
SON 12 AY 

TÜRKİYE İHRACATI

252 MİLYAR 623 MİYON USD (TİM)

EYLÜL 2022 AYI 

TÜRKİYE  İHRACATI

22 MİLYAR 616 MİLYON USD (TİM)

SON 12 AY 

MOBİLYA KAĞIT ORMAN İHRACATI

8.MİLYAR 240 MİLYON USD (TİM)

EYLÜL 2022 AYI

MOBİLYA KAĞIT ORMAN İHRACATI

761 MİLYON USD

EYLÜL 2022 AYI

MOBİLYA  İHRACATI

9401-9402-9403-9404-9405-9406

USD/TRY EURO/TRY

432 MİLYON USD 18,5885 18,4720

EYLÜL 2022 AYI

OFİS MOBİLYA  İHRACATI

182 MİLYON USD

SEKTÖR VE EKONOMİ NOTLARI

5 EKİM 2022 / SAYI: 11

10 MİLYAR USD

EYLÜL 2022 AYI TÜFE

 AYLIK / YILLIK

EYLÜL 2022 AYI ÜFE

 AYLIK / YILLIK

2023 TÜRKİYE İHRACAT 

HEDEFİ

2023 TÜRKİYE  MOBİLYA 

İHRACAT HEDEFİ

225 MİLYAR USD

Ekonomide Yurt İçinde Son Hafta Gelişmeleri:

• Ağustos 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 

ihracat %13,1 artarak 21 milyar 337 milyon $, ithalat %40,4 

artarak 32 milyar 531 milyon $ oldu. Dış ticaret açığı ise 

%159,9 artışla 11 milyar 194 milyon $’a yükseldi.

• Eylül ayında Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki aya 

göre aynı düzeyde kalarak 94,3 seviyesinde gerçekleşti.

• Ağustos 2022’de 72,2 olan mevsimsellikten arındırılmış 

Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2022’de bir önceki aya göre 

%0,2 artarak 72,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 

hanenin maddi durumu endeksi %1,5, hanenin maddi 

durum beklentisi endeksi %1,1 azalırken, genel ekonomik 

durum beklentisi endeksi %1,6 arttı.

• Eylül ayında mevsim etkilerinden arındırılmış Hizmet 

Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla %1,7 artışla 

118,2, Perakende Ticaret Güven Endeksi %2,7 artışla 115,9 

ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi %2,1 artışla 88,1 

seviyesinde gerçekleşti.

• Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya 

göre 2,2 puan azalışla 99,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksteki azalışta, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut 

mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, 

gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki 

ihracat sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş 

miktarı göstergeleri etkili oldu. Mevsimsellikten arındırılmış 

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya 

göre 1,2 puan azalarak 100,2 seviyesinde gerçekleşti.

• Eylül ayında imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım 

Oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artışla %77,4, 

mevsimsellikten arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı 0,7 

puan artışla %77,3 seviyesinde gerçekleşti.

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

önceki yılın aynı ayına göre %97,2, bir önceki aya göre 

%4,89 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve 

depolama hizmetlerinde %130,22, konaklama ve yiyecek 

hizmetlerinde %88,05, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %60,54, 

gayrimenkul hizmetlerinde %81,48, mesleki, bilimsel

ve teknik hizmetlerde %70,37, idari ve destek hizmetlerde 

%83,7 artış gerçekleşti.

	Aylık  %3,08

Yılık  %83.45

0.9937

ÇAPRAZ KUR

Aylık  %4.18

Yılık  %	151,50
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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. 

  

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Açıklanacak

Sanayi Kapasite Raporları Açıklanacak

Ekonomide Yurtdışında Son Hafta Gelişmeleri:

Veri Takvimi

•Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında yıllık bazda %10 artışla rekor tazeledi. Endeks, aylık bazda

ise %1,2 arttı.

• ABD'de gayri safi yurtiçi hasıla, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %0,6 azaldı.

• ABD’de Conference Board (CB) tüketici güveni, Eylül ayında 108 seviyesine yükselirken, Nisan ayından bu yana en

yüksek değerini aldı.

• ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında 58,6 seviyesine geriledi. Beklentiler, 59,5 olması yönündeydi.

• ABD'de mal ticareti açığı, Ağustos ayında aylık bazda %3,2 azalarak 87,3 milyar $’a geriledi. Böylece art arda 5 ay

daralma kaydetti.

• ABD’de bekleyen konut satışları, Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2 azalarak beklentilerden hızlı geriledi.

• ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Ağustos ayında aylık bazda %0,2 azalışla piyasa beklentilerinin az altında daralma

kaydetti.

• ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 193 bin oldu. Beklentiler 215 bin olması

yönündeydi.

Avrupa'da Ev Ofis Mobilyaları Pazarı /CSIL 

CSIL verilerine göre Avrupa'daki ev ofis mobilyası pazarı şu anda son kullanıcı fiyatlarıyla 2,2 milyar Euro'yu buluyor.

CSIL  bu büyüme sebebini 2020'den beri evden çalışan kişilerin talep artışları olduğunu belirtmektedir. Almanya, Avrupa'nın en 

büyük ev ofis mobilyası pazarıdır ve onu İngiltere ve Fransa izlemektedir.

Ev ofis mobilya ve ekipmanlarına daha fazla yatırım yapma eğilimi ile, ev ofis tedarik işine katılan aktörlerin sayısı farklı kategorilere 

ayrılır: geleneksel ofis mobilyaları, ev mobilyaları, döşemeli mobilyalar, ofis koltukları ve RTA mobilya üreticileri.


