
SON 12 AY 

TÜRKİYE İHRACATI

253 MİLYAR 481 MİYON USD (TİM)

KASIM 2022 AYI 

TÜRKİYE  İHRACATI

21 MİLYAR 854 MİLYON USD (TİM)

SON 12 AY 

MOBİLYA KAĞIT ORMAN İHRACATI

8.MİLYAR 397 MİLYON USD (TİM)

KASIM 2022 AYI

MOBİLYA KAĞIT ORMAN İHRACATI

765 MİLYON USD

KASIM 2022 AYI

MOBİLYA  İHRACATI

9401-9402-9403-9404-9405-9406

USD/TRY EURO/TRY

419 MİLYON USD 18,6438 19,6357

KASIM 2022 AYI

OFİS MOBİLYA  İHRACATI

174 MİLYON USD 1,0532

ÇAPRAZ KUR
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10 MİLYAR USD

KASIM 2022 AYI TÜFE

 AYLIK / YILLIK

KASIM 2022 AYI ÜFE

 AYLIK / YILLIK

2023 TÜRKİYE İHRACAT 

HEDEFİ

2023 TÜRKİYE  MOBİLYA 

İHRACAT HEDEFİ

225 MİLYAR USD

Ekonomide Yurt İçinde Son Hafta Gelişmeleri: 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) 2022 yılı üçüncü çeyrek 

ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre % 3, 9 arttı. Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim 

endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı.Takvim 

etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim 

endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre %3, 6 arttı.

•Ekim 2022 ’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 

ihracat %3 artarak 21 milyar 328 milyon ithalat %31, 4 

artarak 29 milyar 202 milyon oldu Dış ticaret açığı ise 

%421, 7 artışla 7 milyar 874 milyon $’a yükseldi

• Kasım ayında Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki 

aya göre %0,2 azalarak %96,9 seviyesinde gerçekleşti.

•Kasım ayında İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 

(PMI) 45 7 ’ye geriledi ve böylece üst üste dokuzuncu 

ay eşik değer 50 ’nin altında kaldı

•Ekim ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H- ÜFE) bir 

önceki yılın aynı ayına göre %104, 28 bir önceki aya 

göre %2,05 arttı Bir önceki yılın aynı ayına göre, 

ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %132, 35 

konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %102,21 bilgi ve 

iletişim hizmetlerinde %69,01 gayrimenkul 

hizmetlerinde %63,28 mesleki,

bilimsel ve teknik hizmetlerde %85,62 idari ve destek 

hizmetlerde %97,74 artış gerçekleşti.

	Aylık  %2,88

Yılık  %84.39

Aylık  % 0.74

Yılık  %	136,02
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Euro Alanı’nda TÜFE beklentilerin altında arttı.Euro Alanı’nda TÜFE 

beklentilerin altında arttı. 

Euro Alanı’nda yıllık TÜFE enflasyonu öncü verilere göre Kasım’da %10 ile 

beklentilerin altında gerçekleşerek Haziran 2021’den bu yana ilk kez 

geriledi.

Bu dönemde, enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulmasıyla hesaplanan 

çekirdek enflasyon da %6,6 ile yüksek seyrini sürdürdü. Enflasyon verileri, Euro 

Alanı’nda enflasyonun zirveye ulaştığı ve ECB’nin gelecek toplantılarında 

politika faizini daha düşük oranlarda artırabileceği yönündeki beklentileri 

destekledi. Bölgede ÜFE enflasyonu da Ekim’de enerji fiyatlarındaki artışın 

ivme kaybetmesinin de etkisiyle aylık %2,9 ile son 9 ayın en düşük yükselişini 

kaydetti.

AB Komisyonu, petrolde tavan fiyat uygulamasında ön anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği üyeleri, deniz yoluyla ihraç edilen Rus petrolüne uygulanacak 

tavan fiyatın varil başına 60 USD düzeyinde belirlenmesi konusunda ön 

anlaşmaya vardı. Ayrıca, ön anlaşma kapsamında tavan fiyatını piyasa 

fiyatının %5 altında belirleyecek bir ayarlama mekanizmasının uygulamaya 

alınması da değerlendiriliyor.

OPEC+ ülkelerinin 4 Aralık’ta gerçekleştirdiği toplantısının ardından petrol 

üretiminin günlük 2 milyon varil azaltılması kararına bağlı kalınacağı 

açıklandı.

Geçtiğimiz haftayı %2,3’lük artışla kapatan Brent türü ham petrolün varil 

fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başladı

Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE) Kasım ayında yıllık bazda %10 ile beklentilerin az altında gerçekleşerek Haziran 2021 ’den bu yana ilk 

kez geriledi Endeks aylık bazda ise %0,1 azaldı.

Euro Bölgesi işsizlik oranı, Ekim ayında % 6,5 ’e geriledi Eylül ayında işsizlik oranı %6,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi PMI Kasım ayında 47,1 ’e yükselirken, 47,3 olan beklentilerin az altında gerçekleşti

ABD’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre % 2,9 arttı Beklentiler %2,7 artış olması yönündeydi

ABD’de işsizlik oranı, Kasım ayında % 3,7 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.

ABD’de Conference Board (CB) Tüketici Güveni Kasım ayında aylık bazda 2 puan azalarak 100,2 ile son dört ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD’de ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)Kasım ayında 49 seviyesinde gerçekleşti Endeks, Haziran 2020 ’den bu yana ilk kez 50 

puanın altında kaldı

ABD’de askıdaki konut satışları, Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %4,6 azaldı Beklentiler % 5 azalış olması yönündeydi

A BD’de g eçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlan ma başvuruları 225 bin oldu Beklentiler 235 bin olması

yönündeydi.
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YASAL UYARI: Okuduğunuz bu Bülten'deki  tüm bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan (TİM, TÜİK, TCMB, TOBB, ISO vb.) 

ve OMSİAD çalışmalarından elde edilmiş sadece bilgilendirme amaçlı verilerdir. 

OMSİAD, Bülten içinde yer alan bu bilgilerin doğrudan ve dolayı olarak kullanılması nedeni ile oluşabilecek zararlardan ötürü sorumluluk 

kabul etmemektedir. 

  

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Açıklanacak

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Açıklandı.

Ekonomide Yurtdışında Son Hafta Gelişmeleri:

Veri Takvimi

ABD’de yoğun bir veri gündemi takip edildi.

ABD’de üçüncü çeyreğe ilişkin yıllıklandırılmış GSYH büyümesi %2,6’dan 

%2,9’a revize edildi. Kasım ayında tarım dışı istihdam artışı 263 bin kişi 

beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşirken, ülkede kişisel tüketim 

harcamaları Ekim'de bir önceki aya göre %0,8 oranında arttı. Fed’in öncü 

gösterge olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat 

endeksindeki aylık artış Ekim’de %0,2 ile piyasa beklentisinin altında 

gerçekleşti. Bu dönemde çekirdek PCE’deki yıllık artış %5,0 oldu. Öte 

yandan, Kasım ayında tahminlerin altında açıklanan ISM imalat endeksi 

ülkede imalat sanayii aktivitesinin son 2,5 yılda ilk kez gerilediğine işaret 

ederek ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri verdi.


