
SON 12 AY 

TÜRKİYE İHRACATI

221 MİLYAR USD (TİM)

KASIM 2021 AYI 

TÜRKİYE  İHRACATI

21,5MİLYAR USD (TİM)

SON 12 AY 

MOBİLYA KAĞIT ORMAN İHRACATI

6.844 MİLYAR USD (TiM)

KASIM 2021 AYI

MOBİLYA KAĞIT ORMAN İHRACATI

695 MİLYON USD

KASIM 2021 AYI

MOBİLYA  İHRACATI

9401-9402-9403-9404-9405-9406

USD/TRY EURO/TRY

407 MİLYON USD 11,7278 13,2926

KASIM 2021 AYI

OFİS MOBİLYA  İHRACATI

42 MİLYON USD

	Aylık  %3,51

Yılık  %21,31

1,1334

ÇAPRAZ KUR
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5 MİLYAR USD

KASIM 2021 AYI TÜFE

 AYLIK / YILLIK

KASIM 2021 AYI ÜFE

 AYLIK / YILLIK

2023 TÜRKİYE İHRACAT 

HEDEFİ

2023 TÜRKİYE  MOBİLYA 

İHRACAT HEDEFİ

225 MİLYAR USD

Aylık  %9,99

Yılık  %54,62

Ekonomide Yurtiçinde Son Hafta Gelişmeleri:

Yurtiçinde «Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat» ürününe ilişkin 

ayrıntılar, yurtdışında ise ABD üçüncü çeyrek büyümesi 

konuşuldu.  Kabine toplantısı sonrasında duyurulan kur 

korumalı TL vadeli mevduatın ayrıntıları, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından açıklandı. Sadece gerçek  kişilerce 

açılabilecek hesabın faizi en az TCMB politika faizi kadar 

olabilecek. Vade dolduğunda elde edilen faiz geliri ile 

vade boyunca kur değişimi oranı karşılaştırılacak. Hangisi 

daha yüksek ise o uygulanarak nema verilecek. Ayrıca, 

vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması 

halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak 

yansıtılacak. Bu üründeki gelirden stopaj kesintisi 

uygulanmayacak. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeyle 

açılabilecek. Vadeden önce hesap bozulursa bu hak 

kaybedilecek ve hesap vadesiz hesaba dönüşecek. 

Üründe kur farkı hesaplamaları için TCMB’nin her gün 

saat11:00'de yayımlayacağı TCMB döviz alış kuru esas 

alınacak.  Kasım 2021’de 71,1 olan mevsimsellikten 

arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2021’de bir 

önceki aya göre %3,1azalarak 68,9 seviyesinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde Hanenin Maddi Durumu Endeksi %3,6, 

Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi %5,3 ve Genel 

Ekonomik DurumBeklentisi Endeksi %2,2 azaldı.  Kasım 

ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki 

aya göre %13,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,89 

artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık %48,03, aylık%13,48 

artış gerçekleşti. Ekim ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 

(Tarım-GFE), bir önceki aya göre %4,17, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %29,58 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 

Tarımsal Yatırıma Katkı Sağlayan Mal ve Hizmet 

Endeksinde %23,17, Tarımda Kullanılan Mal ve Hizmet 

Endeksinde %30,64 artış gösterdi. Kasım ayında trafiğe 

kaydı yapılan otomobil sayısı bir önceki aya göre %0,7 

artarken, geçen yılın aynı ayına göre %34,1 azaldı.  2020 

yılında sosyal koruma harcaması %20,9 artarak 655 milyar 

599 milyon TL oldu. Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi 

yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı ise %13 oldu. 



27 Aralık 2021

29 Aralık 2021

30 Aralık 2021

31 Aralık 2021

Sektörel Güven Endeksleri, Aralık 2021

Katı Yakıtlar, Ekim 2021

Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2021,  Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2021

Türkiye genelinde Kasım ayında 178 bin 814 konut satıldı ve bir önceki yılın aynı ayına göre 

%59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve %17,7 

ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve %9,6 

pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış  sayısının en az 

olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan veriler ülkede talep görünümünün canlı 

seyrine işaret ederken, Euro Alanı’nda açıklanan Aralık ayı tüketici güven endeksi 

bölgede talep koşullarının kötüleştiği sinyalini verdi. 

ABD’de açıklanan veriler iç talebin canlı seyrettiğine işaret etti. ABD'de kişisel 

tüketim harcamaları fiyat endeksi Kasım ayında piyasa beklentisi paralelinde aylık 

bazda %0,6 arttı. Endeks, yıllık bazda da %5,7 ile 1982'den bu yana en hızlı artışını 

kaydetti. Aynı dönemde dayanıklı mal siparişleri aylık bazda %2,5 ile beklentilerin 

üzerinde yükseldi. Ülkede tüketici güveni endeksi Aralık’ta bir önceki aya göre 3,9 

puan artarak 115,8 düzeyine çıktı. Tüketici güveninde yılın son ayında da devam 

eden iyileşme, artan vakalara ve mali teşviklerin azalmasına karşın ekonomik 

aktivitedeki olumlu seyrin sürdüğüne işaret etti. 18 Aralık ile biten haftada işsizlik 

maaşı başvuruları 205 bin kişi ile bir önceki hafta açıklanan seviyesini korudu.

Yabancı ziyaretçi girişi Kasım’da yıllık bazda %111,5 oranında arttı. Kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 

geçen yılın aynı ayına göre %111,5 oranında artış kaydetti. Böylece, Ocak-Kasım döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre %89,6 artarak 22,8 milyon oldu. Bununla birlikte yabancı ziyaretçi sayısının pandemi öncesindeki 2019 

yılının Ocak-Kasım dönemiyle karşılaştırıldığında %46,8 azaldığı gözleniyor. 2021 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçinin

geldiği ülke %20 pay ile Rusya olurken, Rusya’yı %13 pay ile Almanya ve %9 pay ile Ukrayna takip etti. 

Ekonomide Yurtdışında Son Hafta Gelişmeleri:

Konut Satış İstatistikleri, Kasım 2021

CSIL' in 2021 Yılı Dünya Ofis Mobilya Değerlendirme Notu (15.12.2021):

Veri Takvimi

SEKTÖR VE EKONOMİ NOTLARI
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Yabancı Ziyaretçi Girişi Kasım’da Yıllık Bazda %111,5 Oranında Arttı.

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. 

Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2021, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2021

2021'de Dünya ofis mobilyaları pazarı, Covid-19'un devam eden etkilerine 

rağmen yaklaşık 50 milyar ABD doları değerine yükseldi. Avrupa pazarı ve 

Asya-Pasifik daha belirgin bir toparlanma gösterirken, ABD hala 

ortalamadan daha yavaş toparlanıyor. Genel olarak sektör giderek 

uluslararası ticarete açılıyor. Dünya genelinde ithalat/tüketim oranı 

kademeli olarak artarak 2021'de %24'e ulaştı. Ofis mobilyalarında en büyük 

ithalatçı ABD'yi Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık izliyor.

Ofis mobilyası potansiyel talebi, düşük ofis işgal oranları ve yüksek düzeyde 

Evden Çalışma faaliyeti tarafından hala kısıtlanmaktadır. Bununla birlikte, 

CSIL'in 2022'de dünya ofis mobilyası talebinin büyümesine ilişkin tahminleri 

olumlu.


