
Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7, ithalat
%27,3 arttı. 2021 yılı Aralık ayında Tüfe’de bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın aynı ayına göre
%36,08 artış gerçekleşti. KKTC’de Tüfe’de, bir önceki aya göre %15.16, bir önceki yılın aynı ayına göre
%46.09 değişim gerçekleşmiştir. Türkiye’de işsizlik oranı Kasım ayında %11,2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru aralıkta 47.82
seviyesine geriledi.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021
yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7
artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat %27,3
artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-
Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat
%23,0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5
milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2020 Kasım ayında %76,1 iken, 2021
Kasım ayında %79,9'a yükseldi. Ocak-Kasım
döneminde dış ticaret açığı %13,2 azalarak 45 milyar
329 milyon dolardan, 39 milyar 350 milyon dolara
geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-
Kasım döneminde %77,0 iken, 2021 yılının aynı
döneminde %83,8'e yükseldi.
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Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya
göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir
önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık
ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2021

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya
göre %19,08 bir önceki yılın Aralık ayına göre %79,89, bir
önceki yılın aynı ayına göre %79,89 ve on iki aylık
ortalamalara göre %43,86 artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 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 %15.16,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %46.09 ve bir önceki yılın
aynı ayına göre %46.09 değişim gerçekleşmiştir.

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı (TCMB)
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru aralıkta 47.82 seviyesine
geriledi.
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İşgücü İstatistikleri, Kasım 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz
sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi
artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise
değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir
önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi,
istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

İşgücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin
kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı
ise 0,4 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti.

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2021

Sanayi üretimi yıllık %11,4 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre %7,5, imalat sanayi sektörü endeksi %12,5 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi %4,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık %3,3 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki aya göre %1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü
endeksi %3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.



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.

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

Türkiye PMI Aralık Verisi

İstanbul Sanayi Odası, Aralık ayı PMI
verisini açıkladı. Türkiye'de ekonomik
büyümenin önemli göstergelerinden olan
imalat PMI Aralık ayında 52,1 oldu. Veride 50,0
seviyesi önemli eşik olarak kabul edilirken bu
seviye üzeri büyüme, bu seviye altı ise daralma
anlamına geliyor. İmalat PMI, son 7 ayda 50,0
eşiği üzerinde kalarak büyümenin devam
ettiğini gösterdi.
İSO raporuna göre, Aralıkta faaliyet
koşullarındaki iyileşmede etkili unsurlardan
biri istihdam artışının devam etmesi oldu.
İstihdam Ağustos ayından beri en yüksek hızda
artarken katılımcılar bu durumun genel olarak
kapasite genişletmeye yönelik çabalardan
kaynaklandığını belirtti.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Ocak 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel
sektör ve finansal sektör temsilcileri ve
profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı Piyasa
Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon
beklentisi %29,75 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi %25,37

24 ay sonrası TÜFE beklentisi %15,54

Yıl sonu dolar/TL 16,1348

2022 büyüme beklentisi %3,7

2023 büyüme beklentisi: %4,2

Cari Ay Politika Faizi Beklentisi %14


