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DİYARBAKIR
DIŞ TİCARET 2020-2021 YILI

AYLIK DAĞILIMI

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK

 Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Toplam

2020 9.848,00 27.906,00 14.528,00 17.747,00 16.797 86.826,00

2021 49.702,00 42.230,00 24.551,00 52.763,00 18.413 187.659,00

 Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Toplam

2020 5.094,00 13.604,00 21.881,00 4.660,00 4.278,00 49.517,00

2021 3.279,00 38.488,00 5.799,00 4.934,00 8.240,00 60.740,00

İhracat (1000 $)

İthalat (1000 $)

Ekonomik büyümenin itici gücü ve zenginliğin anahtarı olarak görülen ihracat, ülkelerin hatta bölge ve 
kentlerin ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dış piyasalar hakkında bilgi sahibi olabilmek, 
daha iyi yönetim tekniklerini kullanabilmek, girişimciliğin gelişmesini destekleyebilmek, pazarlama ve 
üretim yeteneklerini kapsayan teknik bilginin yayılımını ve kaynak tahsisinde verimlilik ile birlikte et-
kinlik sağlayabilmek ihracat artışı ile mümkün olmaktadır. 

Aynı zamanda, ihracat rakamları ile birlikte ithalat rakamlarının seyri de önem arz etmektedir. İhracat-
ta meydana gelen artış, döviz girdilerini arttırarak dış ödemeler dengesindeki döviz baskısını azaltırken 
ithalat kapasitesinin gelişmesine katkı sağlanabilmektedir. Ülkede bulunmayan ve yerli üretimi artır-
mada önemli rol oynayan çeşitli girdiler ve sermaye mallarının ithalatının yapılmasına imkan sağlaya-
rak ekonomik büyüme üzerinde itici bir güç yaratabileceği kabul edilmektedir. 

Tablo yardımıyla 2020 ve 2021 yılı Diyarbakır iline ait ihracat rakamları aylık bazda detaylı olarak in-
celenebilmektedir. 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %42 oranında azalış gösteren ihracat, 
Temmuz ayında bir önceki aya göre %149 oranında artış göstermiştir. Ağustos ayında ise ihracat ra-
kamlarında keskin bir düşüş yaşanmış, bir önceki aya göre %65 oranında azalış meydana gelmiştir. 
İncelenen aylar toplamı itibariyle 2020 yılına kıyasla 2021 yılında ihracat rakamlarında %161’lik bir 
artış kaydedilmiştir. 

İthalat rakamları incelendiğinde ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre ithalatta %1074’lük bir artışın 
meydana gelmiştir. 2020 ve 2021 yılları kıyaslandığında, ithalat rakamlarında incelenen aylar toplamı 
itibariyle bir önceki yıla oranla %23’lük bir artışın meydana geldiği görülmektedir. 



3

Grafik 2021 yılı Diyarbakır iline ait ithalat ve ihracat değişimlerini aylık bazda göstermektedir. Türkiye 
geneli toplam ihracat rakamları dikkate alınarak il sıralaması yapıldığında,  Diyarbakır ili 31. Sırada yer 
almaktadır. Toplam ithalat rakamları dikkate alınarak Türkiye geneli iller arası sıralamaya bakıldığında 
ise, Diyarbakır ili 40. Sırada yer almaktadır. 2021 yılının ilk çeyreğinde ithalatta 51. Sırada yer alan ilin  
ithalat rakamları özellikle Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %183 artmıştır. 
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Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi

İBBS 2. Dü-
zey-SR Level 2

Bir önceki aya 
göre değişim 
oranı (%) 

Bir ön-
ceki yılın 
Aralık 
ayına göre 
değişim 
oranı (%)

Bir ön-
ceki yılın 
aynı ayı-
na göre 
değişim 
oranı (%)

On iki aylık 
ortalamalara 
göre değişim 
oranı (%)

Endeks Toplam

2020 9.848,00 27.906,00 14.528,00 17.747,00 16.797 86.826,00

2021 49.702,00 42.230,00 24.551,00 52.763,00 18.413 187.659,00

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Tüketici Fiyat Endeksi ve 
Değişim Oranları, Eylül, 2021, [2003=100]
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Kaynak: BDDK

Grup Toplam Nakdi 
Krediler

Nakdi 
Krediler

Takipteki 
Alacaklar

Gayrinakdi 
Krediler

Endeks Toplam

YERLİ ÖZEL 6.458.107 6.120.196 337.911 1.363.218 16.797 86.826,00

YABANCI 12.741.546 12.098.766 642.780 2.511.344 18.413 187.659,00

KAMU 5.154.040 4.702.392 451.648 1.723.264

MEVDUAT 1.305.842 1.267.416 38.426 738.001

KATILIM 477.192 473.285 3.907 49.516

KALKINMA VE 
YATIRIM

22.570.659 21.180.653 1.390.006 4.810.309

SEKTÖR 24.353.693 22.921.354 1.432.339 5.597.826

İllere ve Alt Gruplara göre Krediler (Çeyreklik)

Finansal sistem içerisinde fon akımına aracılık eden en önemli kuruluşlar olarak kabul edilen bankala-
rın en çok kullandıkları araç kredilerdir.  Krediler para aktarım mekanizmasının dört kanalından birini 
oluşturmaktadır. 

Toplam krediler Merkez Bankası, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, ve katılım banka-
ları tarafından açılmış olan krediler toplamını (kamu ve özel) gösterirken, özel sektör kredileri mevduat 
bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankaları tarafından açılmış olan özel sektör kredi-
ler toplamı olarak tanımlanmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre 2021 yılının ilk altı ayına ilişkin Diyarbakır 
iline ait alt gruplara göre kullanılan krediler tablo yardımıyla incelenebilmektedir. Takipteki alacakların 
toplam nakdi kredilere oranı 2021 yılının ilk altı ayında %5,9 oranında gerçekleşmiştir. 

Sosyoekonomik düzenlemelerin yapılabilmesi açısından önem arz eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 
bireylerin tükettiği mal ve hizmetlerdeki fiyat değişikliğini ve yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölç-
mek için kullanılmaktadır. Üretici fiyatları, GSYİH deflatörü, ihracat ve ithalat fiyat endeksi gibi fiyat 
endeksleri, ekonominin genel fiyat seviyesini ve yaşam maliyetini ölçmek için Tüketici Fiyat Endeksi 
önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Zira, nihai tüketiciyi etkileyen fiyatları yansıttığı düşü-
nülen endeks TÜFE’dir. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, istatistiki bölge birimleri sınıflaması baz alınarak hesaplanan tü-
ketici fiyat endeksleri incelendiğinde, Diyarbakır’ın yer aldığı TRC2 bölgesinde endeks değerinin çevre 
bölgelerle eşgüdümlü hareket ettiği, on iki aylık ortalama değişim oranında da diğer bölgelere kıyasla 
oranın yüksek gerçekleştiği görülmektedir. 
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Kaynak: BDDK

Kaynak: SGK, Sigortalı İstatistikleri

Grup Tasarruf 
Mevduatı

Tasarruf 
Mevduatı 
(TL)

Tasarruf 
Mevduatı 
(DTH)

Diğer 
Mevduat

Diğer 
Mevduat 
(TL)

Diğer 
Mevduat 
(DTH)

Toplam 
Mevduat

SEKTÖR 11.735.142 6.356.679 5.378.463 4.203.001 2.909.566 1.293.435 15.938.143

MEVDUAT 9.634.988 5.668.913 3.966.075 3.740.946 2.666.150 1.074.796 13.375.934

KATILIM 2.100.154 687.766 1.412.388 462.055 243.416 218.639 2.562.209

YABANCI 3.869.287 1.811.872 2.057.415 758.007 461.015 296.992 4.627.294

KAMU 4.880.050 2.830.543 2.049.507 2.775.632 1.970.116 805.516 7.655.682

YERLİ ÖZEL 2.985.805 1.714.264 1.271.541 669.362 478.435 190.927 3.655.167

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz

2020 16.947 16.970 17.019 16.690 16.795 17.132 17.083

2021 17.685 17.833 18.087 18.355 18.462 18.684 18.714

İllere ve Alt Gruplara göre Mevduat (Çeyreklik)

Gelirinin tamamını harcamak yerine bir kısmı ile çeşitli yatırım araçlarına yönelerek tasarruf etmeyi 
tercih eden bireylerin asıl amacı, tasarruflarını kullanarak devamlı ve makul bir gelir elde etmenin 
yanı sıra tasarruflarının değer kaybetmesini önlemektir. Bireylerin içerisinde bulunduğu sosyoekono-
mik koşullar, davranış kalıpları, eğitim ve gelir durumları gibi kişisel faktörler ile birlikte finansal ve 
çevresel faktörler, hane halkının tasarruf tercihlerini etkilemektedir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 2021 yılının birinci çeyreğinde Diyarbakır iline 
ait mevduat ve katılım bankaları nezdinde açılan tasarruf mevduatlarına ilişkin veriler yukarıda yer 
alan tablo aracılığıyla izlenebilmektedir. Tasarruflar değer kaybetmemesi hatta değer kazanması için 
çeşitli yatırım enstrümanlarına yönlendirilmektedir. Bu nedenle, yatırım kararlarının yerel para birimi 
yerine yoğun olarak yabancı para birimlerine yönelmesi dolarizasyon olarak adlandırılmaktadır. Di-
yarbakır iline ait veriler incelendiğinde toplam mevduatın  %57’sinin Türk Lirası cinsinden tutulduğu, 
toplam mevduatın %43’ünün ise döviz tevdiat hesaplarında bulunduğu söylenebilmektedir. 

KOBİ İşyeri Sayısı (Aylık, 2021)
KOBİ’ler yeni teknoloji geliştirmede ve hızla değişen piyasa şartlarına uyum sağlamada sahip olduk-
ları esneklik nedeniyle, hızlı değişen dünya piyasalarında bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından 
önemli bir araç olarak görülmektedir. Ekonomilerin dinamik ve sürükleyici unsurlarından oldukları 
kabul görmektedir. Sağlam ve sağlıklı bir KOBİ yapısı, ekonomik gelişmenin, politik istikrarın ve sosyal 
barışın vazgeçilmez şartı, en önemli güvencesi ve temel taşlarından biridir.
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Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam

Diyarbakır 99 158 271 155 0 664 261 519 460 2.590

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi

706 926 1.400 646 0 2.927 1.216 1.645 1.431 10.910

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayıları (Aylık, 2021)

Diyarbakır ilinde 2021 yılının ilk 7 ayında KOBİ sayıları tablo aracılığıyla izlenebilmektedir. 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Diyarbakır 6.853 10.094 19.786 12.631 0 58.329 21.187 52.871

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi

71.365 70.045 93.297 56.718 0 246.499 82.643 133.106

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

2020 1466 1528 1454 754 917 2677 2469 1978

2021 893 1002 1443 1432 866 2004 1686 1945

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Tutarlarının Dağılımı (Bin TL)

Konut Satış Sayıları (Aylık, 2021)
Konut satışı ülkelerin sosyoekonomik parametlerine paralel değişmektedir. Konut talebini temelde iki 
güdü belirlemektedir. Bunlardan biri barınma ve ikamet etme güdüsüyle oluşan tüketim amaçlı ta-
leptir. Diğeri ise uzun vadede ikamet etme veya yatırım ve servet biriktirme güdüleriyle oluşan yatırım 
amaçlı konut talebidir. Döviz kurlarında ve enflasyon rakamlarında meydana gelen artış, konut kredisi 
faiz oranlarının yükselişi hem ülke içinde konut talebinin önünü kesmiş hem de inşaat maliyetlerini 
artırmıştır. 

Kaynak: TÜİK, Konut Satış İstatistikleri

2020 ve 2021 yıllarının il 8 ayına ait konut satış sayıları tablo yardımıyla izlenebilmektedir. 2020 yılına 
kıyasla konut satışlarının tek artış gösterdiği ay Nisan ayıdır. 
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TRC2 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

2020 145,2 140,0 137,0 132,1 123,4 122,0 121,0 118,6

2021 209,5 197,6 190,1 183,3 176,5 172,8 169,2 165,2

Konut Fiyat Endeksi (KFE) (Aylık, 2021) 
Ekonomik sistemlerde önemli bir yere sahip olan konut alt sektörü, inşaat sektörünün en önemli bi-
leşenlerindendir. Bağlantılı olduğu sektörler ile birlikte ülke ekonomisinin büyümesi için itici bir güç 
olan inşaat sektörünün sağlıklı işleyişi, finansal istikrarın tesisi için önemlidir. İstikrar ve güven duy-
gusu, yatırım hacminin artmasına ve konut talebinin canlanmasına zemin hazırlamaktadır. Ülkenin ge-
nel ekonomik durumu ve makroekonomik rakamları dikkate alındığında, döviz kurunda ve enflasyonda 
meydana gelen artış, konut kredisi faiz oranlarındaki yükseklik konut talebini düşürürken, faiz indiri-
mine yönelik yapılan her müdahale konut fiyatlarında artışa neden olmuştur. Faiz indirimlerinin döviz 
kurlarında yarattığı artış inşaat, maliyetlerini dolayısıyla konut fiyat endeksini artırmaktadır. Dolayısıyla 
yaşanan gelişmeler, ülke parasının yabancı para birimleri karşısındaki değeri, bankaların konut kre-
dilerine ilişkin politikaları ve kredilere uygulanan faiz oranları başta olmak üzere, başlıca makroe-
konomik değişkenlerin konut fiyatlarını etkilediklerine işaret etmektedir. Son yıllarda ülkemizde öne 
çıkan sosyo-ekonomik sektörlerin başında gayrimenkul ve konut sektörü gelmektedir. Nüfus ve hane 
halkı sayısının artışı, demografik gelişmeler, kentleşme, iç/dış göç ve konut tüketim alışkanlıklarının 
farklılaşması gibi etkenler konut gereksinmesinde niteliksel/niceliksel değişimlere neden olmaktadır. 
Söz konusu yapısal etkenlerin yanı sıra, konutun yüksek getirili bir yatırım aracı olarak görülmesinin 
de etkisiyle; son yıllarda konut arzı, talebi ve fiyatları özellikle büyük kentlerde önemli ölçüde artmıştır.

Kaynak: TCMB, Reel Sektör İstatistikleri
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