksi 79,6 oldu 

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mayıs 2021



Ocak-Mart 2021

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %87,5 arttı

 

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç

ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %131,8, yüzölçümü %87,5,

değeri %144,3, daire sayısı %105,6 arttı.

YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ

Toplam ciro yıllık %96,9 arttı   

 

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi

(2015=100), 2021 yılı Nisan ayında yıllık %96,9 arttı.

 

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan

ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %120,4, inşaat ciro endeksi

%55,9, ticaret ciro endeksi %92,5, hizmet ciro endeksi %77,6 arttı.

Yapı ruhsatı verilen
yapıların yüzölçümü

%87,5 arttı

Toplam ciro yıllık
%96,9 arttı 

CİRO ENDEKSLERİ

Nisan 2021



Mayıs 2021

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

 

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)

ile indirgendiğinde %4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile

indirgendiğinde ise %7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

 

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %0,33

oranında kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,03, Amerikan doları

%1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,34 ve mevduat faizi

(brüt) %2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile

indirgendiğinde Euro %3,34, BIST 100 endeksi %1,94, Amerikan

doları %1,69, DİBS %0,59 ve mevduat faizi (brüt) %0,37 oranlarında

yatırımcısına kazandırdı.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL
GETİRİ ORANLARI 

2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artan

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,0,

reel olarak ise yüzde 13,6 oranında artmıştır.

Aylık en yüksek reel
getiri külçe altında

oldu

Konut Fiyat Endeksi
Mart ayında

%2,4 oranında arttı 

KONUT FİYATLARI ENDEKSİ

Mart 2021



Mayıs 2021

Türkiye genelinde 2021 Mayıs ayında konut kredilerinin ağırlıklı

ortalama faiz oranı yıllık %17,79 ve aylık %1,48 oldu. Bir önceki yılın

aynı ayında ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık %11,13 ve aylık %0,93

idi.

KONUT KREDİ FAİZLERİ

Türkiye genelinde bankaların toplam kredi stoku 2021 Mayıs

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, %0,8 oranında artarak 3

trilyon 745 milyar TL oldu. Toplam banka kredileri bir önceki yılın

aynı ayına göre ise, %15,7 artış gösterdi.

Tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 923 milyar TL ile toplam

banka kredileri içindeki payı %25.

Toplam konut kredileri tutarı 252 milyar TL ile tüketici

kredilerinin içindeki payı ise %36.

Konut kredisi
ortalama aylık faiz

oranı %1,48

Toplam ciro yıllık
%96,9 arttı TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİ

Mayıs 2021


