
Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu, yılın 11. fa�z 
kararı �ç�n Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 
başkanlığında toplandı. Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası, b�r hafta vadel� repo �hale fa�z oranını 
(pol�t�ka fa�z�) 100 baz puan �nd�rerek yüzde 15'e 
düşürdü. Duyuruda, küresel �kt�sad� faal�yette yılın �lk 
yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındak� 
artışa rağmen salgındak� yen� varyantların küresel 
�kt�sad� faal�yet üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı 
tuttuğu bel�rt�ld�.
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Odamız ve Turhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
�şb�rl�ğ� �le, "Tarıma Dayalı Ekonom�k Yatırımların 
Desteklenmes�" ve "Tarıma Dayalı  Altyapı 

Yatırımlarının Desteklenmes�" yatırım konularının başvuru 
şartları ve uygulamaları hakkında b�lg�lend�rme toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�. 
 Odamız toplantı salonunda gerçekleşt�r�len toplantıya 
Turhal İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muammer Gürçay, 
Odamız Genel Sekreter� Alper Saygılı, Tokat İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürlüğü personeller� �le üret�c�ler ve proje danışmanları 
katıldı. 
 Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma 

ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeller� tarafından 
sunum gerçekleşt�r�len toplantıda; Cumhurbaşkanlığı kararı 
�le 5 yıl daha kırsal kalkınma destekler�n�n uzatılması 
kararının alındığı, uygulamanın 2025 yılına kadar devam 
edeceğ�, yen� çağrılara başvuruların �nternet üzer�nden 
yapılacağı ve başvuruların 17 Aralık 2021 Saat:23:59'da sona 
ereceğ� bel�rt�ld�. 
 Başvuruların sona ermes�nden sonra 1 aylık b�r 
değerlend�rme sürec�n�n olacağını bel�rten Tokat İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürlüğü personeller�, katılımcılara süren�n sonunda kırsal 
kalkınma destekler �nden yarar lanacak projeler �n 
açıklanacağını bel�rtt�.

İşsizlik Rakamları

Açıklandı

ürk�ye'de �şs�zl�k oranı, bu yılın üçüncü Tçeyreğ�nde, �k�nc� çeyreğe göre 0,4 
puanlık azalışla yüzde 11,7 oldu. Söz 

konusu dönemde �şs�z sayısı 3 m�lyon 842 b�n 
k�ş�ye ger�led�.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), bu 
yılın temmuz-eylül dönem�ne �l�şk�n �ş gücü 
�stat�st�kler�n� açıkladı.
 Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve 
daha yukarı yaştak� k�ş�lerde mevs�m etk�s�nden 
arındırılmış �şs�z sayısı 2021 yılı III. çeyreğ�nde 
b�r öncek� çeyreğe göre 57 b�n k�ş� azalarak 3 
m�lyon 842 b�n k�ş� oldu. Mevs�m etk�s�nden 
arındırılmış �şs�zl�k oranı �se 0,4 puanlık azalış �le 
yüzde 11,7 sev�yes�nde gerçekleşt�.

TOGG’un
Gemlik’teki
Fabrika İnşaatı 
Hızla Sürüyor...

Türk �ye 'n �n  Otomob� l �  G� r � ş �m 
Grubu'nun (TOGG) �nşası devam eden 
Geml�k'tek� fabr�kasında çalışmalar 

hızla �lerl�yor.
 TOGG'dan alınan b�lg�ye göre, 18 
Temmuz 2020'de Bursa'nın Geml�k �lçes�nde 
�nşaat başlangıç tören� düzenlenen fabr�kada 
çalışmalar 16. ayında planlar doğrultusunda 
devam ed�yor.
 Ya k l a ş ı k  1  m � l y o n  2 0 0  b � n 
metrekarel�k açık alan üzer�ne kurulacak tes�s, 
akıllı ve çevre dostu unsurları aynı çatı altında 
buluşturuyor.
 TOGG'un B�l�ş�m Vad�s�'ndek� 
merkez�ne 30 dak�kalık mesafede olan 
fabr�kanın �nşaatının 2022 yılı ortasında 
tamamlanması öngörülüyor.
 Geml�k'te 1850 k�ş�n�n görev yaptığı 
şant �yede  p lanlamalar  çerçeves �nde 
çalışmalarını yürüten ş�rket, ser� üret�m 
bandından elektr�kl� C SUV aracını 2022 
sonunda �nd�rmey� hedefl�yor.

2022'deki Fuarlarda tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri
 öne çıkacak

ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�nce hazırlanan T2022 Yılı Fuar Takv�m�'ne göre, 2022 yılında 
düzenlenecek 358 fuarın 115'� uluslararası 

n�tel�kte olacak.

 Yen� t�p koronav�rüs  (COVID-19) salgını 
dönem�nde önem� �y�ce artan ve büyümes�n� sürdüren 
tarım ve hayvancılık �le gıda sektörler�, en fazla fuar 
düzenlenecek alanlar olacak.Bu kapsamda tarım ve 
hayvancılık sektöründe 39, gıda sektöründe 21 fuar 
açılacak.

26 şeh�rde tarım-hayvancılık fuarı düzenlenecek

 Tarım ve hayvancılık alanındak� 39 fuar, 26 
şeh�rde düzenlenecek. Bu fuarlar, Adana, Antalya, Aydın, 
Balıkes�r, Burdur, Bursa, Çanakkale, Den�zl�, D�yarbakır, 
Ed�rne, Esk�şeh�r, Gaz�antep, Isparta, İstanbul, İzm�r, 

Kırklarel�, Konya, Man�sa, Mard�n, Muğla, Sakarya, 
Samsun, Şanlıurfa, Tek�rdağ, Uşak, Yozgat �ller�nde 
yapılacak. İstanbul, 4 fuarla tarım ve hayvancılık alanında 
en fazla etk�nl�ğe ev sah�pl�ğ� yapacak �l olacak. İstanbul'u 
3'er fuarla Kırklarel�, Tek�rdağ ve Bursa �zleyecek.Tarım 
ve hayvancılık fuarları en çok eylül ve kasım aylarında 
gerçekleşt�r�lecek. Tarım ve hayvancılık alanında 
yapılacak fuarların 9'u uluslararası n�tel�kte olacak.

Gıda fuarlarında İstanbul öne çıkacak

 Gıda fuarları da Antalya, Esk�şeh�r, Gaz�antep, 
İ s t a n b u l ,  İ z m � r,  S a m s u n ,  Ş a n l ı u r f a ,  Va n ' d a 
gerçekleşt�r�lecek. En fazla gıda fuarı düzenlenecek �l 8 
etk�nl�kle İstanbul olacak. İstanbul'u 4 fuarla İzm�r 
�zleyecek. Gıda alanında düzenlenecek toplam 21 fuarın 
7's� uluslararası n�tel�kte olacak. Gıda fuarlarının en çok 
yapılacağı aylar �se şubat ve kasım olarak öne çıktı.

Döviz İşlemlerinde Düzenleme:
Kimlik Tespiti Zorunlu Olacak
Döv�z alım-satımında k�ml�k tesp�t�n� zorunlu hale 
get�ren düzenlemede değ�ş�kl�k yapıldı. Buna göre, 
k�ml�k tesp�t� 100 dolar ve üzer�ndek� alım-
satımlarda zorunlu olacak.

Kamu Bankalarından Faiz
İndirimi
Kamu bankaları kred� fa�z oranlarında ürün ve 
vade yapısına göre 100 baz puana kadar değ�şen 
oranlarda �nd�r�me g�tt�.Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası'nın (TCMB)  fa�z �nd�r�m� 
kararının ardından kamu bankaları da kred� fa�z 
oranlarını düşürdü.

 Kamu bankaları, kurumsal kred� fa�z 
oranlarında 100 baz puana kadar �nd�r�m yaptı. 
Konut kred�ler�nde de �nd�r�me g�den kamu 
bankaları, sıfır konutlar �ç�n kred� fa�z oranlarını, 
bugünden geçerl� olmak üzere 1 m�lyon TL altı 
tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 m�lyon TL üzer�ndek� 
tutarlarda �se yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu 
bankaları 25 Ek�m'de de kurumsal ve konut kred� 
oranlarında �nd�r�me g�tm�şt�.

Merkez Bankası 
Faizi 1 Puan Düşürdü

KURULAN ŞİRKET
SAYISI ARTTI... 

2021'�n �lk 10 ayında, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre kurulan ş�rket sayısı 
%6,6 artarken, kurulan kooperat�f 

sayısı %7,1 kurulan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısı %12,9 oranında azaldı. 
 2021'�n �lk 10 ayında, geçen yılın 
aynı dönem�ne göre kapanan ş�rket 
sayısında %3,1, kapanan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısı %9,6 azalırken, kapanan 
kooperat�f sayısında %5,9 oranında artış 
oldu. 

Bankacılık 
Sektörünün
Kredi Hacmi 
4 Trilyon oldu
Bankacılık sektörünün 
kred� hacm�,  geçen 
hafta 48 m�lyar 472 
m�lyon l�ra artarak 4 
tr�lyon 249 m�lyar 453 
m�lyon l�raya yükseld�.

Engelli ve eski hükümlü hibe 
desteği başvuruları başladı

Yapı Ruhsatı  
Verilen Bina 
Bina Sayısı
9 Ayda %59,5
Arttı...
Beled�yeler tarafından 
yapı ruhsatı ver�len 
b�na sayısı, ocak-eylül 
dönem�nde geçen yılın 
aynı dönem�ne göre 
yüzde 59,5 arttı.

Kırsal Kalkınmada
Hibe Desteği 
Arttırıldı....
T ü r k � y e  v e  Av r u p a 
B�rl�ğ� eş finansmanında 
yürütülen Avrupa B�rl�ğ� 
K ı r s a l  K a l k ı n m a 
Programı (IPARD-II) 
kapsamında 10. Çağrı'da 
ver�len h�be oranları ve 
s ö z l e ş m e  t u t a r l a r ı 
artırıldı.

Merkez Bankası
Rezevrleri
 127,7 Milyar
Dolar Oldu...
Türk�ye Cumhur�yet 
M e r k e z  B a n k a s ı 
toplam rezervler� 12 
Kasım haftasında 2 
m�lyar 247 m�lyon 
d o l a r  a r t a r a k  1 2 7 
m�lyar 691 m�lyon 
dolara yükseld�.
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TURHALLI ÜRETİCİLER  KIRSAL 
KALKINMA DESTEKLEMELERİ 
İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ
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Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu, yılın 11. fa�z 
kararı �ç�n Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 
başkanlığında toplandı.

 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası, b�r hafta vadel� 
repo �hale fa�z oranını (pol�t�ka fa�z�) 100 baz puan �nd�rerek 
yüzde 15'e düşürdü.

 Duyuruda, küresel �kt�sad� faal�yette yılın �lk yarısında 
yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındak� artışa rağmen 
salgındak� yen� varyantların küresel �kt�sad� faal�yet üzer�ndek� 
aşağı yönlü r�skler� canlı tuttuğu bel�rt�ld�.

 Küresel taleptek� toparlanma, emt�a fiyatlarındak� 
yüksek sey�r, bazı sektörlerdek� arz kısıtları ve taşımacılık 
mal�yetler�ndek� artış uluslararası ölçekte üret�c� ve tüket�c� 
fiyatlarının yükselmes�ne yol açtığı �fade ed�len duyuruda şu 
değerlend�rmeler yapıldı:

"Başlıca tarımsal emt�a �hracatçısı ülkelerde yaşanan �kl�m 
koşullarının küresel gıda fiyatları üzer�nde olumsuz yansımaları 
görülmekted�r. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon 
beklent�ler� ve uluslararası finansal p�yasalar üzer�ndek� etk�ler� 
yakından �zlenmekle b�rl�kte, gel�şm�ş ülke merkez bankaları 
artan enerj� fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak 
enflasyonda görülen yüksel�ş�n beklenenden uzun süreb�leceğ�n� 
değerlend�rmekted�r. Bu çerçevede, gel�şm�ş ülke merkez 
bankaları destekley�c� parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık 
alım programlarına devam etmekted�r.

Öncü göstergeler yurt �ç�nde �kt�sad� faal�yet�n dış taleb�n de 
etk�s�yle güçlü seyrett�ğ�ne �şaret etmekted�r. Aşılamanın 
toplumun genel�ne yayılması salgından olumsuz etk�lenen 
h�zmetler, tur�zm ve bağlantılı sektörler�n canlanmasına ve 
�kt�sad� faal�yet�n daha dengel� b�r b�leş�mle sürdürülmes�ne 
olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüket�m malları taleb� 
yavaşlarken, dayanıksız tüket�m mallarında toparlanma devam 
etmekted�r. İhracattak� güçlü artış eğ�l�m�yle yılın ger� kalanında 
yıllıklandırılmış car� �şlemler denges�ndek� �y�leşmen�n sürmes� 
beklenmekte, bu eğ�l�m�n güçlenerek devam etmes� fiyat �st�krarı 
hedefi �ç�n önem arz etmekted�r."

 "Para pol�t�kası duruşunda yapılan güncellemen�n 
t�car� kred�ler üzer�nde olumlu etk�ler� görülmeye 
başlamıştır"

 Duyuruda, enflasyonda son dönemde gözlenen 
yüksel�şte, gıda ve başta enerj� olmak üzere �thalat fiyatlarındak� 
artışlar �le tedar�k süreçler�ndek� aksaklıklar g�b� arz yönlü 
unsurlar, yönet�len/yönlend�r�len fiyatlardak� artışlar ve açılmaya 
bağlı talep gel�şmeler�n�n etk�l� olduğu bel�rt�ld�.

Para pol�t�kası duruşunda yapılan güncellemen�n t�car� kred�ler 
üzer�nde olumlu etk�ler� görülmeye başladığı aktarılan duyuruda, 
şunlara yer ver�ld�:

 "Bunun yanında, b�reysel kred�lerle �lg�l� gel�şmeler 
yakından tak�p ed�lmekted�r. Kurul, para pol�t�kasının 
etk�leyeb�ld�ğ� talep unsurları, çek�rdek enflasyon gel�şmeler� ve 
arz şoklarının yarattığı etk�ler�n ayrıştırılmasına yönel�k 
anal�zler� değerlend�rerek pol�t�ka fa�z�n�n 100 baz puan 
�nd�r�lerek yüzde 15 olarak bel�rlenmes�ne karar verm�şt�r. Kurul, 
arz yönlü ve para pol�t�kası etk� alanı dışındak� faktörler�n fiyat 
artışları üzer�nde oluşturduğu geç�c� etk�ler�n 2022 yılının �lk 
yarısı boyunca da etk�s�n� sürdürmes�n� beklemekted�r. Kurul, bu 
etk�ler�n �ma ett�ğ� sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında 
tamamlamayı değerlend�recekt�r."

 Duyuruda, TCMB'n�n, fiyat �st�krarı temel amacı 
doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe �şaret eden güçlü 
göstergeler oluşana ve orta vadel� yüzde 5 hedefine ulaşıncaya 
kadar el�ndek� tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam 
edeceğ� bel�rt�ld�.

 F�yatlar genel düzey�nde sağlanacak �st�krarın, ülke r�sk 
pr�mler�ndek� düşüş,  ters para �kames�n�n ve döv�z 
rezervler�ndek� artış eğ�l�m�n�n sürmes� ve finansman 
mal�yetler�n�n kalıcı olarak ger�lemes� yoluyla makroekonom�k 
�st�krarı ve finansal �st�krarı olumlu etk�leyeceğ� kayded�len 
duyuruda, "Böylel�kle, yatırım, üret�m ve �st�hdam artışının 
sağlıklı ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde devamı �ç�n uygun zem�n 
oluşacaktır" den�ld�.

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 48 
m�lyar 472 m�lyon l�ra artarak 4 tr�lyon 249 m�lyar 453 
m�lyon l�raya yükseld�.
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 12 Kasım �t�barıyla 48 m�lyar 472 
m�lyon l�ra arttı.
Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 4 tr�lyon 200 
m�lyar 981 m�lyon l�radan 4 tr�lyon 249 m�lyar 453 
m�lyon l�raya çıktı.
 Bankacılık sektöründek� toplam mevduat 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 120 m�lyar 428 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,8 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 tr�lyon 495 
m�lyar 59 m�lyon l�ra oldu.
Taks�tl� t�car� kred�ler 631 m�lyar l�rayı aştı
 Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 12 
Kasım �t�barıyla 5 m�lyar 435 m�lyon l�ra artarak 750 
m�lyar 784 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu 
kred�ler�n 288 m�lyar 297 m�lyon l�rası konut, 14 m�lyar 
52 m�lyon l�rası taşıt ve 448 m�lyar 435 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

 Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 5 m�lyar 244 m�lyon l�ra artarak 631 m�lyar 274 
m�lyon l�raya çıktı. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları �se yüzde 1,74 artarak 192 m�lyar 246 m�lyon 
l�ra oldu. B�reysel kred� kartı alacaklarının 78 m�lyar 
504 m�lyon l�rası taks�tl�, 113 m�lyar 742 m�lyon l�rası 
taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
 BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 12 Kasım �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 127 m�lyon l�ra artarak 153 m�lyar 
474 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 119 m�lyar 113 m�lyon l�rasına özel karşılık 
ayrıldı.
 Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 113 m�lyon l�ra artarak 840 m�lyar 358 
m�lyon l�ra oldu.

az�ne ve Mal�ye Bakanlığı, döv�z alım Hsatımında k�ml�k tesp�t�yle �lg�l� düzenlemede 
değ�ş�kl�k yaparak, 100 dolar ya da karşılığı 

Türk l�rası tutarı altındak� �şlemlerde k�ml�k �brazı 
zorunluluğunu kaldırdı.

 Bakanlık tarafından hazırlanan Türk Parası 
Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İl�şk�n 
Tebl�ğ'de Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

 Buna göre, yetk�l� müesseseler�n h�sseler�n�n 
devr�ne yönel�k �z�n başvurularında "mevcut ortaklar 
dışında k�ş�lere" �bares� yürürlükten kaldırıldı. Söz 
konusu başvurularda bu kapsamda bel�rlenen ücret�n 
yatırıldığını tevs�k eden belge eklenecek. Söz konusu 
h�sseler�n veraset yoluyla �nt�kal etmes� veya h�sseler� 
devralacak k�ş�n�n mevcut h�sse sah�b� k�ş�n�n alt soy 
veya üst soyu olması durumunda �se ücret alınmayacak.

100 dolar üstü �şlemlerde k�ml�k �brazı zorunlu

 Yetk�l� müesseseler gerçekleşt�rd�kler� 100 
dolar ve/veya karşılığı Türk l�rası tutarını aşan �şlemler 
�ç�n müşter�n�n TC k�ml�k numarasını/pasaport 
numarasını ve/veya verg� k�ml�k numarasını 
müşter�den tem�n ederek her b�r �şlem �t�barıyla kayıt 
altına almak zorunda olacak. Daha önce bu hüküm "tüm 
�şlemler" şekl�nde uygulanıyordu. Bundan sonrak� 
süreçte 100 doların altındak� �şlemlerde k�ml�k �brazı 
zorunluluğu kaldırılmış oldu.

 Bakanlık, tebl�ğ�n tatb�katını tem�n etmek 
amacıyla gerekl� göreceğ� her türlü tedb�r� almaya, 
mücb�r sebep haller�n� veya zorunlu haller� 
değerlend�rmeye, �şlem l�m�tler�n� bel�rlemeye, 
tereddütlü hususları g�dermeye ve tebl�ğde öngörülen 
haller dışında kalan özel durumları �nceley�p 
sonuçlandırmaya yetk�l� olacak.

Türk�ye'n�n Otomob�l� G�r�ş�m Grubu'nun (TOGG) �nşası devam eden 
Geml�k'tek� fabr�kasında çalışmalar hızla �lerl�yor.

 TOGG'dan alınan b�lg�ye göre, 18 Temmuz 2020'de Bursa'nın Geml�k 
�lçes�nde �nşaat başlangıç tören� düzenlenen fabr�kada çalışmalar 16. ayında 
planlar doğrultusunda devam ed�yor.
 Yaklaşık 1 m�lyon 200 b�n metrekarel�k açık alan üzer�ne kurulacak 
tes�s, akıllı ve çevre dostu unsurları aynı çatı altında buluşturuyor.
 TOGG'un B�l�ş�m Vad�s�'ndek� merkez�ne 30 dak�kalık mesafede olan 
fabr�kanın �nşaatının 2022 yılı ortasında tamamlanması öngörülüyor.
 Geml�k'te 1850 k�ş�n�n görev yaptığı şant�yede planlamalar 
çerçeves�nde çalışmalarını yürüten ş�rket, ser� üret�m bandından elektr�kl� C 

SUV aracını 2022 sonunda �nd�rmey� hedefl�yor.
 Geml�k'tek� TOGG fabr�kasında 14 b�n 500 ton çel�k montajı yapılan 
boya tes�s�nde, 33 b�n metrekare çatı panel montajı ve 16 b�n 734 metrekare kör 
kalıp montajı yapıldı. Tes�stek� üret�m hattı boya tanklarının yerleşt�r�lmes� 
tamamlandı.
 Fabr�kanın gövde tes�s� kısmında da 5 b�n 350 ton çel�k montajı, 36 b�n 
metrekare çatı panel montajı ve 28 b�n metrekare de kör kalıp montajı yapıldı.
 Montaj tes�s�nde �se 7 b�n 800 ton çel�k montajı, 63 b�n metrekare çatı 
panel montajı, 31 b�n metrekare kör kalıp montajı b�t�r�ld�.
 Altyapı çalışmaları kapsamında da 4 b�n 800 metre yağmur suyu hattı 
yapılan fabr�kada, 4 b�n metre atık su hattı, 830 metre menfez �malatı, 2 b�n 700 
metre çevre duvarı �malatı tamamlandı, 223 b�n metreküp kazı ve 205 b�n 

2021'�n �lk 10 ayında, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre kurulan ş�rket sayısı %6,6 
artarken, kurulan kooperat�f sayısı %7,1 

kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %12,9 
oranında azaldı. 
2021'�n �lk 10 ayında, geçen yılın aynı dönem�ne 
göre kapanan ş�rket sayısında %3,1, kapanan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %9,6 azalırken, 
kapanan kooperat�f sayısında %5,9 oranında artış 
oldu.
 -Ek�m 2021'de kapanan ş�rketler�n sayısında 
b�r öncek� aya göre %5,1 azalış oldu
 B�r öncek� aya göre kurulan ş�rket 
sayısı %8,3 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısı %10,2 kurulan kooperat�f sayısı %3,1 
oranında azaldı. 
  B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket 
sayısında %5,1 kapanan kooperat�f sayısında 
%6,5 azalış olup kapanan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısında %0,1 oranında artış oldu.
-Kurulan ş�rket sayısında geçen yılın aynı 
ayına göre %9 azalış oldu
 Ek�m 2021'de, Ek�m 2020'ye göre 
kurulan ş�rket sayısı %9 kurulan kooperat�f sayısı 
%20,1 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%23 oranında azaldı.
 Ek�m 2021'de, kapanan ş�rket sayısı 
2020 yılının aynı ayına göre %18,9 kapanan 
kooperat�f sayısında %42,9 oranında artış olup 
kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında %7,2 
oranında azalış oldu.

Türk�ye'de �şs�zl�k oranı, bu yılın üçüncü 
çeyreğ�nde, �k�nc� çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla 
yüzde 11,7 oldu. Söz konusu dönemde �şs�z sayısı 3 
m�lyon 842 b�n k�ş�ye ger�led�.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), bu 
yılın temmuz-eylül dönem�ne �l�şk�n �ş gücü 
�stat�st�kler�n� açıkladı.
 Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve daha 
yukarı yaştak� k�ş�lerde mevs�m etk�s�nden 
arındırılmış �şs�z sayısı 2021 yılı III. çeyreğ�nde b�r 
öncek� çeyreğe göre 57 b�n k�ş� azalarak 3 m�lyon 
842 b�n k�ş� oldu. Mevs�m etk�s�nden arındırılmış 
�şs�zl�k oranı �se 0,4 puanlık azalış �le yüzde 11,7 
sev�yes�nde gerçekleşt�.
Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �st�hdam oranı 
yüzde 45,4 oldu
 Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �st�hdam 
ed�lenler�n sayısı 2021 yılı III. çeyreğ�nde b�r öncek� 
çeyreğe göre 671 b�n k�ş� artarak 28 m�lyon 996 b�n 
k�ş�, mevs�m etk�s�nden arındırılmış �st�hdam oranı 
�se 0,8 puanlık artış �le yüzde 45,4 oldu.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �şgücüne 
katılma oranı yüzde 51,4 olarak gerçekleşt�

 Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �şgücü 
2021 yılı III. çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre 615 
b�n k�ş� artarak 32 m�lyon 838 b�n k�ş�, mevs�m 
etk�s�nden arındırılmış �şgücüne katılma oranı �se 
0,7 puanlık artış �le yüzde 51,4 olarak gerçekleşt�.

Genç nüfusta mevs�m etk�s�nden arındırılmış 
�şs�zl�k oranı yüzde 22,1, mevs�m etk�s�nden 
arındırılmış �st�hdam oranı yüzde 32,4 oldu

 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta 
mevs�m etk�s�nden arındırılmış �şs�zl�k oranı 2021 
yılı III. çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre 1,1 
puanlık azalışla yüzde 22,1, mevs�m etk�s�nden 
arındırılmış �st�hdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 
32,4 oldu. Bu yaş grubunda mevs�m etk�s�nden 
arındırılmış �şgücüne katılma oranı �se b�r öncek� 
çeyreğe göre değ�ş�m göstermeyerek yüzde 41,6 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �st�hdamın 
yüzde 55,4'ü h�zmet sektöründe yer aldı

 Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �st�hdam 
ed�lenler�n sayısı 2021 yılı III. çeyreğ�nde b�r öncek� 
çeyreğe göre tarım sektöründe 81 b�n k�ş�, sanay� 
sektöründe 124 b�n k�ş�, �nşaat sektöründe 10 b�n 
k�ş�, h�zmet sektöründe 456 b�n k�ş� arttı. İst�hdam 
ed�lenler�n yüzde 17,1'� tarım, yüzde 21,4'ü sanay�, 
yüzde 6,2's� �nşaat, yüzde 55,4'ü �se h�zmet 
sektöründe yer aldı.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
haftalık ortalama fi�l� çalışma saat� 44,0 saat 
oldu

 M e v s � m  v e  t a k v � m  e t k � l e r � n d e n 
arındırılmış �st�hdam ed�lenlerden �şbaşında 
olanların sayısı 2021 yılı III. çeyreğ�nde b�r öncek� 
çeyreğe göre 652 b�n k�ş� artarak 26 m�lyon 809 b�n 
k�ş� oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fi�l� 
çalışma saat� b�r öncek� çeyreğe göre 0,6 saat artarak 
44,0 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat �se 
b�r öncek� çeyreğe göre 45 m�lyon 119 b�n saat 
artarak 1 m�lyar 179 m�lyon 80 b�n saat olarak 
gerçekleşt�.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış atıl �şgücü 
oranı yüzde 22,4 oldu

 Zamana bağlı eks�k �st�hdam, potans�yel 
�şgücü ve �şs�zlerden oluşan atıl �şgücü oranı 2021 
yılı III. çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre 2,8 puan 
azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eks�k 
�st�hdam ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı yüzde 15,4 
�ken, potans�yel �şgücü ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı 
yüzde 18,9 olarak gerçekleşt�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası toplam rezervler� 
12 Kasım haftasında 2 m�lyar 247 m�lyon dolar artarak 
127 m�lyar 691 m�lyon dolara yükseld�.
 TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı.
 Buna göre, 12 Kasım'da Merkez Bankası brüt 
döv�z rezervler� 906 m�lyon dolar artışla 86 m�lyar 696 
m�lyon dolara çıktı. Brüt döv�z rezervler�, 5 Kasım'da 85 
m�lyar 790 m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.
Söz konusu dönemde altın rezervler�, 1 m�lyar 341 m�lyon 
dolar artarak 39 m�lyar 654 m�lyon dolardan 40 m�lyar 
995 m�lyon dolara yükseld�.
 Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervler�, 
12 Kasım haftasında b�r öncek� haftaya kıyasla 2 m�lyar 
247 m�lyon dolar artışla 125 m�lyar 444 m�lyon dolardan 
127 m�lyar 691 m�lyon dolara çıktı.

Merkez Bankası Rezevrleri 
127,7 Milyar Dolar Oldu...

Bankacılık Sektörünün 
Kredi Hacmi 4 Trilyon
Oldu...

Türk�ye ve Avrupa B�rl�ğ� eş finansmanında yürütülen Avrupa B�rl�ğ� Kırsal 
Kalkınma Programı (IPARD-II) kapsamında 10. Çağrı'da ver�len h�be 
oranları ve sözleşme tutarları artırıldı.

 Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, IPARD-II 10. 
Çağrı kapsamında h�be ve sözleşme tutarlarında değ�ş�kl�k yapıldı.

 Hayvansal ürünler�n üret�m�ne yönel�k projeler �ç�n baz h�be oranı yüzde 
50'den yüzde 60'a yükselt�ld�. Bu sektörde programda bel�rlenm�ş üret�c� örgütler�n�n 
yapacağı yatırımlar �ç�n �se bu oran yüzde 70'e çıkarıldı. Genç ç�ftç�lere ve dağlık 
alanda yatırım yapan �şletmelere ek yüzde 5 h�be uygulaması devam edecek. Bu ek 
h�be oranıyla destekler yüzde 70 veya yüzde 80'lere kadar ulaşab�lecek.

 D�ğer taraftan tarımsal ürünler�n �şlenmes�ne yönel�k projeler �ç�n baz 
h�be oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükselt�ld�. Bu sektörde bel�rl� üret�c� 
örgütler�n�n yapacağı yatırımlar �ç�n bu oran yüzde 60'a çıkarıldı.

Sözleşme tutarları da yükselt�ld�

 IPARD-II Programı'ndan faydalanan yatırımcılara �lave destek sağlayarak 
yatırımlarını gerçekleşt�rmeler�n� kolaylaştırmak amacıyla 10. Çağrı dönem�nde 
sunulan projeler�n yapım �şler� ve mak�ne-ek�pman harcama kalemler�ne a�t 
sözleşme tutarları da artırıldı. Buna göre, yapım �şler� ve mak�ne-ek�pman harcama 
kalemler� �ç�n sırasıyla �nşaat mal�yet endeks� ve Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
tarafından yayımlanan üret�c� fiyat endeks�n�n mak�ne ek�pman kategor�s� referans 
alınarak, faydalanıcılara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
tarafından uygun bulunan yapım �şler� harcamalarını yüzde 19'a kadar ve mak�ne-
ek�pman harcamalarını da yüzde 14'e kadar artırma �mkanı sağlanacak. 

Döviz İşlemlerinde 
Düzenleme: Kimlik Tespiti 
Zorunlu Olacak

MERKEZ BANKASI 
FAİZİ 1 PUAN 

DÜŞÜRDÜ

TURHALLI ÜRETİCİLER 
 KIRSAL KALKINMA 
DESTEKLEMELERİ İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRİLDİ

damız ve Turhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü �şb�rl�ğ� �le, O"Tarıma Dayalı Ekonom�k Yatırımların Desteklenmes�" ve 
"Tarıma Dayalı Altyapı Yatırımlarının Desteklenmes�" yatırım 

konularının başvuru şartları ve uygulamaları hakkında b�lg�lend�rme 
toplantısı gerçekleşt�r�ld�. 
 Odamız toplantı salonunda gerçekleşt�r�len toplantıya Turhal 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muammer Gürçay, Odamız Genel 
Sekreter� Alper Saygılı, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal 
Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeller� �le üret�c�ler ve 
proje danışmanları katıldı. 
 Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve 
Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeller� tarafından sunum 
gerçekleşt�r�len toplantıda; Cumhurbaşkanlığı kararı �le 5 yıl daha kırsal 
kalkınma destekler�n�n uzatılması kararının alındığı, uygulamanın 2025 
yılına kadar devam edeceğ�, yen� çağrılara başvuruların �nternet 
üzer�nden yapılacağı ve başvuruların 17 Aralık 2021 Saat:23:59'da sona 
ereceğ� bel�rt�ld�. 
 Başvuruların sona ermes�nden sonra 1 aylık b�r değerlend�rme 
sürec�n�n olacağını bel�rten Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal 
Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeller�, katılımcılara 
süren�n sonunda kırsal kalkınma destekler�nden yararlanacak projeler�n 
açıklanacağını bel�rtt�.

 Toplantının sonunda üret�c�ler�n soruları cevaplandırılırken, 
programlar hakkında genel değerlend�rmelerde bulunuldu.   

TOGG’un
Gemlik’teki
Fabrika İnşaatı 
Hızla Sürüyor...

KURULAN ŞİRKET
SAYISI ARTTI... 

Beled�yeler tarafından yapı ruhsatı ver�len b�na sayısı, ocak-eylül 
dönem�nde geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 59,5 arttı.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak-eylül dönem�ne �l�şk�n yapı 
�z�n �stat�st�kler�n� açıkladı.

 Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla 
beled�yeler tarafından yapı ruhsatı ver�len b�na sayısı yüzde 59,5, 
yüzölçümü yüzde 36,4, değer� yüzde 86,3, da�re sayısı yüzde 33,4 arttı.

 Yapı ruhsatı ver�len yapıların toplam yüz ölçümü 99,2 m�lyon 
metrekare olurken, bunun 57,2 m�lyon metrekares�n�n konut, 23,2 
m�lyon metrekares�n�n  dışı ve 18,8 m�lyon metrekares�n�n ortak konut
kullanım alanı olduğu görüldü.

 Kullanma amacına göre 69,3 m�lyon metrekareyle en yüksek 

pay, �k� ve daha fazla da�rel� �kamet amaçlı b�naların oldu. Bunu 7,7 
m�lyon metrekareyle b�r da�rel� �kamet amaçlı b�nalar �zled�.

İz�n belges� ver�len yapıların yüz ölçümü azaldı

 Beled�yeler tarafından ver�len yapı kullanma �z�n belgeler�nde 
b�na sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 13 ve 
değer� yüzde 34,3 artarken, yüz ölçümü yüzde 1,3, da�re sayısı yüzde 
1,5 azaldı.

 Bu yapıların toplam yüz ölçümü 85,2 m�lyon metrekare olarak 
hesaplanırken, bunun 47,7 m�lyon metrekares�n� konut, 20,3 m�lyon 
metrekares�n� konut dışı ve 17,3 m�lyon metrekares�n� ortak kullanım 
alanları oluşturdu.Kullanım amacına göre 62,7 m�lyon metrekareyle en 
yüksek pay, �k� ve daha fazla da�rel� �kamet amaçlı b�naların oldu. Bunu 
4,4 m�lyon metrekareyle toptan ve perakende t�caret b�naları �zled�.

KIRSAL KALKINMADA HİBE 
DESTEĞİ ARTTIRILDI

Engelli ve eski hükümlü hibe 
desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı, Engell� ve Esk� Hükümlü H�be 
Desteğ� başvurularının başladığı açıkladı. Kend� �ş�n� kurmak �steyen 
engell�lere 65 b�n l�raya kadar, esk� hükümlülere �se brüt asgar� ücret�n 15 

katına kadar h�be desteğ� ver�lecek.

 Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla kend� �ş�n� 
kurmak �steyen engell� ve esk� hükümlü vatandaşlara destek vermey� 
sürdürüyor.

 Kend� �ş�n� kurmak �steyen engell� g�r�ş�mc�lere 65 b�n l�raya kadar, 
esk� hükümlü g�r�ş�mc�lere �se brüt asgar� ücret�n 15 katına kadar h�be desteğ� 
ver�lecek. Projeler�n� sunmak �steyen engell� b�reyler  www.�skur.gov.tr
adres�nde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehber� doğrultusunda 
başvurularını 3 Aralık'a kadar e-Devlet üzer�nden gerçekleşt�reb�lecek.

 Kend� �ş�n� kurmak �steyen esk� hükümlüler �se projeler�n� aynı tar�he 
kadar Adalet Bakanlığının �lg�l� b�r�mler� aracılığıyla bulundukları �llerdek� 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükler�'ne �leteb�lecek.

Engell�er�n g�r�ş�mc�l�ğ�ne destek

 2014 yılından bu yana kend� �ş�n� kurmak �steyen engell� ve esk� 
hükümlüler� desteklemeye devam eden İŞKUR, bu kapsamda şu ana kadar 3 b�n 
198 engell� ve 2 b�n 315 esk� hükümlü vatandaşa 229 m�lyon TL'y� aşan h�be 
desteğ� sağladı.

 Daha önce elden veya posta yoluyla alınan Engell� H�be Desteğ� 
başvuruları engell� vatandaşların evler�nden çıkmadan da başvuru 
yapab�lecekler� e-Devlet platformuna taşındı. Böylece daha fazla engell� 
b�rey�n g�r�ş�mc�l�ğ�ne destek olunması hedeflen�yor.

İŞSİZLİK RAKAMLARI
AÇIKLANDI

Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı
 9 Ayda Yüzde 59,5 Arttı...

https://www.iskur.gov.tr/
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