
Türkiye genelinde işsizlik oranı Ocak ayında %11,4 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE'de bir önceki yılın aynı
ayına göre %54,44, ÜFE’de ise %105,01 artış gerçekleşti. Ocak ayında genel ticaret sistemine göre
ihracat %17,2, ithalat %54,2 arttı. Sanayi üretimi yıllık %7,6 arttı. TCMB’nin açıkladığı verilere göre ocak
ayında cari açık 7,11 milyar dolar oldu.
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İşgücü İstatistikleri, Ocak 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15
ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı
Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3
milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim
göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti.
Erkeklerde işsizlik oranı %10,3 iken kadınlarda ise
%13,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir
önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910
bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile
%46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %63,8 iken
kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22
bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %52,6 olarak
gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde
%71,1, kadınlarda ise %34,4 oldu.

17.Şub 15.Mar Değişim 17.Şub 15.Mar Değişim

USD/TL 13,6330 14,6410 6,9% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 20,1 23,68 15,12%

EUR/TL 15,5320 16,1380 3,8% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 528,6 635,46 106,86

GBP/TL 18,5900 19,1600 3,0% BIST 100 Endeksi 2051,01 2092 1,96%

EUR/USD 1,1372 1,1002 -3,4% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2,0015 2,0975 4,58%

GBP/USD 1,3612 1,3072 -4,1% Altın (USD/Ons) 1887,11 1921,83 1,81%

EUR/GBP 0,8355 0,8417 0,7% Petrol (USD/Varil) 91,77 96,41 4,81%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2022

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki
aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on
iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2022

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya
göre %7,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43,
bir önceki yılın aynı ayına göre %105,01 ve on iki aylık
ortalamalara göre %56,83 artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2022

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 %7.11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12.98 ve
bir önceki yılın aynı ayına göre %64.30 değişim
gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2022

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat
%17,2, ithalat %54,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022
yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2
artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat %54,2
artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Ocak ayında %234,9 arttı.
Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10
milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Ocak ayında %83,0 iken, 2022
Ocak ayında %63,2'ye geriledi.
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Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, IV. Çeyrek: 
Ekim-Aralık 2021

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla
elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi
olarak (2009=100), 2021 yılında bir önceki yıla göre
%11,0 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla
GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %42,8
artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.
2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 672
TL, ABD doları cinsinden 9 539 olarak hesaplandı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021
yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim
endeksi olarak; hizmet faaliyetleri toplam katma
değeri %21,1, diğer hizmetler %20,3, bilgi ve
iletişim faaliyetleri %20,2, mesleki, idari ve destek
hizmet faaliyetleri %17,3, sanayi %16,6, kamu
yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet
faaliyetleri %7,0 ve gayrimenkul faaliyetleri %3,5
arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %9,0, tarım
sektörü %2,2 ve inşaat sektörü ise %0,9 azaldı.
GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş
hacim endeksi olarak, 2021 yılının dördüncü
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,1
arttı.

İmalat PMI Şubat 2022

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI
(Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Şubat
sonuçlarına göre endeks Şubat'ta 50,4 değerini aldı.
Ocak ayında endeks 50,5 olarak kaydedilmişti.
Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyüme, altı ise
daralma sinyali olarak değerlendiriliyor.
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Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2022

Sanayi üretimi yıllık %7,6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre %8,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi %5,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık %2,4 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı
Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %11,2 artarken, imalat
sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %1,6 azaldı.

Hazine Nakit Dengesi, Şubat Ayı Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit
gerçekleşmelerine göre, geçen ay Hazine’nin nakit
gelirleri 277 milyar 542 milyon lira, nakit giderleri
222 milyar 778 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler
181 milyar 653 milyon lira, faiz ödemeleri ise 41
milyar 125 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı
denge ise 95 milyar 888 milyon lira fazla verdi.

Şubat ayında nakit dengesinde 55 milyar 513
milyon liralık fazlalık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 721
milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından
kaynaklanan artış 7 milyar 191 milyon lira olarak
gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 94
milyar 296 milyon lira artış görüldü.



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.

Piyasa Katılımcıları Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör
ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile
yaptığı mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl
sonu enflasyon beklentisi %40,47 oldu. Şubat
anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %34,06
seviyesindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi %26,43, Şubat 2022
anket tahmini: %24,83
24 ay sonrası TÜFE beklentisi %17,03, Şubat 2022
anket tahmini: %15,42
Yıl sonu dolar/TL 16,6774, Şubat 2022 anket tahmini:
16,0431
2022 büyüme beklentisi %3,4, Şubat 2022 anket
tahmini: %3,7
2023 büyüme beklentisi: %4,2, Şubat 2022 anket
tahmini: %4,2

Cari Denge Verileri

TCMB’nin açıkladığı verilere göre ocak ayında
cari açık 7,11 milyar dolar oldu. Türkiye Ocak
2021’de 1,78 milyar dolar cari açık vermişti.
Aylık açık 12 aylık cari açığı 20,2 milyar dolara
taşıdı. 12 aylık açık aralık ayında 14,9 milyar
dolardı.
Ocak ayında dış ticaret dengesi enerji ithalatında
artan maliyetlerle 8,33 milyar dolar açık verdi.
2021 Ocak’ta 1,91 milyar dolar dış ticaret açığı
kaydedilmişti.
Hizmetler dengesi ise 1,63 milyar dolar fazla
verdi. Türkiye’nin ciddi miktarda gelir beklediği
seyahat net gelirleri 1,5 milyar dolar oldu.
Verinin finans hesabı kısmından ise şu detaylar
öne çıktı:
Resmi rezervler 942 milyon dolar azaldı.
Portföy yatırımlarında 766 milyon dolar net çıkış
kaydetti.
Net hata noksan kaleminde 245 milyon dolar
açık yaşandı.


