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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2021 MAYIS 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
2021 Ocak-Mayıs Döneminde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Artış 
 
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı; 
pandeminin etkilerini göstermeye başladığı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla 
%35,7 oranında artarak 7,6 milyar dolar olmuştur. 
 
2021 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracat rakamı performansını pandeminin etkisinden 
uzak şekilde görebilmek üzere 2019 aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda ise artış 
0,1 oranında gerçekleşmiştir. 
 
Yılın İlk Beş Ayında Türkiye Genel İhracatında Artış 
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde 2020 yılının aynı 
dönemine kıyasla %38,3 oranında; 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %11,1 
oranında artış göstererek 85,2 milyar dolara yükselmiştir.  
 
2021 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise 2020 yılı aynı dönemine 
göre %40,4 oranında; 2019 yılı aynı dönemine göre %8,3 oranında artarak 63,9 
milyar dolar olmuştur. 
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %9                       
 
2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %9 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2018 yılının aynı 
döneminde %10,8; 2019 yılının aynı döneminde %9,9 ve pandeminin başlangıç 
etkilerinin hissedildiği 2020 yılının aynı döneminde ise %9,1 idi. 
 

 
 
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2019 
yılının Ocak-Mayıs döneminde %12,9; 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde %12,4 
iken; 2021’in aynı döneminde %11,9 olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörünün hem Türkiye genel ihracatındaki hem de sanayi ihracatındaki payının 
2021 yılı ilk beş ayı itibariyle düştüğünü ortaya koymaktadır. 
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2021 yılının ilk beş ayındaki 7,6 milyar dolarlık 
ihracat değeri ve genel ihracat içindeki %9’luk payıyla; %14,1’lik paya sahip olan 
otomotiv endüstrisi ile %11,3’lük paya sahip olan kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer almaktadır.   
 
 
2021 Yılı Mayıs Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Artış 
 
2021 yılı Mayıs ayında Türkiye’den 1,3 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %56 
oranında artmış; 2019 yılının Mayıs ayına kıyasla %19,6 oranında azalmıştır. Diğer 
yandan 2021 yılı Mayıs ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2021 yılı için 
hesaplanan 1,5 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin altında kalmıştır. 
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2021 Yılı Beşinci Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2021 
yılında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre Almanya’ya %23,3 oranında artışla 1,3 
milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %59,6’lık artışla 977,9 milyon dolarlık 
ve İngiltere’ye %40,8’lik artışla 724,7 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.  
 
İlk üç ülkenin ihracat rakamlarını pandemi etkisinin olmadığı 2019 ihracat rakamları 
ile karşılaştırdığımız zaman Almanya’ya ihracat %1,6 oranında artarken; İspanya’ya 
ihracat %1,6 ve İngiltere’ye ihracat %11,7 oranında azalmıştır. 
 
Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 537,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve 
beşinci sırada 364,6 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. 
Sırasıyla ABD, İtalya, Irak, İsrail ve Polonya Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. 
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En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçinde Öne Çıkanlar 
 
2021 yılının beşinci ayı itibariyle pandemin olumsuz etkilerinin ticarette azalması ile 
birlikte, en fazla ihracat yapılan ilk on ülkede 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine kıyasla 
%13,6 ile %64,8 arasındaki oranlarda artışlar kaydedilmiştir. 
 
2021 yılı Ocak-Mayıs değerlerinin pandemi etkisinden bağımsız şekilde 2019 yılı 
aynı dönemiyle karşılaştırdığımız zaman ise Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İsrail 
ve Polonya’ya ihracatta sırasıyla %1,6; %23,2; %23,8; %5,5; %9,6 ve %18,4 
oranında artışlar yaşanmıştır. İspanya’ya ihracatta %1,4 İngiltere’ye ihracatta ise 
%11,7; Fransa’ya ihracatta %1,6 ve Irak’a ihracatta %25,5 azalma görülmüştür. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2020 yılının ilk beş ayına 
göre %36,7 ve 2019 yılı ilk beş ayına göre %1 oranında artarak 5,1 milyar dolar 
olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen ihracat 7,6 milyar dolarlık toplam 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %66,8’ine karşılık gelmektedir. 
 
İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatı 
yüzde elli üzerinde yüksek oranlı artan ve ihracat artışında öne çıkan ülkelerin 
başında İspanya gelmektedir. Bu ülkeye ihracat 2019 yılına göre %1’lik düşüş ve 
2020 yılına kıyasla %60,2 oranında artış ile 981,4 milyon değerinde gerçekleşmiştir.  
 
İkinci sıradaki Polonya’ya ihracat ise 2019 yılına kıyasla %18,7 ve 2020 yılına 
kıyasla %65,2 oranında artışla 170,6 milyon değerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü 
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sıradaki Kazakistan’a ihracat ise 2019 yılına kıyasla %120,7 ve 2020 yılına kıyasla 
%122,9 oranında artışla 130,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Diğer yandan, Çekya’ya ihracatın 2019 yılına göre %170,1 ve 2020 yılına göre 
%247,1 oranında artış göstermiş olması da dikkat çekici olmuştur. 
 

 
 
 

Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının üç temel ürün grubunda %41,9; %26,5 ve %40 oranında 
artışlar kaydedilmiştir. 2019 yılı aynı dönemine göre ise örme giyim eşyaları ve 
aksesuarlar ürün grubunda %2,1 ve dokuma giyim eşyaları ve aksesuarları ürün 
grubunda %6,1 oranında düşüş yaşanmış; diğer hazır eşyalar ve ev tekstilleri ürün 
grubunda ise %30,9 oranında artış yaşanmıştır. 
 
En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2021 yılı Ocak-
Mayıs döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre %41,9 oranında artarak 3,7 
milyar dolar olmuştur. İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının 
ihracatı %26,5 oranında artarak 2,7 milyar dolara yükselmiştir.  
 
Ev tekstili ürünleri ve cerrahi maske ürün gruplarının da içinde yer aldığı diğer hazır 
eşya ürün grubunda ihracat %40’lık artış ile 1,1 milyar dolar olmuştur. 
 

 
 
 
Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
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2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,1 artış 
ve 2019 yılı aynı dönemine göre %8’lik düşüş yaşanan 1,3 milyon dolarlık ihracat 
değeri ile 6204 GTIP kodlu kadın/kız çocuk için dokuma takım elbise, ceket vb. giyim 
ürünleri bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre 
%28,3’lük artış, 2019 yılı aynı dönemine göre de %16’lık düşüş ile 1,2 milyar dolarlık 
ihracat değeri kaydedilen 6109 GTIP kodlu t-shirt, atlet vb. giyim ürünleri takip 
etmektedir.  
 
6103 GTIP kodlu erkek ve erkek çocuklar için takım, ceket, pantolon tulum vb. yer 
aldığı ürün grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,2’lik 2019 yılının aynı 
dönemine göre %24,6’lık artış ile 208,1 milyon dolarlık ihracat değeri dikkat çekici 
olmuştur. 6307 GTIP kodlu tek kullanımlık tıbbi maskelerin de içinde yer aldığı diğer 
hazır eşya ürün grubunda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,4 ve 2019 
yılına kıyasla %289,8 oranında artış ile 202 milyon dolarlık ihracat değeri 
kaydedilmiştir. 
 

 
  

 

Kapasite Kullanım Oranı %74,43 Olarak Kaydedildi 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2021 yılının Mayıs ayında %74,43 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Nisan 2021) %73,77 ve bir önceki 
yılın aynı ayında (Mayıs 2020) ise %38,33 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, 
giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2020 yılı Mayıs ayına göre 
%94,2 oranında artarken; geçtiğimiz aya göre ise %0,9 oranında artmıştır.  
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İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri 
 

2020 yılı Mart ayında imalat sanayi üretim endeksinde koronavirüs pandemi 
krizinden sonra toparlanma seyrine devam etmiştir. İmalat sanayinde %17,2 
oranında artış yaşanırken; giyim sanayi artma eğilimine geçmiş ve %15,5 oranında 
bir artış gerçekleşmiştir. 
 
Ay bazında incelendiğinde giyim sanayi üretim endeksinin korona virüsünün de 
etkisiyle 2020 Mart ayından itibaren düşüş eğiliminin başladığı ve Haziran ayıyla 
birlikte toparlanma sürecine girdiği görülmektedir. Bu toparlanma sürecinin ise yıl 
sonuna kadar yaklaşık seyirlerde devam ettiği görülmektedir. 
 

 
 
 
Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2021 Mayıs Dönemi  
 
Mayıs 2021 döneminde toplamda 1,3 milyar dolarlık ihracat yapılmış olup, bu 
rakamın 770 milyon dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
bölgesine yapılan 770 milyon dolarlık ihracat, %11,70’lik pariteden kaynaklanan 
artıştan arındırıldığında, 680 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu 
durumda 2021 yılı Mayıs döneminde yapılan 1,3 milyar dolarlık ihracat ortalama 
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%11,70’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı ayına göre 
%44,7 artışla 1,21 milyar dolar olmaktadır.  
 
Öte yandan paritenin ihracat performansı üzerindeki etkisinin 2019 yılı değerine 
göre de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Mayıs 2021 döneminde AB 
bölgesine yapılan 770 milyon dolarlık ihracat, %8,58’lik pariteden kaynaklanan 
artıştan arındırıldığında, 704 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu 
durumda 2021 yılı Mayıs döneminde yapılan 1,3 milyar dolarlık ihracat ortalama 
%8,58’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat 2019 yılının Mayıs ayına 
göre % 24,1’lik düşüşle 1,23 milyar dolar olmaktadır.  
 

 
 
2021 Ocak – Mayıs Dönemi 
 
2021 yılının Ocak-Mayıs toplam döneminde toplamda 7,6 milyar dolarlık ihracat 
yapılmış olup, bu rakamın 4,6 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu 
dönemde AB bölgesine yapılan 4,6 milyar dolarlık ihracat, ortalama %9,92’lik 
pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 4,15 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde yapılan 7,6 milyar 
dolarlık ihracat ortalama %9,92’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat 
geçen yılın aynı dönemine göre % 28 artışla 7,2 milyar dolar olmaktadır. 
 

Aylar
2019

Çapraz Kur

2020

Çapraz Kur

2021

Çapraz Kur

2019/21

Değişim %

 2020/21

Değişim %

Ocak 1,1421 1,1110 1,2183 6,68 9,66

Şubat 1,1355 1,0910 1,2098 6,54 10,89

Mart 1,1316 1,1072 1,1921 5,35 7,67

Nisan 1,1241 1,0877 1,1936 6,18 9,73

Mayıs 1,1187 1,0875 1,2147 8,58 11,70

Haziran 1,1282 1,1254

Temmuz 1,1229 1,1415

Ağustos 1,1123 1,1825

Eylül 1,1017 1,1803

Ekim 1,1039 1,1778

Kasım 1,1062 1,1819

Aralık 1,1102 1,2155

Yıllık Ortalama 1,1198 1,1408

Ocak-Mayıs 

Ortalaması
1,1304 1,0969 1,2057 6,66 9,92

EURO - DOLAR PARİTESİ 

1 Euro= .... ABD Doları Olarak Verilmiştir.
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Diğer yandan paritenin ihracat üzerindeki etkisini görebilmek için ilgili değerlerin 
2019 yılına göre de karşılaştırılması önem taşımaktadır. Bu çerçevede 2021 yılı 
genelinde AB bölgesine yapılan 4,6 milyar dolarlık ihracat, ortalama %6,66’lık 
pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 4,3 milyar dolarlık değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde yapılan 7,6 milyar 
dolarlık ihracat ortalama %6,66’lık pariteden arındırıldığında toplam ihracat 
2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre %4,3 düşüşle 7,3 milyar dolar olmaktadır. 
 
 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler 
 

Mayıs ayının tamamlandığı bu günlerde, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 
dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka 
sayısı, dünya genelinde 171 milyonu, vefat eden kişi sayısı ise 3 milyon 600 bini 
aştı. Dünya genelinde bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 810 milyonu aştı. 
ABD 34 milyonu aşkın vaka sayısı ve 610 binin üzerinde vefat sayısı ile dünyada ilk 
sırada yer almaya devam ediyor. 
 
ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon oranı nedeniyle Fed’in 
öngörülenden daha önce faiz artışına gidebileceği yönündeki endişeler küresel 
anlamda baskı yarattı.  Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) yayımladığı raporda, 
küresel borç stoku 2021 yılının ilk çeyreğinde gelişmiş ülkelerin toplam borç 
stokundaki düşüşün etkisiyle 1,7 trilyon dolar azaldı. Gelişmekte olan ülkelerin borç 
stoku ise bu yılın ilk çeyreğinde 2019 sonuna kıyasla 11 trilyon dolar artarak 86 
trilyon dolara yükseldi. Gelişmiş ülkelerde kamu kesiminin borç stokunun arttığı, 
gelişmekte olan ülkelerde özel sektör borcunun yükseldiği görüldü. 
 
ABD Başkanı Biden ay içinde ailelere ve eğitime yönelik 1,8 trilyon dolar değerinde 
yeni destek paketi planını duyurdu. ABD’de tüketici enflasyonu Nisan ayında bir 
önceki aya kıyasla %0,8, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,2 artarak 
beklentilerin üzerine çıktı. %4,2’lik yıllık tüketici enflasyonu, ABD’de 2008 
sonrasında kaydedilen en yüksek enflasyon oranı oldu. %0,8 olarak gerçekleşen 
aylık enflasyon da ülkede 2009 sonrasındaki en yüksek oran oldu.  
 
ABD’de öncü imalat PMI verisi Mayıs ayında 61,5, hizmetler PMI verisi ise 70,1 
değerlerini alarak yeni tarihi yüksek seviyelere ulaştı. 
 
Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla %0,7'lik artış kaydetti. Beklentiler 
altında kalan verinin %1 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, mart ayında %2,4 
artmıştı. İmalat sanayi üretimi ise Nisan ayında %0,4'lük yükseliş kaydetti. Piyasa 
beklentileriyle paralel bir seyir izleyen imalat sanayi üretimi, martta %3,1'lik artış 
göstermişti.  
 
ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) Nisan’da aylık 
bazda %0,7 artarken, yıllık bazda %3,1 ile Temmuz 1992’den bu yana en hızlı 
yükselişini sergiledi. Hükümetin yaptığı ödemelerin etkisiyle Mart ayında aylık bazda 
%21 yükselen kişisel gelirler Nisan ayında %13,1 oranında geriledi. 
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ABD’de Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksinin yılbaşından bu yana ilk kez 
gerilediği görüldü. Endeks %0,3 azalış ile 117,2 seviyesine geriledi.  
 
Ülkede Mayıs ayının son haftasında işsizlik maaşı başvuruları 406 bin kişi ile 425 
bin kişi düzeyinde olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşerek düşüş eğilimini 
sürdürdü. 
 
Perakende satışlar Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 oranında gerileme 
kaydederken, hazırgiyim ve aksesuar perakende satışları ise %5,1 oranında 
geriledi. 
 
Euro Alanı ekonomisi açıklanan öncü verilere göre 2021’nin ilk çeyreğinde %1,8 
daralma kaydetti. Bölge ekonomisi bir önceki çeyrekte de yıllık bazda %4,9 oranında 
küçülmüştü.  
 
Öncü verilere göre TÜFE enflasyonu, Nisan ayında yıllık bazda piyasa beklentisi 
paralelinde %1,6 düzeyinde gerçekleşti. S&P tarafından yayınlanan raporda, korona 
virüsle mücadele kapsamında oluşturulan 750 milyar euro büyüklüğündeki teşvik 
paketinin AB’de GSYH’yi 2026 yılına kadar %1,5 ile %4,1 aralığında artıracağı 
öngörüldü.  
 
Euro Alanı’nda Mayıs ayına ilişkin öncü imalat PMI verisi 62,8 değeri ile beklentilerin 
üzerinde gerçekleşerek güçlü seyrini korudu. Nisan ayında 50,5 ile eşik değerin 
üzerine çıkan Euro Alanı hizmetler PMI verisi de 55,1’e yükselerek yaklaşık son 3 
yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 
 
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın tahminlerine göre Euro Alanı’nda mevsimsellikten 
arındırılmış sanayi üretimi endeksi Mart ayında Şubat ayına kıyasla %0,1 artış 
gösterirken, AB’de ise %0,6 oranında artış gösterdi. İlgili endeks geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla Euro Alanı’nda %10,9 artış gösterirken, AB’de ise %11 artış 
gösterdi. 
 
Euro Alanı’nda üretici fiyat endeksi Mart ayında Şubat ayına kıyasla %1,1 oranında 
artış kaydederken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,3 artış gösterdi. AB’de 
ise üretici fiyat endeksi Mart ayında Şubat ayına kıyasla %1,2 oranında yükselirken 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artış gösterdi. 
 
Öte yandan, Euro Alanı’nda perakende ticaret hacmi Mart ayında Şubat ayına 
kıyasla %2,7 oranında artış gösterirken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12 
artış gösterdi. AB’de ise perakende ticaret hacmi Mart ayında Şubat ayına kıyasla 
%2,6 artış gösterirken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %11,6 oranında artış 
gösterdi. 
 
AB’nin istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Euro Alanı’nda Nisan ayında 
mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla azalma göstererek 
%8,1’den %8,0’a geriledi. Bir önceki yılın aynı dönemindeki oran %7,3 olarak 
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gerçekleşmişti. AB’de ise Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı bir 
önceki aya kıyasla sabit kalarak %7,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı 
dönemindeki oran %6,7 olarak gerçekleşmişti. 
 
Euro Alanı’nda yıllık enflasyon oranı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %1,3’ten 
%1,6’ya yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon %0,3 olarak 
gerçekleşmişti. AB’de ise yıllık enflasyon oranı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla 
%1,7’den %2,0’ye yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon %0,7 olarak 
gerçekleşmişti. 
 
Çin’de Nisan ayında ihracat %32,3 oranında artış göstererek beklentilerin üzerinde 
artış kaydetti. İthalat ise %43,1 oranında artış gösterdi. Bu dönemde Çin’in dış 
ticaret fazlası 42,9 milyar USD’ye yükseldi. İmalat sektöründe büyümenin bir miktar 
hız kesmekle birlikte sürdüğü ülkede hizmetler PMI verisi Nisan’da 54,3’ten 56,3’e 
yükselerek hizmetler sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etti. 
 
Dünya emtia fiyatlarına bakıldığında sektörün temel hammaddesi pamuk fiyatı 
Nisan ayı içinde 80 cent/libre’nin altına gerilemiş, Mayıs başında artış eğilimine 
girerek 87,8 cent/libre düzeyine yükselmiş ve Mayıs sonunda gerileme eğilimine 
geçerek 82,1 cent/libre düzeyine inmiştir. 
 
TCMB tarafından yayınlanan yılın ikinci Enflasyon Raporuna göre enflasyon 
tahminleri 2021 yılsonu için %9,4’ten %12,2’ye, 2022 yılsonu için de %7,0’dan 
%7,5’e yükseltildi. 2023 yılsonu enflasyon tahmini ise %5 seviyesinde bırakıldı.  
TCMB 6 Mayıs tarihli toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz 
oranını %19 seviyesinde tuttu. 
 
Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %7 
ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere 
göre de ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında 
büyüme kaydetti. 
 
Yurt içinde imalat PMI verisi Nisan ayında 50,4 olarak ölçülürken Mayıs ayında 49,3 
olarak gerçekleşti ve son bir yılda ilk kez eşik değer 50,0'nin altında kaydedildi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi endeksi Mart ayında şubat ayına kıyasla %0,7 arttı. 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde önceki aya göre imalat sanayi sektörü 
endeksi %0,3 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın birinci 
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %12,3 yükseldi. Önceki çeyreğe göre 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %2,6 arttı. 
 
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs’ta bir önceki aya göre 
0,6 puan azalarak %75,3 seviyesine geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış 
kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %75,2 
seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında Hazırgiyim sektörü kapasite kullanım oranı 
(KKO), Nisan ayına kıyasla 0,6 puan artarak %74,4 oldu. 
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya 
kıyasla %3,6 azalarak 77,3’e geriledi. Nisan’da endeks 80,2 olarak gerçekleşmişti.  
Türkiye genelinde işsizlik oranı, Mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 
%13,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi. 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Mart’ta bir önceki 
aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık 
azalışla %13,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 
0,1 puan arttı.  
 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ise Mart ayında bir önceki 
aya göre 550 bin kişi arttı ve 28 milyon 89 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,8 puan 
artışla %44,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,9 puan 
artarak %51 oldu. İş gücüne katılan sayısı 610 bin kişi yükseldi ve 32 milyon 325 bin 
kişi oldu. Bu dönemde sanayi sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 480 bin kişi 
arttı. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açılanan tüketici fiyat endeksi rakamları 
Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 
artış gerçekleşti. Yurtiçi üretici fiyat endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 
%3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,34, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,24 artış gösterdi. 
 
Döviz kurlarına bakıldığında, Mayıs ayına başlarken dolar kuru 8,31 TL 
düzeyindeyken, ay sonunda ise, 8,51 TL seviyesine yükselmiştir. Euro kuru ise 
Mayıs ayına 10,01 TL seviyesinden başlarken, ay sonunda ise 10,38 TL seviyesine 
yükselmiştir. 
 
İran ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinin genel olarak 
olumlu seyretmesi paralelinde İran’ın petrol üretiminin artabileceği beklentisi petrol 
fiyatlarının hızlı gerilemesine neden oldu. Öte yandan küresel ekonomik aktiviteye 
ilişkin olumlu beklentiler petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırdı. 
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